
Estamos novamente a piques de vivir unha frenética temporada na que 

as diferentes opcións políticas intentarán facernos chegar as súas pro-

postas, coa intención de captar a nosa confianza. Será unha nova 

oportunidade de manifestar a nosa opinión sobre quen cremos que 

mellor pode dirixir as nosas institucións nos vindeiros catro anos. 

O voto constitúe un exercicio de responsabilidade individual, e 

de corresponsabilidade colectiva; por iso, 

convén meditalo, analizar as diferentes 

alternativas que poida haber e apostar por 

aquelas opcións electorais que cremos que 

mellor defenderán a igualdade de 

oportunidades de todas as persoas. 

É evidente a perda de credibilidade que a clase 

política ten sufrido nos últimos anos, fundamentalmente polos diversos 

casos de corrupción e o despilfarro de cartos públicos que se ten 

producido. Pero tamén é certo que son as persoas que teñen que levar 

as rendas das nosas institucións, e debemos manifestar cal é a nosa 

opción preferida. Hai que ter en conta que as decisións que vaian a 

tomar poden condicionar a nosa vida futura dun xeito moi importante. 

Si, cremos decididamente que hai que votar. E se algunha persoa non 

pode exercer o seu dereito a voto en igualdade de condicións, debe 

denunciar; non podemos permitir que nos sigan a tratar como cidadáns 

de segunda categoría; o noso voto vale o mesmo que o de 

calquera persoa. Lamentable nos parece que as persoas 

cegas non conten con papeletas en braille e non poidan votar 

con liberdade; non hai escusa posible. E agardo que as mesas 

electorais sexan accesibles para persoas con mobilidade 

reducida; non vale o de sacar a furna á porta. 
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Acto protesta á empresa de Autobuses Alsa 

Na propia web da empresa de 

transporte Alsa dicíae que 

contaban cun servizo de acce-

sibilidade para persoas con 

discapacidade que queiran 

viaxar, e que poderían facelo 

en calquera das súas rutas 

nos servizos Supra e Pre-

mium, sendo o único requisito 

chamar a un número “902” 

con 48 horas de antelación. 

Porén, chamando incluso cun-

ha semana de antelación, e 

tras pasar a chamada ao departamento de “Incidencias”, afirmaban que na ruta 

concreta solicitada (Pontevedra-Oviedo) non había tal posibilidade de que as 

persoas con mobilidade reducida poidan facer uso do servizo. 

Despois de ter feita a correspondente reclamación na oficina que a empresa Alsa 

ten en Pontevedra, de presentala na Oficina de Consumo de Pontevedra e comu-

nicar o feito á oficina da Valedora do Pobo, Amizade organizou unha concentra-

ción na Estación de Autobuses co obxectivo de paralizar a saída do autobús Su-

pra que a compañía Alsa tiña en funcionamento para cubrir a citada ruta. 

Con este acto pretendeuse que a empresa ofrecera unha solución de xeito inme-

diato que posibilitara que a persoa con mobilidade reducida interesada en facer 

esta ruta puidese realizala nas mesmas condicións de comodidade e igualdade 

que o resto dos pasaxeiros/as. 

Retívose a saída do vehículo ao 

redor de media hora, ata que 

compareceu unha patrulla da 

Policía Nacional e considerou-

se que xa estaba cumprido o 

obxectivo de retrasar a saída 

do autobús, visibilizando a si-

tuación discriminatoria. 
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O 8 de outubro, membros da Xunta Directiva de Amizade reuníronse con José 

Manuel Cores Tourís (Delegado da Xunta en Pontevedra) para trasladarlle diver-

sas reclamacións sobre a falta de accesibilidade en diferentes dependencias. 

A principal reivindicación centrábase no estado da Oficina de Consumo, sobre o 

que Amizade xa tiña realizado diversos actos de protesta. O responsables da 

Xunta presentes na reunión manifestaron que estaba previsto o cambio de ubi-

cación da citada oficina para o mes de decembro pero o certo é que no momen-

to de editar este boletín ese traslado sigue pendente. Parece ser que se produ-

ciu un retraso; o compromiso 

actual é facelo antes do verán. 

Na reunión tamén se comentou 

a situación do edificio situado 

na rúa Av. De Vigo, sobre o que 

Amizade manifestaba que exis-

tían dificultades de accesibili-

dade. A administración adquiriu 

o compromiso de estudar a 

posible solución desde o acce-

so exterior, ao tempo que co-

mentou que estaba en planificación a instalación dun ascensor que dera acceso 

ao primeiro andar. 

Por último, desde Amizade tamén se puxo de manifiesto a existencia de diversas 

dificultades de accesibilidade no hospital Montecelo (tanto exterior como inte-

rior). Neste punto o delegado da Xunta dixo que trasladaría as nosas demandas 

aos responsables correspondentes. 

Membros XD reúnense con Tourís 

Días despois a empresa púxose en contacto con Amizade para comprometerse a 

solucionar a cuestión. E o certo é que uns 15 días despois do acto de protesta xa 

existía un autobús adaptado que realizaba esa ruta. 

Aínda así, está claro que queda moito camiño ainda por percorrer para conseguir 

unha igualdade real entre todas as persoas; que é preciso que se respecten os 

dereitos das persoas con discapacidade, e que un acto tan simple como poder 

utilizar un transporte público non pode supoñer unha carreira de obstáculos 
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Arrestópolis 

O 28 de novembro, 

Amizade concentrouse 

p a r a  r e c o r d a r  a 

importancia de que se 

garantan os dereitos das 

p e r s o a s  c o n 

discapacidade física e 

orgánica. Entre todos os 

dereitos, o dereito a 

unha vivenda digna é 

fundamental para poder 

levar a cabo unha vida 

normalizada e da mesma 

maneira é imprescindible 

garantir o dereito á mobilidade, é dicir, a que ti poidas saír e entrar da túa casa 

dunha forma autónoma e independente. 

Estas dúas cuestións son imprescindibles para que poidamos deseñar o noso 

propio modelo de vida. Necesitamos unha casa na que vivir e necesitamos poder 

saír e entrar nela por nós mesmas e nós mesmos porque, desta maneira, 

teremos a posibilidade de acceder ao noso dereito ao traballo, ao noso dereito á 

educación e, o noso dereito ao lecer,.... 

Dentro dunha campaña organizada por COCEMFE a nivel estatal, pedimos aos 

poderes do Estado que traballen a favor das persoas con discapacidade e leven 

a cabo accións necesarias para que ningunha persoa se vexa na tesitura de que 

non pode entrar nin saír da súa casa, xa que, para vivir con autonomía e plena 

participación social é imprescindible a liberdade de movementos. 

É necesario lembrar que parte desta problemática ten a súa explicación na Lei 

de Propiedade Horizontal. Non podemos facer depender a accesibilidade 

universal dos recursos económicos que ten a cidadanía. Un edificio accesible é 

un edificio para todas as persoas e realizar as obras necesarias para garantir a 

accesibilidade é unha inversión xusta e necesaria. Xusta, posto que a privación 

da liberdade sen ter cometido delito é unha das peores vulneracións de dereitos; 

e necesaria porque, ao fin e ao cabo, ninguén sabe se en algún momento da súa 

vida vai necesitar estas adaptacións. 
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A falta de accesibilidade tamén se pon de manifesto no acceso aos servizos xine-

colóxicos por parte de persoas con discapacidade. 

Ademais dos excesivamente frecuentes problemas de accesibilidade nos propios 

edificios sanitarios, e mesmo nos servizos comúns, o feito de non contar con 

material debidamente adaptado limita a autonomía e independencia das per-

soas con discapacidade no propio desenvolvemento das consultas.  

Non é de recibo que dous celadores teñan que espir e colocar nunha camilla a 

unha persoa que sería quen de facelo por si mesma se contase con mobiliario 

adaptado. Ou que non existan intérpretes de lingua de signos que permitan a 

comunicación coas persoas xordas. 

Tamén se nota que 

existe un descoñece-

mento por parte dos 

facultativos médicos 

en canto ás particula-

ridades que desde o 

punto de vista xineco-

lógxco poden presen-

tar as diversas disca-

pacidades. 

Por este motivo, varias 

persoas socias de 

Amizade procederon a presentar diversas reclamacións no rexistro do hospital 

provincial de Pontevedra. 

Mulleres reclaman servizos adaptados 

Menos dun 1% dos edificios do estado son plenamente accesibles e 6 de cada 

10 non permiten o acceso da rúa ao portal. Esta falta de accesibilidade está 

provocando que persoas con discapacidade non poidan saír das súas propias 

casas por non dispoñer dun ascensor ou unha rampla.  

Hai que cambiar a lei e conseguir edificios para todas as persoas, garantir os 

dereitos das persoas con discapacidade e que poidamos avanzar na nosa 

autonomía e acadar unha vida independente. 
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A asociación Amizade 

organizou o 14 e 19 de 

decembro, na School Pádel 

Center Pontevedra  e no 

C e n t r o  C u l t u r a l  d e 

M o n t e p o r r e i r o ,  u n h a 

xornada de Pádel e outra de 

Tenis de Mesa Inclusivo 

o n d e  p a r t i c i p a r o n 

conxuntamente persoas 

con e sen discapacidade. 

Non se trataron duns 

torneos convencionais 

senón dunhas xornadas nas que 

visibilizar as posibilidades reais que 

teñen as persoas con discapacidade de 

practicar algún deporte, sempre que 

conten coas condicións de accesibilidade 

e apoio necesarios. 

Ao mesmo tempo, tamén se pretendeu 

sens ib i l i za r  ás  per soas  sen 

discapacidade participantes da xornada 

sobre as capacidades diferentes que 

teñen  todas  as  pe rsoas , 

p r o m o v e n d o  u n h a  i m a x e 

normalizadora do mundo da 

discapacidade. 

E s t as  x o r n a d as  es t i v e r o n 

enmarcadas dentro dun proxecto 

de ocio e deporte que se puido 

levar a cabo grazas á colaboración 

económica de ENCE e da Obra 

Social La Caixa. 

I Xornadas de Deporte Inlusivo 
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Con motivo do Día 

Internacional das persoas 

con discapacidade, o 3 de 

decembro ,  Amizade 

p a r t i c i p o u  n u n h a 

concentración co lema 

“ B a i x o  o  m e s m o 

paraugas” na Praza da 

Ferrería en Pontevedra. 

Tratouse dunha acción de cooperación asociativa (na que participaron outras 

entidades da cidade) que baixo o 

lema “Baixo o mesmo paraugas” 

pretende dar visibilidade ás 

persoas con discapacidade e 

aproveitar  para reclamar un 

maior apoio institucional. No 

2018 estivo apoiada por 53 

asociacións da xeografía galega 

que permitiron simultanear 

concentracións en distintas 

cidades. 

Baixo o mesmo paraugas 

Participamos no II Encontro pola Inclusión Deputación  

Este II Encontro tivo lugar o 29 e 30 de outubro, 

encamiñado a reflexionar e resaltar o papel e o 

esforzo das persoas con diversidade funcional, 

ademáis de dar visibilidade o traballo que diferen-

tes entidades da provincia de Pontevedra desen-

volven neste ámbito. 

O obxectivo do programa foi crear un espazo de 

aprendizaxe, intercambio e inspiración que promo-

va a igualdade e a inclusión das persoas con calquera discapacidade e que espu-

xeran novas formas de participación, co obxectivo final de conseguir unha provin-

cia inclusiva e diversa, ademáis de dar voz a tódalas persoas. 
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O pasado 15 de setembro cele-

brouse unha xornada de confra-

ternización no Grove.  

Sobre ás 10:00, os preto de 40 

socios/as que xa agardaban na 

sede social de Amizade, en Mon-

te Porreiro, partiron en autobús 

cara O Grove. 

Ao chegar ao peirao, e despois 

dunha parada nunha cafetería 

na que intercambiar as primeiras 

charlas, as persoas asistentes 

accederon a un catamarán que 

lles permitiu gozar dun paseo pola ría, ver o fondo mariño e de gustar uns incri-

bles mexillóns que se estaban incluídos no prezo da viaxe, acompañados dos 

correspondentes refrescos, auga e/ou 

viño. Este paseo pola ría tivo unha du-

ración aproximada de hora e media. 

Ao remate da ruta mariña, tras un pe-

queno paseo, realizouse un xantar no 

Restaurante Viana (que está ubicado 

preto do peirao). Alí, todas as persoas 

puiedron compartir experiencias e in-

quedanzas á vez que gozar dunha boa 

comida. 

Ao rematar de xantar, o grupo procedeu a visitar o mirador de Siradella. Ben é 

certo que o enclave presenta pequenas dificultades de accesibilidade pero que 

son salvadas con pequenas axudas, e as visitas que desde alí pode apreciarse 

da ría de Arousa e da praia da Lanzada ben merecen a pena. O centro de inter-

pretación si resultaban accesible. 

Resultou ser unha xornada fructífera desde todos os puntos de vista: unha nova 

alternativa de ocio, un paseo en barco (algo que non é frecuente entre as per-

soas con mobilidade reducida debido á escasa accesibilidade coa que contan 

pantaláns e embarcacións), o descubrimiento para moitas persons do mirador 

de Siradella e unha oportunidade de coñecer outras realidades e intercambiar 

preocupacións, consellos, risas,... 

Saída ao Grove 
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Xornada de Pesca e paseos polo ría 

O sábado, 6 de Outubro, Amizade 

organizou unha Xornada de Pesca 

e un paseo pola ría de Pontevedra 

que contou coa colaboración do 

Club Minauta e o Club Sen 

Amarras, que foron quen facilitaron 

as embarcacións. Trátanse dunhas 

zodiacs de pequeno tamaño cuxo 

deseño permite que se poidan 

incorporar de xeito relativamente 

sinxelo persoas en cadeira de 

rodas. 

Ao tempo, á beira do edificio sede do Gremio de Mareantes, varias persoas 

puideron desfrutar da Xornada de Pesca para a cal a Asociación Amizade contou 

coa colaboración de varias persoas con experiencia na pesca que se ofreceron a 

prestar a súa axuda en todo o referente á preparación do material necesario e 

que supervisarán a actividade xunto cós/as coordinadores/as da asociación. 

Unha nova xornada na que poder atopar 

unha nova afición, unha nova maneira de 

ocupar o seu tempo de lecer. Ademais, 

foi unha nova oportunidade de facer ver 

á sociedade que as persoas con 

discapacidade somos quen de realizar 

moitas cousas, sempre que poidamos 

contar coas condicións axeitadas 

(ausencia de barreiras, material 

adaptado,…). Esta actividade é posible 

grazas á colaboración de ENCE, que 

financiou parte dos gastos do conxunto 

da actividade. 

Así mesmo, queremos agradecer a 

colaboración de Protección Civil 

Pontevedra, ao Club Minauta, ao Club 

Sen Amarras, a todos os patróns. 
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 Comezou un ano novo e Amizade retoma as súas actividades e servizos.  

En canto aos servizos que se prestan, destacamos: 

-Servizo de Información e Asesoramento: Este servizo ten como finalidade pro-

porcionar información e asesoramento a persoas relacionadas directa ou indirec-

tamente coa discapacidade. Proporciónase diariamente, en horario de atención 

de 09:00 a 15:30, no local social de Amizade, por teléfono ou correo electrónico.  

-Apoio Psicolóxico: Ten como finalidade principal mellorar o benestar emocional 

das persoas con discapacidade e as súas familias, ao tempo que previr dificulta-

des da vida derivados da falta de recursos psicolóxicos e habilidades para mane-

xar situacións adversas. O servizo préstase en Proceso Psicología (Rúa Manuel 

Quiroga, 13 – Oficina: 203 . Pontevedra) e os socios/as de Amizade gozan dun 

prezo reducido. 

-Fisioterapia: O servizo ten por obxecto manter e/ou mellorar o estado físico das 

persoas con discapacidade de cara a favorecer a súa autonomía persoal e previr 

situacións de dependencia. As sesións desenvólvense en calquera dos centros 

de Vithas Salud e en Sendo (Centro de prevención da dependencia e promoción 

da autonomía persoal e a saúde e que tamén conta cun servizo de Hidroterapia). 

As persoas socias contan con descontos importantes nos prezos das sesións. 

-Apoio Logopédico: O apoio logopédico pretende ser un recurso para previr pro-

blemas ou dificultades derivados da propia discapacidade a nivel comunicativo. 

Sendo os obxectivos entre outros, mellorar a capacidade de expresión e comuni-

cación, incrementar a participación na comunidade e/ou posibilitar a súa inte-

gración social e/ou laboral. 

As sesións desenvólvense en Sendo e tamén ten descontos para socios/as. 

-Servizo de préstamo de axudas técnicas: Contamos con algunha axuda técnica 

(amais das Handbikes) para prestar as persoas socias que o precisen 

(consultar). . 

Entre as actividades que desenvolvemos, podemos destacar: 

-Taekwondo: En colaboración coa Asociación de Veciños/as O Mirador de Monte 

Porreiro, vénse desenvolvendo esta actividade no Centro Cultural do barrio. 

(Consultar horarios/días). 

Amizade retoma as actividades e servizos 
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-Ximnasio: Desenvólvese en Gv Sports (Eduardo Pondal, 5), os xoves en horario 

de 18:30 a 19:30. Os exercicios adaptánse as necesidades de cada persoa. 

-Pádel e Tenis de mesa. Co obxecto de promover a actividade deportiva, estas 

actividades xa comezaron no ano 2018 e previsiblemente extenderase ata o 

mes de maio deste ano. As actividades desenvólvense de xeito paralelo no Cen-

tro Cultural de Monte Porreiro e na School Pádel de Monte Porreiro os venres en 

horario de 10:30 a 12:30. 

-Obradoiro de Ocio Inclusivo:  O obxectivo deste obradoiro é promover a adquisi-

ción e desenvolvemento das habilidades sociais e persoais, mediante a interac-

ción social das persoas participantes, ao tempo que ofrecer alternativas de ocio 

reais. O obradoiro desenvólvese o venres en horario de 17:30 a 20:30 no local 

social de Amizade en Monte Porreiro.  

-Obradoiro de Música: Por terceiro ano consecutivo, comezaron a actividade nes-

te pasado mes de febreiro. Lévase a cabo nas instalacións do Estudo Bonobo 

(Rúa San Antoniño, 79). As clases son impartidas por Gonzalo, Violeta, Alejandro 

e Xavi, os cales intentan poñer en sintonía as emocións e os sentimentos de ca-

daquén, facendo que estes se expresen por medio da música.  

-Obradoiro de Fotografía: As clases impártense en 

Estudo Bonobo e son impartidas por Lara. Trabá-

llanse os elementos manuais que interveñen no 

proceso fotográfico e en xeral, o funcionamento 

das cámaras de fotos.  

-Actividades de Sensibilización Social e Política: 

Impartición de charlas, colaboración en xornadas e 

mesas informativas, reunión con políticos e persoal técnico de diferentes conce-

llos, … 

-Actividades de Ocio e Tempo Libre: Ao longo do ano, aínda que máis centradas 

nos meses de verán, organizamos varias saídas a lugares emblemáticos  e/ou 

de interese paisaxístico. Nas mesmas promóvese a interacción entre as persoas 

ao tempo que constitúen unha alternativa de lecer. Para este ano temos previs-

to, repetir por terceiro ano consecutivo a visita a Ribeira para participar na Xor-

nada pola Diversidade que organiza a Asociación Ambar. Tamén temos progra-

mado paseos en barco polo río Miño para o mes de setembro. Proximamente, 

darémosvos toda a información. 
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Enfermidade de Parkinson 

Coñécese comunmente como enfermidade de Parkinson en referenza a James 

Parkinson, o doutor que a describiu por primeira vez en 1817. Trátase dun tipo 

de trastorno  do movemento. Ocorre cando as células nerviosas (neuronas) non 

producen suficiente cantidade dunha sustancia química importante no cerebro 

coñecida como dopamina; unha substancia que transmite información necesaria 

para que realicemos movementos con normalidade. Afectando de maneira cróni-

ca e progresiva.  

O 90% dos casos que padecen parkinson débense a unha alteración xenética 

concreta. Por outra banda, entre o 15 e o 20% das persoas que teñen a enfermi-

dade contan con algún pariente que a desenvolveu. 

 

A pesar de tódolos avances da neuroloxía, hoxe en día descoñécese a causa da 

enfermidade de Parkinson, polo que tamén se descoñece como prevela. Afecta 

tanto a homes  como mulleres, e máis do 70% de persoas diagnosticadas supera 

os 65 anos de idade. Cabe destacar que non é unha enfermidade 

te de persoas de idade avanzada xa que o 30% das persoas diagnosticadas é 

menor de 65.  

Hai cinco estadios clásicos de progresión da enfermidade; hai que facer fincapé 

en que non todos os pacientes van a evolucionar ata os últimos niveis: 

Estadio 1: Síntomas leves, afectando só a unha metade do corpo. 

Estadio 2: Síntomas bilaterais, sen transtorno de equilibrio. 

Enfermidade de Parkinson 
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Estadio 3: Inestabilidade postural, síntomas notables, pero o paciente é 

fisicamente independente.  

Estadio 4: Incapacidade grave, aínda que o paciente pode chegar a andar ou 

estar de pé sen axuda. 

Estadio 5: Necesita axuda para todo. Pasa o tempo sentado ou na cama. 

Só un 15% chega a padecer un grao de deterioro motor tan grave que necesite 

axuda constante para facer calquera actividade, dependa de outras persoas e se 

pase a maior parte do tempo nunha cadeira de rodas ou na cama, sen poder 

moverse en absoluto por si mesmo.  

A parte dos estadios, algúns síntomas que se poden ter ao longo da enfermida-

de, son:  

 Tremor nas mans, os brazos, as pernas, a mandíbula e a cara. 

 Rixidez nos brazos, nas pernas e no tronco. 

 Lentitude dos movementos. 

 Problemas de equilibrio e coordinación. 

A medida que os síntomas empeoran, as persoas coa enfermidade poden ter 

máis dificultades para camiñar ou facer labores simples. Tamén poder ter 

problemas como depresión, trastornos do sono, redución do olfato ou 

dificultades para masticar, tragar ou falar. 

Algunha maneira de mitigar estos síntomas é a través de: 

 Medicación antiparkinsoniana: trátase de fármacos que aportan a dopamina 

que lle falta ao cerebro ou que axudan a aproveitarla mellor.  

 Medicación sintomática: fármacos que controlan as molestias secundarias de 

moi diverso tipo. 

 Intervencións quirúrxicas: reversibles o irreversibles, que axudan a aliviar os 

síntomas esta enfermidade. 

 Rehabilitación con terapias complementarias tales como logopedia, fisiotera-

pia, terapia ocupacional, hidroterapia, etc., que axudan a manter unha vida 

activa e con maior grao de autocontrol das funcións motoras. 
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Novas 

Hockey Club Raxoi 

En Santiago de Compostela existe este clube que pretenden fomentar a práctica 

do deporte entre persoas con discapacidade, e teñen a intención de crear unha 

sección de hockey patíns en cadeira de rodas eléctrica. 

Como primeiro paso están divulgando a iniciativa para sondear o interese real 

que pode despertar entre posibles persoas participantes. 

Se algunha persoa que cumpra estes requisitos está 

interesada en informarse, deberá poñerse en contac-

to directamente co clube. 

Correo: hockeyclubraxoi@hotmail.es 

Tlf.: 654 855 133 

Máis información sobre o clube na súa páxina web: 

www.raxoi.com  

Tocou a lotería!! 

 

 

 

 

 

 

 

Por segundo ano consecutivo (e terceira vez en catro anos), o pasado 22 de de-

cembro a lotería de Amizade resultou premiado no sorteo de nadal. O número 

agraciado foi o 42298, que facía que lle corresponderá un premio de 10,50 eu-

ros por cada participación  

De seguir así, se cadra no 2020 xa nos toca un 5º premio! (ou quen sabe se algo 

máis) 
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Desirée Vila naceu en Gondomar, 

Pontevedra o 15 de xuño de 1998.  

Comezou a practicar ximnasia acrobática 

en 2012 co Club Flic Flac de Vigo. O 26 

de febreiro de 2015, con 16 anos, 

durante un adestramento, facendo unha 

acrobacia na cama elástica sufriu unha 

mala caída que lle provocou unha fractura 

de tibia e peroné na perna dereita.  

Como consecuencia dun retraso no 

diagnóstico e omitir unha serie de probas, 

foi trasladada ao Hospital Povisa, pero 

dada a imposibilidade de recuperar a zona afectada por unha isquemia, 

impedindo así que chegara a sangre á parte inferior da extremidade, o 4 de 

marzo de 2015, tiveron que amputarlle o membro por riba da xeonllo. 

Tras este suceso, Desirée continuou a recuperación na casa, en rehabilitación e 

ortopedia. Despois de probar o tenis en cadeira de rodas, o baloncesto e a 

natación, no ano 2018 comezou a practicar atletismo. No Campionato de 

España por Clubs de Atletismo Adaptado, celebrado en Fuenlabrada, 

proclamouse campiona de España nos 100 metros, cunha marca de 20.49, e en 

salto de lonxitude, cunha marca de 2.94. No Campionato Europeo de Atletismo 

Paralímpico de Berlín competiu en salto de lonxitude, no que finalizou sexta 

(2.74), e nos 100 metros, nos cales foi descalificada no final. Posúe o récord 

nacional da súa categoría nos 100 metros (20.03) e en salto de lonxitude (2.94). 

En xuño de 2018 publicou Lo único 

incurable son las ganas de vivir, libro 

autobiográfico no que narra as súas 

vivencias e como se adaptou a nova 

situación. Despois de estar dous anos 

estudando Turismo na Universidade 

Christ Church de Canterbury 

(Inglaterra) e en Malta, en setembro 

de 2018 trasladouse a Madrid, onde 

estuda Relacións Internacionais na 

Universidade Rei Juan Carlos á vez 

que adestra no Centro de Alto 

Rendemento, co obxectivo de participar nos Xogos Paralímpicos de Tokio 2020.  

Vidas con Capacidade 

Desirée Vila 



Asociación de persoas con 

discapacidade da comarca de 

Pontevedra 

Rúa Alemaña 23, baixo. 

Monte Porreiro. 

36162. Pontevedra 

Teléfono/fax: 986 845 250 

amizade@asociacionamizade.org 

www.asociacionamizade.org 

AMIZADE 

Non o tires ao chan; usa a papeleira 

MAPCESIBLE 

Unha APP colaborativa para mapear a accesi-

bilidade no estado español 

MÍNIMO 

Unha APP para persoas con próteses auditivas 

ou implantes cocleares que precisen adestrar 

a súa capacidade de discriminación auditiva 

 

SEGUENOS TAMÉN NAS REDES:  

https://www.facebook.com/

Asociacion.Amizade 

 

https://www.instagram.com/

asociacionamizade 

 

https://twitter.com/asocamizade  

Entidades colaboradoras: 

https://twitter.com/asocamizade

