
Pois si, nun Concello que ten recibido diversos premios sobre a accesibilida-

de do seu entorno urbano apróbase unha nova ordenanza de mobilidade 

que establece unha limitación no tempo que se poderán utilizar as prazas 

de estacionamento reservadas para persoas con mobilidade reducida. 

A reserva destas prazas está contemplada na lexislación xa 

desde o ano 1982, dando cumprimento ao mandato constitu-

cional de que os poderes públicos deben 

remover os obstáculos que impidan a igual-

dade de oportunidades das persoas con dis-

capacidade. 

Estas prazas cumpren unha dobre función: 

por un lado, acurtar as distancias que unha 

persoa con mobilidade reducida ten que percorrer para acce-

der ao seu traballo, ao seu ocio, ás súas compras,… E por outro lado, posibi-

litar o uso mesmo do estacionamento por persoas con mobilidade reducida; 

estas persoas precisan dun maior espazo para poder entrar e sair do seu 

vehículo, de aí que as prazas reservadas teñan unhas dimensións maiores. 

Establecer unha limitación temporal de uso provocaría diversos prexuízos 

de moitas persoas con mobilidade reducida, reducindo de xeito importante 

as súas posibilidades de integración social e laboral. 

Ademais de AMIZADE, outras asociacións pontevedresas e mesmo algun-

ha que outra provincia galega téñense manifestado en contra de que se 

estableza esta limitación no tempo de uso das prazas reservadas.  

Sería desexable que a presión social e a opinión de moitas entidades 

representativas de persoas con discapacidade faga mudar de opinión ao 

Concello e se replantexen a súa postura ao respecto desta limitación de 

dereitos. 

A Ordenanza de Mobilidade de Pontevedra discrimina 
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Asemblea Xeral de Soci@s de Amizade 

Este ano, debido á situación xerada pola COVID 19, a Asemblea Xeral de Soci@s 

de Amizade fíxose de xeito virtual, a través da plataforma Zoom, para asegurar a 

protección de tódolos membros/as. 

O día 30 de Maio ás 11:00h, @s soci@s reuníronse nunha videochamada para 

facer un repaso do informe das actividades levadas a cabo no ano 2019 e a 

revisión do resultado económico dese mesmo ano. 

Trala aprobación de xeito unánime de ambos informes, procedeuse á 

presentación da planificación de actividades do ano 2020, no cal víronse 

modificadas certas actividades debido á crise sanitaria. 

Como de costume, deixouse un espazo para que os/as socios/as puidesen facer 

as alegacións pertinentes e propoñer novas ideas e actuacións no marco da 

sensibilización e visibilización. 

O centro de Amizade tivo que pechar a súa actividade presencial no centro 

dando paso ao teletraballo; tamén as saídas de ocio previstas, obradoiros, e 

diversos servizos e actividades tiveron que ser canceladas e/ou pospostas. 

A partir do mes de Maio algunhas das actividades e servizos (logopedia e 

fisioterapia) retómanse, cumprindo sempre as normas establecidas para a 

seguridade dos/as traballadores/es e usuarios/as. 

Durante o mes de Xuño tamén se volve iniciar o ximnasio, e en Agosto retómase 

a actividade de música; os demais servizos e actividades verán condicionado o 

seu inicio segundo á situación 

da  pandemia. 

É importante dicir, que o 

servizo de asesoramento e 

información estivo presente 

todo o ano en todo momento, 

para así poder dar resposta aos 

socios/as de Amizade e á 

poboación en xeral. 
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Amizade quere agradecer unha vez máis o compromiso de tódalas empresas e 

entidades públicas que colaboran economicamente coa asociación, grazas ás 

cales podemos ofrecer unha maior cantidade e calidade de actividades e servi-

zos. 

Empresas privadas: 

O plan social de ENCE permitirá que este ano se poida ad-

quirir diverso material de taekwondo, e continuar prestan-

do o servizo de atención psicolóxica. 

A Obra Social de La Caixa continúa un ano máis co seu com-

promiso con Amizade, contribuindo a que se poida seguir 

prestando servizos como o de fisioterapia ou logopedia. 

Outras empresas que colaboran coa asociación desde hai 

anos son Froiz, Acceda Ortopedia e Autocares Rías Baixas. E 

no ano 2019 comezou a colaboración con Panaderías Acuña e Krack Zapaterías. 

Todas elas contribuiron a cofinanciar os servizos e actividades mencionadas. 

Entidades públicas: 

Os organismos públicos como o Concello de Pontevedra, a Xunta de Galicia, e a 

Deputación de Pontevedra colaboran coa entidade financiando diversas 

actividades como obradoiro de ocio, persoal de xestión e coordinación ou servizo 

de fisioterapia. 

O Concello de Poio, un ano máis, concede unha axuda económica que nesta 

ocasión contribúe a sustentar as sesións de ximnasio  

adaptado que se presta aos socios/as da entidade. 

Colaboracións Económicas  
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Entrevista ao grupo “Mulleres Diversas” pola COPE 

O día 9 de Marzo, parte do grupo “Mulleres Diversas” da 

Asociación Amizade concedeu unha entrevista á COPE co 

gallo do día Internacional da muller traballadora. 

Nesta entrevista reclamouse a necesidade de servizos 

xinecolóxicos adaptados no Hospital de Pontevedra e 

Montecelo para poder garantir a atención axeitada ás 

persoas con mobilidade reducida. Tamén se reivindicou a necesidade da 

adaptación dos espazos comúns como son as discotecas e pubs e así levar a 

cabo un ocio no cal as persoas con mobilidade reducida non se vexan excluídas. 

Breve historia do grupo “Mulleres Diversas” 

Este grupo nace no ano 2018 dun grupo de socias de Amizade que, partindo da 

situación de desigualdade debido a dobre discriminación que sofren as mulleres 

con discapacidade, loitan para acadar avances reais na inclusión e igualdade 

social. 

O obxectivo final do grupo é conseguir o 

empoderamento das persoas asistentes 

fomentando a participación activa dos 

membros e creando redes de apoios 

naturais. 

Dentro das actividades e accións que se 

realizan no grupo atópanse: asistencia as manifestacións 8M e 25N, 

reclamacións  aos diferentes organismos, realización de sesión fotográfica, 

organización de charla sobre empoderamento, entre outras cousas. 

Actualmente e debido a actual situación derivada da crise sanitaria, fíxose máis 

evidente para o grupo a necesidade de crear redes, de interconectarse con 

outras mulleres, coa sociedade....Polo que Amizade quere convidar a todas as 

persoas interesadas a participar nas reunións (a partir de setembro a través de 

Zoom), e así, contribuír ao cambio social necesario. Envíanos o teu mail ou 

teléfono a:  mulleresdiversas@gmail.com ou no 687 969 478 
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I e II Concurso de Amizade para  soci@s da entidade 

A asociación Amizade continuou teletraballando durante os meses de Marzo, 

Abril e Maio. A parte das tarefas propias da entidade, para poder axudar aos 

nos@s soci@s a levar o confinamento da mellor maneira posible, argallamos 

dous concursos co fin de facilitar unha canle de expresión e comunicación desta 

situación tan novidosa e desconcertante para tod@s. 

O 4 de Maio realizouse o I Concurso Amizade 

“Vivencias do confinamento” para soci@s da 

entidade. As participacións achegadas debían 

reflectir a situación de confinamento vivida por 

cada persoa socia;  e isto púidose facer a través 

do medio máis cómodo para cada persoa (texto, 

foto, video, imaxe, audio...)  

A persoa gañadora deste primer concurso 

elexiuse por votación popular a través do 

Facebook da Asociación e o premio foi un 

pendrive de 64 Gb e unha camiseta co logo de 

Amizade. 

Máis tarde, o 18 de Maio, convocouse o II 

Concurso Amizade “Confinamento con humor”. 

Neste caso as participantes debían sacar o seu 

lado máis gracioso. A persoa gañadora elexiuse 

de novo a escrutinio público e o premio 

outorgado foi tamén un pendrive de 64 Gb e 

unha camiseta co logo da Asociación Amizade. 

As persoas gañadoras foron anunciadas 

públicamente a través do Facebook e Instagram 

da entidade. 

Os premios serán entregados durante o mes de 

setembro no centro de Amizade, garantindo a 

seguridade de tod@s. 

Unha vez máis, agradecemos aos nos@s soci@s a 

súa  participación! 



O Boletín
 

Páx. 6 www.asociacionamizade.org 

Novas 

O obxectivo do servizo é poñer a disposición das persoas con discapacidade un 

sistema de préstamo de diverso material propio da entidade para favorecer os 

desprazamentos e o goce do seu tempo de ocio. Os materiais son: 

-3 handbikes 

-1 cadeira de rodas Evolution 

-2 ramplas extensibles  

-1 furgoneta  

A persoa interesada deberá enviar un correo electrónico 

a amizade@asociacionamizade.org no que faga constar os seus datos persoais, 

o material que precisa, motivo polo cal o solicita e as datas de recollida e devolu-

ción.   

No momento de recoller o material, a persoa interesada deberá cubrir unha ficha 

de  préstamo (anexo III). 

Para obter máis información sobre os requisitos, procedemento e tarifas, consul-

tar páxina web da Asociación donde se recolle esta información: 

http://www.asociacionamizade.org/web/amiserpre/  

Formación inicial para o uso das Handbikes: 

O pasado xoves 9 de Xullo realizouse unha formación para a utilización das 

Handbikes a un socio da entidade. A formación consistíu na valoración da ade-

cuación do material á persoa solicitante, elección da mellor handbike segundo 

as necesidades particulares, adaptación da handbike á persoa e prácticas nun 

espazo controlado. 

A esta formación asistiron 3 membros da Xunta directiva entre eles o presidente 

da Asociación.  

Servizo de préstamo de materiais AMISERPRE 

http://www.asociacionamizade.org/web/amiserpre/
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Este ano, os obradoiros de música e fotografía que se veñen levando a cabo en 

BONOBO desde hai uns cantos anos, víronse interrompidos na metade do mes 

de Marzo pola crise sanitaria. 

Coas sesións e os obxectivos en 

pausa durante boa parte do ano, 

volven a ser reactivados 

novamente nos meses de Agosto 

e Setembro, contemplando as 

medidas indicadas polo goberno 

para garantir a seguridade de 

participantes e docentes. 

Este ano dende BONOBO se está 

a traballar nun proxecto de artes 

escénicas que contemplará os diferentes traballos de poesía, música, video, 

fotografía e artes plásticas e na cal colaboran outras asociacións como Down 

Pontevedra Xuntos e Amencer. 

Neste proxecto escóllese como vehículo de expresión a creación artística, 

plástica e audiovisual para crear unha serie de exercicios que axudarán a 

adquirir diferentes competencias persoais e de autonomía partindo da propia 

capacidade de cada individuo. 

A idea do proxecto é demostrar a 

capacidade dos participantes en 

materia artística e demostrar que a 

través das artes existen saídas ao 

mundo profesional e laboral. 

O traballo final plasmarase na 

gravación de fotografía e video que os 

grupos foron traballando ao longo do 

ano. 

Talleres de música e fotografía 
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A enfermidade de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) é un trastorno raro neurodexenerativo 

característico polo rápido e progresivo deterioro da memoria, cambios de 

comportamento, falta de coordinación e/ou alteracións visuais. 

A causa da enfermidade de Creutzfeldt-Jakob parece consistir nas versións 

anómalas dun tipo de proteína chamada prión, a cal se atopa dentro das 

neuronas. Normalmente estas proteínas son inofensivas, pero cando son 

deformes, vólvense infecciosas e poden danar os procesos biolóxicos normais, 

acumulándose no sistema nervioso central. 

Esta enfermidade e as súas variantes 

pertencen a un grupo de enfermidades de 

seres humanos e animais chamadas 

“ e n c e f a l o p a t í a s  e n p o n x i f o r m e s 

transmisibles (TSE)”. O nome ven dado 

polos orificios esponxosos que se 

desenvolven no tecido cerebral. 

Esta enfermidade soe manifestarse ao redor dos 60-70 anos e a medida que 

avanza a enfermidade o dano neuronal progresivo conduce a un deterioro 

mental máis pronunciado.  

Esta enfermidade pode manifestarse a través de múltiples síntomas: demencia, 

visión borrosa, cambios na marcha, confusión ou desorientación, alucinacións, 

falta de coordinación, rixidez muscular, 

cambios de persoalidade, somnolencia, 

convulsións, dificultade para falar… e nas 

fases máis avanzadas cegueira e coma. 

Ten una mortalidade do 90% no primeiro 

ano. 

Como a maioría das enfermidades, é 

importante coñecela para poder ofrecer 

unha atención de enfermería adecuada. 

Enfermidade de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) 
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Atopámonos con varios tipos de ECJ, podendo ser: 

-De tipo esporádico: ocorre sen razón coñecida. 

-De tipo familiar: ocorre cando unha persoa herda o prión anormal dun dos seus 

pais. 

-Adquirida (relacionada coa enfermidade das vacas tolas). En ocasións 

transmítese a través dunha transfusión de sangue, un transplante, instrumentos 

cirúrxicos contaminados... 

A enfermidade non se transmite a través da tos, contacto físico ou sexual. 

Non existe unha cura coñecida para a ECJ, pero existen diferentes 

medicamentos para paliar algún dos síntomas. 

A única forma de confirmar o diagnóstico da enfermidade é a través dunha 

biopsia aínda que tamén existen outras probas como electroencefalograma e 

resonancia magnética. 

A enfermidade de Creutzfeldt-Jakob captou a atención pública na década de 

1990 cando no Reino Unido se deron diversos casos da contracción desta enfer-

midade tras comer carne de gando enfermo (unha variante da EJC).  

A nivel nacional existe unha Asociación chamada Asociación CJD (Creutzfeldt-

Jakob Disease). 

A Enfermidade de  Creutzfeldt-

Jakob  inclúese dentro das 

chamadas “enfermidades raras” 

por afectar a un número limitado 

da poboación total, neste caso a  

unha de cada un millón de 

persoas en todo o mundo. 

O día mundial das enfermidades 

raras celébrase o 28 de Febreiro. 
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Denuncia falta de accesibilidade nas eleccións autonómicas 

Eurgenio Pazos  denunciou o pasado 15 de Xullo nos medios de comunicación 

as dificultades que se atopou para exercer o seu dereito ao voto nas eleccións  

autonómicas deste ano. 

Nesa xornada, Eugenio tivo que subir unha rampla 

axudado por un amigo para acceder á sala, na cal, 

debido as medidas adoptadas polo COVID-19, lle 

din que a súa mesa foi trasladada a outro lugar 

para o cal tivo que entrar por outra porta. 

Rodeando o edificio, atópase outra rampla máis 

que tampouco cumpría coas condicións da 

normativa, ademais dun chanzo e un marco de aluminio. Para poder acceder 

precisou da axuda dun amigo e doutra persoa que se atopaba no lugar. 

A asociación Amizade secundou a denuncia pública subliñando que se trataba 

dunha cuestión de discriminación, e de que era importante deixar sempre cons-

tancia da discriminación sufrida mediante queixas, reclamacións ou denuncias. 

Por outro lado, AMIZADE ten advertido ás autoridades de que as circunstancias 

derivadas da nova normalidade non poden supoñer novas barreiras que dificul-

ten aínda máis a participación social das persoas con discapacidade. 

Amizade fai un chamamento á responsabilidade cidadá 

Como ben é sabido por todos/as, algunhas persoas con discapacidade e con 

enfermedades crónicas pertencen a grupos de risco, susceptibles de contraer o 

virus da covid-19 e presentar complicacións serias de saúde. 

Convén recordar a importancia de seguir cumprindo as normas oficiais estableci-

das polos diferentes organismos públicos para reducir as posibilidades de trans-

misión do coronavirus. 

Aínda que non pertenzamos a un grupo de risco, o uso da mascarilla, lavado de 

mans e o distanciamento social axudarán a non convertirnos nun perigo para 

outras persoas que si poderían presentar síntomas graves se contraen o virus. 

É tempo de ter empatía, pensar nos demais, ser responsables, e pensar que a 

calquera lle pode tocar ter que chorar a morte dun familiar. 
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Ramón Arroyo 

Ramón Arroyo, natural de  Bilbao, nace no 

ano 1971. É un atleta diagnosticado no ano 

2004 de Esclerose Múltiple. 

A esclerose múltiple é unha enfermidade 

dexenerativa e crónica do sistema nervioso 

que afecta ao cerebro e a médula espiñal.  

Coñecido por completar un Ironman en 2013 (a proba máis exigente do triatlón) 

en Barcelona.  

O seu obxectivo era doble: sensibilizar ás persoas con Esclerose Múltiple en par-

ticular e a sociedade en xeral do importante que é buscar a mellora da calidade 

de vida na actividade física, e recaudar fondos para Esclerose Múltiple España. 

Nove anos despois de que un médico lle dixera que non sería capaz nin de correr 

200 metros, Ramón Arroyo correu 42,2 km, nadou 3,80 km e pedaleou 180 km 

na bicicleta; todo isto en algo máis de 12 horas. 

Tamén correu no Maratón de Nova York, dous Medio Maratóns en Madrid, o Iron-

man de Lanzarote (os segmentos de natación e ciclismo), o Ironman 70.3 de 

Lanzarote e o Medio de Salou. 

A súa historia serviu de inspiración para a película 

“100 metros” do director de cinema Marcel Barrena, 

e no que pretendía visibilizar unha enfermidade coa 

que conviven case 50.000 persoas en España. Ami-

zade recomenda o visionado desta película. 

Publica tamén o libro “Renderse non é unha opción”. 

Como relata “Eu non son ningunha persoa especial; 

son unha persoa absolutamente normal… pero des-

de logo non vou quedar na casa. En moitas cousas 

da miña vida non fun o máis rápido ou o mellor, pero 

renderse non foi  unha opción ”.  

A día de hoxe segue entrenando e practicando de-

porte, podemos seguir a súa actividade nas súas 

redes sociais donde vai compartindo os seus logros. 



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 o contedor azul 

 

ME RESPETAS (APP) 

“Me respetas” é unha aplicación contra o aco-

so escolar de plena accesibilidade orientada a 

axudar a loitar contra as situacións de acoso 

en nenas e adolescentes con discapacidade, 

que están máis expostas a este tipo de        

violencia.  

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

