
Xa no boletín do mes de decembro de 2016 facíamos mención á toma de 

posesión tanto do Goberno do estado como do da xunta de Galicia, e daba-

mos traslado a varias preguntas coa esperanza de que eses gobernos lle 

puidesen dar resposta.  

Desde o Goberno do estado non se fixo nada en canto á refor-

ma da lei de propiedade horizontal, de maneira que se segue 

permitindo que moitas persoas con mobilida-

de reducida continúen encerradas nas súas 

propias casas debido á falta de accesibilida-

de dos edificios onde residen. 

E en Galicia seguimos sen contar cun decre-

to de accesibilidade que marque unhas pau-

tas comúns en toda a comunidade autónoma, que sexa real-

mente esixente e que clarifique e amplíe os requisitos técnicos que teñan 

que cumprir todos os espazos públicos e privados. 

Agora hai un novo goberno no estado, ao que hai que recordarlle que as 

persoas con discapacidade teñen os mesmos dereitos que o resto da cida-

danía e esixirlle que estableza os mecanismos para facelos efectivos dunha 

vez por todas. 

E como xa é sabido, o 5 de abril hai eleccións autonómicas. Animamos a 

todas as persoas con discapacidade a que exerzan o seu dereito a voto coa 

mirada posta naquelas opcións que lle ofrezan maior confianza de que da-

rán resposta ás súas demandas e necesidades. 

E mentres sigamos sufrindo discriminación, non deixedes de protestar. Re-

cordamos que existe a opción de presentar unha queixa diante da oficina da 

valedora do pobo de Galicia; recomendámosvos que o fagades porque algo 

seguro que se consigue e sempre quedará constancia desa queixa. 

Cando avanzaremos? 
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Prensa 

O presidente de Amizade reuniuse co alcalde de Pontevedra 

Paulo Fontán trasladou ao alcalde a preocupación pola ordenanza de mobilidade 

así como outras cuestións pendentes como a mellora da accesibilidade da rúa 

José Malvar, a necesidade de contar con 

baños públicos accesibles ou a maior esi-

xencia que debería ter o concello coa or-

ganización das diferentes feiras ou expo-

sicións que se desenvolven na vía pública 

de maneira que garantan a accesibilidade 

ás mesmas a calquera persoa. 

Amizade oponse á limitación horaria no uso das prazas de 

estacionamento reservadas a persoas con mobilidade reducida 

A asociación AMIZADE amosou mediaticamente a súa preocupación polo contido 

da proposta da nova ordenanza de mobilidade do concello de Pontevedra que 

inclúe unha limitación temporal para o uso das prazas de estacionamento reser-

vados a persoas con mobilidade reducida. 

Lamenta non ter sido consultada con anterioridade e manifesta o seu total rexei-

tamento ante unha posible medida que consideran que iría en contra da integra-

ción social e da normalización das persoas con mobilidade reducida. 

A entidade entende que a actuación municipal debería ir encamiñada xustamen-

te en sentido contrario; en dar aínda maiores facilidades de estacionamento aos 

vehículos que transporten a persoas titulares da correspondente tarxeta. Por 

poñer só dous exemplos, no concello de Vilagarcía permítese estacionar sen nin-

gunha limitación de tempo e sen a obriga de colocar disco comprobante nos es-

tacionamentos con limitación horaria (Zona Azul) regulados e con horario limita-

do; ou no concello de Madrid, onde se permite estacionar gratuitamente e sen 

limitación horaria non só nas zonas de estacionamento do Servizo de Estaciona-

mento Regulado senón incluso nas zonas reservadas para carga e descarga. 

Amizade considera que debería aproveitarse esta nova ordenanza para incre-

mentar substancialmente as multas para aqueles casos nos que se use a tarxeta 

de estacionamento sen que a persoa titular da mesma vaia a facer uso da praza 

reservada. Ás veces o procedemento sancionador constitúe unha medida nece-

saria e imprescindible para conseguir o resultado esperado.  
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Participamos no IV Encontro provincial pola Inclusión Social 

Este IV Encontro tivo lugar o 28 e 29 de outubro, 

encamiñado a reflexionar e resaltar o papel e o 

esforzo das persoas con discapacidade, ademáis 

de dar visibilidade ó traballo das diferentes entida-

des da provincia de Pontevedra que se desenvol-

ven neste ámbito. 

O obxectivo do programa foi crear un espazo de aprendizaxe, intercambio e inspi-

ración que promova a igualdade e a inclusión das persoas con calquer tipo de 

discapacidade, e que expoñan novas formas de participación, co obxectivo final 

de conseguir unha provincia inclusiva e diversa e darlle voz a tódalas persoas.  

O empoderamento das mulleres a través do deporte 

As mulleres con discapacidade son invisi-

bilizadas e dobremente discriminadas, 

polo feito de ser mulleres e por ter disca-

pacidade. É por isto que dende hai case 

dous anos un grupo de mulleres socias de 

Amizade (denominadas “Mulleres Diver-

sas”) veñen traballando o empoderamen-

to das mulleres con discapacidade a tra-

vés de distintas reunións, actos e activi-

dades.  

Unha das actuacións levadas a cabo polo 

grupo de Mulleres Diversas tivo lugar o luns 18 de novembro, no pazo da Cultura  

de Pontevedra, e consistiu nunha charla-coloquio impartida por Mila López, na 

que se puxo en valor a esta gran deportista que compartiu a súa experiencia, ao 

tempo que serviu para reconstruír os estereotipos de xénero vencellados coa 

discapacidade, mudar a imaxe que de si mesmas teñen as mulleres e as crenzas 

sobre os seus dereitos. Mila é das mulleres máis sobresaíntes do mundo da 

handbike, entre os seus títulos están os de Subcampiona de España no 2015 e 

2017, Campiona de España no 2016, Campiona de Copa de España en 2015, 

2016 e 2017, sen embargo o seu nome moitas veces pasa desapercibido.  

Nesta charla fíxose especial fincapé en superar a sobreprotección e as barreiras, 

a facerse visibles e a defender os dereitos. Ademais, de falarnos da súa orixe no 

deporte e as dificultades coas que se atopa.  
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DisOrganic 

O mércores 27 de novembro, na entrada 

principal do Hospital Montecelo, Amizade 

participou na presentación do Símbolo 

Internacional da Discapacidade Orgánica 

#DisOrganic, unha campaña organizada por 

COCEMFE. Con este símbolo se busca 

visibilizar a discapacidade orgánica, 

concienciar á poboación e poderes públicos sobre a súa existencia e promover a 

inclusión e o empoderamento das persoas con este tipo de discapacidade.  

Esta campaña pretende difundir a falta de recoñecemento, a invisibilidade e a 

incomprensión, que son os principais problemas cos que se enfrontan as 

persoas con discapacidade orgánica como consecuencia de ser alteracións que 

se orixinan no interior do corpo e que pasan desapercibidas para a maioría da 

poboación. 

As discapacidades orgánicas son aquelas 

producidas pola perda de funcionalidade 

dalgúns sistemas corporais, xa sexa de 

maneira conxénita ou adquirida. Son casos de 

enfermidades renais (ril), hepáticas (fígado), 

cardiopatías (corazón), hemofilia (coagulación 

do sangue), alzhéimer ou parkinson, entre 

outras.  

As persoas con discapacidade orgánica son moi diferentes entre si e encontran 

problemáticas moi diversas. Algunhas delas son limitacións na vida diaria, a 

necesidade de seguir tratamento e atención sanitaria continuada, elevados 

graos de dor, necesidade de baixar o ritmo vital, respectar os tempos de 

descanso, ser máis vulnerables a infeccións,...; e en ocasións pode derivar en 

discapacidade física. 

Nesta campaña de presentación de DisOrganic, aproveitouse para reclamar que 

os servizos de valoración da discapacidade en moitos casos non recoñecen 

oficialmente a discapacidade orgánica, por non dispoñer dun baremo de 

valoración equitativo, xusto e que cumpra cos criterios da clasificación 

internacional do funcionamento, da discapacidade e da saúde.  
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Baixo o mesmo paraugas 

Con motivo do Día Internacional 

das persoas con discapacidade, o 

martes, 3 de decembro, Amizade 

colaborou e participou nunha 

concentración co lema “Baixo o 

mesmo paraugas” na Praza da 

Ferrería en Pontevedra. 

Tratouse dunha acción de 

cooperación asociativa, na que 

participaron outras entidades da 

cidade, e que pretende dar 

visibilidade ás persoas con 

discapacidade, e aproveitar 

para reclamar un maior apoio 

institucional.  

No ano 2019 estivo apoiada 

por máis de 80 entidades 

sociais da xeografía galega 

que permitiron simultanear 

concentracións en distintas 

cidades para enchelas de 

paraugas de cores e mostrar 

así a realidade dunha 

sociedade plural e diversa. 
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Os servizos que se prestan en Amizade, son os seguintes: 

Servizo de Información e Asesoramento: Este servizo ten como finalidade 

proporcionar información e asesoramento a persoas relacionadas directa ou 

indirectamente coa discapacidade. Proporciónanse diariamente, en horario de 

atención de 9:00 a 15:30, no local social de Amizade, e tamén 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 

dificultades da vida derivados da falta de recursos psicolóxicos e habilidades 

para manexar situacións adversas. O servizo préstase en centros cos que 

Amizade ten acordos de colaboración e as persoas socias 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 lévanse a cabo en calquera dos centros 

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

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

As persoas socias contan con descontos nos prezos das sesións.  

Apoio logopédico: Pretende ser un recurso para previr problemas ou 

dificultades derivadas da propia discapacidade a nivel comunicativo. Sendo os 

obxectivos entre outros, mellorar a capacidade de expresión e comunicación, 

incrementar a participación na comunidade e/ou posibilitar a súa integración 

social e/ou laboral. As sesións desenvólvese en Sendo e tamén ten descontos 

para os/as socios/as. 

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

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

Entre as actividades que desenvolvemos, podemos destacar:  

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

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

(Consultar días/horario). 

Actividades e servizos de Amizade 
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Ximnasio: Desenvólvese en GV Sport (Eduardo Pondal, 5) adaptando os 

exercicios ás necesidades de cada persoa. Esta actividade lévase a cabo os 

xoves en horario de 18:30 a 19:30. 

Obradoiro de Ocio Inclusivo: O obxectivo deste 

obradoiro é promover a adquisición e 

desenvolvemento das habilidades sociais e 

persoais, mediante a interacción 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: Lévase a cabo nas instalacións do Estudo Bonobo (Rúa 

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

Rocío e Andrés, os cales intentan poñer en sintonía as emocións e sentimentos 

de cadaquén, facendo que estes expresen por medio da música. 

Obradoiro de Fotografía: As clases impártense en Estudo Bonobo e son 

impartidas por Lara. Este ano, a diferenza dos anteriores, serán os encargados 

de fotografar o obradoiro de música.  

Actividades de Sensibilización Social e Política: Impartición de charlas en 

institutos e asociacións sobre distintas temáticas relacionadas coa 

discapacidade, colaboración en xornadas e mesas informativas, reunión con 

políticos e persoal técnico de diferentes concellos. 

Grupo de Mulleres Diversas: Trátase dun grupo 

informal, aberto a tódalas persoas dando sobre todo 

visibilidade ás mulleres con discapacidade. A misión 

que teñen é compartir experiencias e visibilizar/

concienciar sobre as necesidades específicas das 

mulleres con discapacidade. Esta actividade realízase 

periodicamente e regularmente cada 15 días.  

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

nos meses de verán, organizamos varias saídas a lugares emblemáticos ao 

tempo que constitúen unha alternativa de lecer.  
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Enfermidade de Gaucher 

A enfermidade de Gaucher é coñecida por este nome polo estudante de 

medicina francés que a describiu por primeira vez en 1882, Philippe Gaucher. É 

unha enfermidade xenética e rara, o que significa que se transmite de pais a 

fillos/as e que pode afectar tanto a homes como a mulleres. 

Afecta ás persoas de diferentes maneiras, para algunhas persoas a enfermidade 

é leve e pode non ser apreciable ata chegar a adultos. Para outras, os seus 

síntomas poden presentarse pouco despois do nacemento. A causa desta 

enfermidade é a deficiencia dunha enzima chamada glucosidasa ácida.  

Divídese en tres tipos:  

   Tipo 1 ou “enfermidade de 

Gaucher non neuropática: É a 

forma na que se dá máis 

f r e c u e n t e m e n t e .  A 

enfermidade, pode afectar a 

persoas de tódalas idades e a 

cada individuo de maneira 

diferente. Neste tipo a 

enfermidade non afecta ao 

cerebro dos pacientes; o signo 

máis frecuente é a inflamación 

de bazo, que pode ir seguida 

de enfermidade ósea e de outros problemas como o cansazo, sangrado, 

hematomas e enfermidade pulmonar.  

Tipo 2 ou “enfermidade de Gaucher neuronopática aguda”: É unha forma rara e 

grave da enfermidade que só afecta aos nenos moi pequenos. Os síntomas 

aparecen pouco despois do nacemento e inclúen os descritos no tipo 1, pero 

tamén afecta ao sistema nervioso e ao cerebro. Estes síntomas poden incluír 

estrabismo, rixidez nos brazos e pernas, convulsións e dificultades para tragar. 

Actualmente non ten cura e é sempre mortal. 

 Tipo 3 ou “enfermidade de Gaucher neuronopática crónica”: É unha forma 

pouco frecuente e inclúe síntomas que afectan ao cerebro e ao sistema 

nervioso, pero non é tan grave como o descrito anteriormente. Os síntomas 

poden comezar na lactancia, pero tamén poden aparecer máis tarde e inclúen 

trastornos do movemento ocular e tódolos síntomas descritos anteriormente.  

Enfermidade de Gaucher 
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Enfermidade de Gaucher 

Esta enfermidade transmítese nas familias, 

nun patrón de herdanza chamado “autosómico 

recesivo”. Ambos pais deben ser portadores 

dunha modificación xenética de Gaucher para 

que o/a súa fillo/a padeza a enfermidade. 

Se un dos xenes é portador da enfermidade e 

outro non, o fillo/a será “portador/a” da 

enfermidade, o cal quere dicir que non padece 

a enfermidade pero ten un xen portador e pode 

transmitir a enfermidade aos seus fillos/as. 

O diagnóstico da enfermidade de Gaucher 

pode ser difícil por varias razóns: 

1. Ten moitos signos e síntomas xerais (como sensación de cansazo e dor das 

articulacións) que poden confundirse con facilidade con outras enfermidades 

máis frecuentes. 

2. Esta enfermidade pode afectar a moitas partes do corpo e cada persoa pode 

verse afectada de diferentes maneiras, o que dificulta saber se a causa do 

problema é a enfermidade de Gaucher. 

En ocasións poden pasar meses ou incluso anos antes de que unha persoa coa 

enfermidade de Gaucher teña un diagnóstico. Pode ser un proceso longo, que 

implique a varios médicos diferentes e unha gran diversidade de probas. 

Algunhas das principais probas utilizadas para o diagnóstico inclúen: 

 Análises de sangue 

 Probas xenéticas: As cales proporcionan información útil acerca da evolución 

da enfermidade no futuro. 

 Exame microscópico: Observación dunha pequena mostra de médula ósea 

para buscar células de Gaucher. 

 

Tamén existen outras moitas probas para observar como afecta a enfermidade 

de Gaucher a diferentes partes do corpo. Entre elas se inclúen: 

 Radiografías, resonancias magnéticas para verificar a presenza de 

enfermidade ósea e para medir o volume do fígado e do bazo (tamén 

podendo utilizar ecografías para medilo). 

 Cuestionarios para saber como se encontra un paciente e ata que punto é 

capaz de facer as súas actividades habituais.  
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Charlas de sensibilización 

Durante o segundo cuadrimestre do ano, 

Amizade organizou un total de 7 charlas de 

sensibilización en centros educativos da 

comarca. 

As charlas foron impartidas por tres persoas 

socias de Amizade: César Maquieira, Manuel 

Lareu e Sergio Oubiña. Vai o agradecemento 

da asociación Amizade a estes compañeiros 

que dedican altruistamente o seu tempo libre 

para concienciar á sociedade.  

Nelas intentouse achegar a discapacidade ao alumnado de corta idade, 

resolvendo as súas dúbidas, rachando estereotipos e creando conciencia de 

igualdade de oportunidades en tódolos ámbitos sociais.  

O sábado 14 de decembro, o ximnasio GV Sport organizou o 

III Triatlón Solidario, que tivo lugar nas súas instalacións de 

Pontevedra, na rúa Eduardo Pondal, 5.  

Participaron un total de 53 persoas entre as que había 

persoas con e sen discapacidade, as cales decidiron 

achegarse e facer deporte ao longo de toda a mañá.  

O triatlón consistiu na práctica de tres exercicios deportivos 

separados por un descanso dun minuto entre cada un. 

O primeiro exercicio, chamado skierg é unha máquina de parede na que as 

persoas participantes, durante un minuto, intentan simular o esquí nórdico.  

A continuación os/as participantes tiñan 

que facer outro minuto de wattbike, que é a 

clásica bicicleta estática pero un pouco 

máis modernizada.   

Por último, tiñan que realizar un minuto no 

remoergometro, unha máquina para realizar 

unha simulación de remo, moi empregada 

para adestramento, pero tamén 

consolidado coma un deporte aparte.  

III Campionato de Triatlón Solidario 
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Marla Runyan naceu en California, o 4 de 

xaneiro de 1969. É unha atleta 

estadounidense, corredora de ruta e 

maratonista. 

Aos 9 anos, diagnosticáronlle a enfermidade 

de Stargardt, unha enfermidade que afecta a 

visión. Neste caso a súa vista era moi borrosa, 

quedando parcialmente cega, xa que 

conservaba a súa visión periférica e podía 

distinguir formas e sombras. Dende ese 

momento, Marla propúxose buscar actividades que demostraran aos demais que 

ela podía destacar en calquera, sen importar a súa discapacidade. 

Marla comezou a practicar varios deportes, como fútbol e baloncesto, tamén o 

intentou tocando o violín, pero ata que encontrou o atletismo non sentía que 

destacaba. Despois de adestrar duramente participou nos Xogos Paralímpicos de 

Barcelona en 1992, onde conseguiu catro medallas de ouro, e en Atlanta en 

1996 tamén conseguiría unha medalla de ouro e outra de prata. 

A pesar de todos estes logros, Marla sempre tivo como obxectivo deixar os 

deportes paralímpicos para participar en competicións como os Xogos 

Panamericanos ou as Olimpíadas. Sempre estaban presentes algunhas lesións 

que poñían en dúbida sobre as posibilidades de cumprir o seu soño.  

A base de moito traballo e sacrificio conseguiu un 

lugar nos Xogos Panamericanos de 1999, onde 

gañou o primeiro posto na carreira de 1.500 

metros, ademais do respecto e recoñecemento dos 

seus amigos/as e periodistas. Esta destacada 

actuación a levou a cumprir o seu gran soño: 

competir nas Olimpíadas de Sidney 2000, onde se 

fixo un lugar na final de 1.500 metros, culminando 

finalmente na oitava posición. 

No ano 2001 gañou o seu primeiro campionato de 

tres en 5000 metros planos a nivel nacional en USA 

e publicou a súa biografía "No Finish Line: My Life 

As I See It". No ano 2012 gañou como a mellor 

estadounidense na maratón de New York. 

Actualmente segue activa. 

Vidas con Capacidade 

Marla Runyan 
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DISCAPNET 

Discapnet é un portal web que dispón de todo 

tipo de información  sobre discapacidade. Po-

de atoparse información sobre dereitos, acce-

sibilidade, axudas,  saúde, educación, empre-

go e turismo entre outras. 
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