
É ben sabido que desde sempre as persoas con discapacidade levan 

padecido un agravio comparativo co resto da cidadanía. Un agravio visi-

ble na falta de accesibilidade, de apoio educativo, de verdadeiras políti-

cas de inserción laboral,... así como no maior esforzo 

económico derivado dos necesarios gastos farma-

céuticos ou ortoprotésicos. 

Durante as situacións de crise eco-

nómicas son os grupos máis desfa-

vorecidos os que se levan a peor 

parte; algo que tamén sucedeu coas consecuencias derivadas da pande-

mia do COVID19. 

E en situación de guerra, pois peor aínda. As persoas con discapacidade 

que viven a barbarie da guerra en Ucraína teñen aínda máis dificultades 

para soportar situacións de asedio ou mesmo para intentar abandonar o 

país. Engadindo ademais o seguro aumento do número de persoas con 

discapacidade como consecuencia dos bombardeos indiscriminados. 

Desde a asociación AMIZADE instamos á comunidade internacional para 

que Rusia pague polo que está facendo, e a que non se esqueza ao po-

bo ucraíno cando cesen de caer bombas. 

Ucraína  somos todos! 
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Novas 

Actividades e Servizos de Amizade 

Informamos ás persoas socias que contamos con diversas actividades e 

servizos en vigor. 

-Información e asesoramento: servizo aberto a persoas socias ou non so-

cias que teñan consultas relativas a temas relacionadas coa discapacida-

de. 

-Fisioterapia, apoio logopédico ou apoio psicolóxico: para estes servizos 

temos convenio con Sisae, Fisionova, Origen Physio e Proceso Psicoloxía 

o cal permite ás persoas socias acceder a un prezo reducido. 

-Ximnasio Adaptado: esta actividade lévase a cabo en Gv Sports, actual-

mente acoden dous grupos de catro persoas. 

-Obradoiro de ocio: lévase a cabo os venres en horario de 17:30 a 20:00 

no local social de Amizade. Prazas limitadas. 

-Grupo “Mulleres Diversas”, aberto á cidadanía que quera colaborar co 

obxectivo de favorecer o empoderamento da muller con discapacidade e 

promover a concienciación social. 

-Actividades como Padel, tennis de mesa e Taekwondo están pendentes 

de reanudación este 2022. 

-Programa de sensibilización social e política: que contempla diversas 

reunións, charlas en colexios, asistencia a diferentes actos, entre outras. 
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Podemos dicir que Amizade pode seguir ofrecendo as actividades e 

servizos que ten activas hoxe en día grazas á colaboración de entidades 

tanto públicas como privadas. Nos últimos meses contamos coas 

seguintes colaboracións e/ou confirmación de colaboración para este 

ano 2022: 

Concello de Pontevedra colabora un ano máis co programa de ocio; a 

Xunta de Galicia co 0,7% do IRPF facilitando o persoal preciso para a 

coordinación e xestión da actividade asociativa; con este mesmo 

obxectivo colabora o Plan de Prioridades de de COCEMFE financiado pola 

ONCE; e Krack Zapaterías cofinanciando diferentes servizos e actividades 

importantes para a asociación. 

As seguintes entidades teñen un percorrido de anos de colaboración coa 

nosa entidade, polo que entendemos que volverán colaborar connosco: 

A Deputación de Pontevedra colaborando co programa de “Rehabilitación 

funcional”; o Concello de Poio co servizo de ximnasio adaptado; e 

Supermercados Froiz, Obra Social “La Caixa” e Paranaderías Acuña 

cofinanciando diferentes actividades e servizos importantes para a 

asociación. 

Colaboracións económicas 
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Novas 

Mesa Redonda “Capacidades si, moitas” 

O pasado 2 de Decembro, Amizade participou na mesa redonda 

“Capacidades si, moitas” organizada pola OMIX de Soutomaior. 

O obxecto era o de sensibilizar cara a 

discapacidade aproveitando o día mun-

dial das persoas con discapacidade (3 

de Decembro), facendo o acto nunha 

sala aberta á cidadanía xeral. 

A programación dividiuse nunha primei-

ra parte de conferencias de diferentes asociacións representando dife-

rentes capacidades. Así pois asistiu Down Pontevedra “Xuntos” (persoas 

con síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual), ASSEI (persoas 

con enfermidades inflamatorias intestinais e ostomizadas), Grupo social 

da ONCE (persoas con discapacidade visual) e BATA (persoas con autis-

mo). 

Dende Amizade, o socio Ignacio Carballo falou en primeira persoa da súa 

experiencia persoal coa discapacidade así como coa 

asociación. 

A segunda parte da xornada constituiu na realiza-

ción dun mural no que colaboraron todas as persoas 

asistentes (poñentes e persoas da contorna), para 

plasmar a concepción da discapacidade e así mos-

tralo no centro cultural durante un par de semanas. 
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Novas 

3 de Decembro, Día Mundial  das Persoas con Discapacidade 

Como todos os anos, a asociación Amizade participou na coordinación 

para a posta en marcha da campaña “Baixo o mesmo paraugas”, o cal 

ten por obxecto o de sensibilizar á cidadanía con respecto á 

discapacidade. 

Nesta campaña participan 

outras asociacións como XOGA, 

Juan XXIII, Down Pontevedra 

“Xuntos”, ASSEI, Amencer 

Aspace, etc 

Dende o inicio da pandemia esta campaña se leva a cabo de forma 

virtual, promovendo materiais audiovisuais polas redes sociais nos días 

anteriores ao 3 de Decembro, chegando así a un maior número de 

persoas. Durante o 2021 tamén fomos un pequeno grupo, 

representantes de todas as persoas que se encontran detras das 

asociacións para visibilizar no centro da cidade de Pontevedra este día. 

Principalmente, fíxose lectura do manifesto por parte de persoas con 

discapacidade. Dende Amizade deu lectura Manuel Alonso, socio e 

membro da Xunta Directiva. 

Días previos pediuse a colaboración de diferentes Concellos para que 

iluminasen de cor verde o concello ou edificios emblemáticos da zona. 

Algúns dos concellos que colaboraron foron: Concello de Poio, Concello 

de Pontevedra, Concello de Cangas, entre outras. 
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No mes de Setembro 

do 2021, a asociación 

Amizade e o CAB Balon-

cesto Pontevedra, asi-

nan un convenio de co-

laboración. 

O obxectivo é colaborar 

entre as entidades para 

o fomento de actua-

cións de mutuo enriquecemento e desenvolvemento, tales como a pro-

moción do deporte adaptado ou a concienciación social sobre a discapa-

cidade.  

Unhas das accións dentro do marco da colaboración é a conformación 

dun equipo chamado CAB SOCIAL Amizade&Down, invitación aos so-

cios/as aos partidos que se celebran todas as fins de semana, entre ou-

tras. 

O CAB Pontevedra é un equipo de baloncesto base, fundado en 2014 que 

busca dentro dos seus obxectivos deportivos, unir o deporte coa socieda-

de entendendo ésta como un conxunto de persoas heteroxéneas e diver-

sas. Este equipo deportivo colabora con entidades sen ánimo de lucro 

relacionadas coa discapacidade e funciona baixo a premisa de valorar o 

esforzo por riba dos logros. 

Colaboración co CAB, Clube de Baloncesto de Pontevedra 



O Boletín
 

Páx. 7 www.asociacionamizade.org 

Novas 

A fin de semana do 17, 18 e 19 de Setembro do 2021 celebrouse na 

Praza de España de novo a II Feira de Benestar e Saude PONTESAN. 

Nesta Feira participaron 

asociacións como ONCE, 

ASSEI, ASEM, Anedia, 

AECC, ALCER, Agaela... 

Entre outras. 

Amizade participa por 

segunda vez cun stand 

informativo, co obxectivo 

de dar a coñecer a labor e 

actividades da asociación ao resto da comunidade. 

A Feira non só consistiu na exposición dos diferentes centros e 

asociacións da contorna máis próxima, senon tamén na celebración de 

coloquios e charlas, actividades lúdicas para nenos/as, talleres de 

alimentación saudable, deportivos... 

Aproveitamos para recordar que na asociación Amizade temos un servizo 

de información e asesoramento sobre as cuestións relativas á 

discapacidade e que está aberto á cidadanía (persoas con 

discapacidade, familiares, profesionais, etc), o cal, en colaboración con 

COGAMI, se lle da resposta dende os diferentes profesionais da area. 

Participación na II Feira de Saúde PONTESAN 
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A acondroplasia é unha das consideradas enfermidades raras, producín-

dose en España cunha frecuencia de 2,5 por cada 100.000 nacementos. 

¿Qué significa acondroplasia? A= sin, Chondro= cartílago, Plasia= desen-

volvemento; polo tanto “sen desenvolvemento do cartílago”. 

O cartílago é un tecido forte pero flexible que forma gran parte do esque-

lete durante o desenvolvemento temperán do bebé no embarazo. Nor-

malmente durante o desenvolvemento fetal e a infancia, os tecidos carti-

laxinosos convértense en ósos excepto en lugares como nariz e orellas. 

Debido á mutación do xen 

FGFR3 (orixe do 97% dos ca-

sos), esta enfermidade afecta 

ao crecemento óseo xa que o 

problema non está na forma-

ción do cartílago senón na 

conversión de cartílago a óso 

(osificación).  

Caracterízase pola estatura 

baixa, movemento limitado 

nos cóbados, macrocefalia e problemas de saúde como apnea, infec-

cións frecuentes de oído, nalgúns casos lordosis ou cifosis (reflexado na 

imaxe), estreitamento do canal medular que pode causar hidrocefalia 

(acumulación de líquido no cerebro), entre outras. 

Acondroplasia 

Acondroplasia 
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Acondroplasia 

Cando esta mutación é herdada, o/a neno/a recibe este xen defectuoso 

dun dos pais. A mutación é case sempre no cromosoma paterno, e vese 

incrementado segundo a idade. 

Teñen maior risco de ter un fillo/a con 

acondroplasia aquelas persoas que 

teñen a mutación ou persoas que xa 

teñen un fillo/a con acondroplasia. 

Arredor do 90% dos casos de nenos/

as con acondroplasia son por muta-

ción espontánea; é dicir, que non te-

ñen historia da enfermidade nas súas 

familias, cunha probabilidade de 1 en 

cada 20.000 nacementos. 

As persoas con acondroplasia non ven afectada a capacidade cognitiva e 

presentan unha esperanza de vida normal. Polo tanto, en ausencia de 

complicacións non precisa dunha atención médica especial. 

Non hai ningunha medicación específica para aumentar a talla nos nenos  

con acondroplasia. O uso da hormona de crecemento non é útil nestes 

casos. 

A única práctica para lograr o aumento da talla é o alongamento dos 

segmentos óseos, que pasou de ser unha práctica experimental a 

consolidarse como un procedemento terapéutico ben definido. En España 

son coñecidas a Fundación Magar (Galicia) e Fundación Alpe (Gijón). 
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Outra Información 

Amizade, dentro das 

outras actividades 

que ofrece, imparte 

charlas de sensibili-

zación social en cen-

tros, asociacións, 

colexios, etc. Esta 

actividade atópase 

dentro do Proxecto 

denominado 

“Acadando o compromiso social”. 

Cara a finais do 2021, en concreto a partires do mes de Decembro, Ami-

zade celebrou dúas charlas de sensibilización en colexios, destinados á 

concienciación da xuventude no tocante á discapacidade. 

Ata ese momento este servizo encontrábase en pausa debido á situación 

sanitaria (a cal impediu poder levalas a cabo, por precaución) pero agár-

dase que durante 2022 volva a ter unha importante actividade. 

Estas charlas teñen como obxectivo que a rapazada teña contacto de 

primeira man con persoas con discapacidade e poidan formular as súas 

preguntas ou inquietudes libremente e así poder destruir os prexuízos e 

estereotipos inculcados pola sociedade por descoñecemento. 

Charlas de sensibilización en colexios 
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Vidas con Capacidade 

Peter Dinglake 

De seguro que che soa a cara deste actor icónico 

da serie “Juego de tronos”. Dinklage nace no ano 

1969 en Estados Unidos e o diagnostican de acon-

droplasia. 

No ano 1991 gradúase en Arte Dramático nunha 

Universidade en Vermont. Se consultamos a filmo-

grafía da súa carreira destacan numerosas series e 

películas desde o ano 1995 ata a actualidade. 

Antes de adicarse por completo ao mundo teatral estivo 6 anos traballan-

do nunha empresa de procesamento de datos. 

Ao principio costoulle atopar traballo no mundo do cine xa que sempre se 

negou a interpretar certos papeis donde estimatizaban a súa discapaci-

dade, rexeitando papeis de elfos, trasgos, etc.  Supoñendo isto unha gran 

dificultade nunha industria complexa e estereotipada, negándose a con-

tribuir aos prexuízos. 

Destaca como base do seu éxito profesional e persoal a crianza que lle 

facilitaron os seus pais, sen facer fincapé nas limitacións que puidera ter, 

enfocándose sempre no es-

forzo e posibilidades. 

Hoxe en día é considerado un 

actor de renome en Hollywood 

donde gañou un Globo de 

Ouro e tres Premios Emmy,  e 

é un dos mellores pagados.  



Asociación de persoas con 

discapacidade da comarca de 

Pontevedra 

Rúa Alemaña 23, baixo. 

Monte Porreiro. 

36162. Pontevedra 

Teléfono: 986 845 250 

amizade@asociacionamizade.org 

www.asociacionamizade.org 

AMIZADE 

Non o tires ao chan; usa o contedor azul 

QUENLLA SURF CLUBE 

Clube de surf adaptado que pretende 

impulsar e promover a modalidade de 

parasurf na comarca. Este clube colabo-

ra coa Federación Galega de Surf e 

tamén realizou varios campamentos ga-

legos de parasurf. Atópase na Praia de 

Patos en Nigrán. 
 

SÍGUENOS TAMÉN NAS REDES:  

https://www.facebook.com/

Asociacion.Amizade 

 

https://www.instagram.com/

asociacionamizade 

 

https://twitter.com/asocamizade  

Entidades colaboradoras: 

https://twitter.com/asocamizade

