
Tirarse de cabeza en determinados sitios de baño é literalmente xogarse 

a vida. En zonas descoñecidas ou pouco profundas existe un risco 

importante de sufrir unha lesión medular; unha tetraplexia que 

condicionará a vida de xeito importante, tanto desde o aspecto físico 

como emocional, tanto para a propia persoa como 

para toda a súa contorna. 

Cada ano unhas dez persoas 

acaban en cadeira de rodas en 

España por lanzarse á auga sen 

pensar.  

Como actuar cun accidentado? 

Se xa se produciu o desastre e sospeitamos que pode haber dano 

medular, debemos ser moi cautos e mesmo ir contra o instinto natural 

"de coller ao accidentados entre tres ou 

catro e metelo nun coche particular" para 

trasladalo rápido a un centro hospitalario: 

"Iso nunca". Podemos empeorar a lesión 

porque aumentamos o desprazamento das 

vértebras! O primeiro é sacalo da auga, é 

dicir, salvarlle a vida, claro. Pero daquela o 

correcto é tumbalo recto nunha superficie 

ríxida, boca arriba, e chamar a emerxencias . 

É importante mover o corpo en bloque para 

que non se produzan lesións a nivel do 

pescozo e non mover a columna. A clave é 

que sexamos conscientes de que "podemos 

empeoralo todo". Por iso, pide que se 

interveña o menos posible.  
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Novas 

Asamblea Xeral de Socios/as 

O pasado 30 de abril celebrouse 

de xeito presencial, por primeira 

vez trala pandemia, a XXIX Asam-

blea Xeral de Socios e Socias de 

Amizade.  

Na reunión fíxose un repaso das 

actividades que se levaron a ca-

bo durante o 2021, e tamén se presentou o balance económico da aso-

ciación durante dito ano.   

Con respecto ao 2022, fíxose unha presentación sobre as actividades 

previstas a realizar así como do orzamento. Para finalizar, deixouse un 

espazo de participación no que todas aquelas persoas socias tiveron a 

ocasión de aportar as súas suxestións.   

Ao rematar a asamblea, a través da 

Fundación Abracadabra, o Mago Paco 

ofreceu un espectáculo de maxia que 

tivo moi boa acollida entre todos as 

presentes. 

O encontro tivo lugar no Hotel Rural Campaniola (Campañó), onde se ce-

lebrou tamén un xantar no que os asistentes aproveitaron para compartir 

risas e experiencias, tendo en conta que moitos deles levaban varios me-

ses sen verse.  
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Novas 

Campaña “Espera y desespera” de COCEMFE 

O día 3 de maio tivo lugar un acto 

reivindicativo diante do EVO (Equipo de 

Valorac ión e  Or ientac ión da 

Discapacidade) de Pontevedra con 

motivo dos grandes atrasos que se están 

a deixar ver nas valoracións do grao de 

discapacidade. 

CONCEMFE organizou este acto no marco da Campaña “Espera y 

Desespera” no que participaron outras entidades en cidades de toda 

Galicia de forma conxunta para facer presión e instar á Xunta a que poña 

en marcha os medios e recursos necesarios que solucionen este 

problema. Conxuntamente con Amizade asistiron tamén asociacións 

como Asearpo, Alcer e Asociación Galega de Linfedema. 

Existen casos nos que a espera da valoración pode chegar ata os 18 

meses, o que supón unha espera importante no acceso aos servizos e 

prestacións de dereito en saúde, emprego, accesibilidade, educación, 

etc.  

Varias persoas socias de Amizade 

acudiron ao acto facendo valer os 

seus dereitos e os diferentes 

m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n 

recolleron varios testemuños. 
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Novas 

Un dos servizos que presta Amizade é o de sensibilización social e 

política. Nesta última area é importante manter reunións periódicas coas 

autoridades municipais para transmitirlles a postura de Amizade diante 

de diferentes políticas públicas, facendo fincapé na igualdade de 

oportunidades. 

En relación a isto, dous membros da Xunta Directiva de Amizade 

mantiveron unha reunión co alcalde do Concello de Poio, Luciano Sobral, 

e dúas concelleiras da corporación o pasado 4 de maio.  

O motivo principal do encontro era a abordaxe da accesibilidade en 

diferentes servizos do concello tales como os edificios municipais, ou 

espazos do entorno urbano, pero sobre todo falouse da necesidade de 

deseñar e sinalizar correctamente os estacionamentos reservados a 

persoas con mobilidade reducida.  Sobre este último aspecto 

mantivéronse máis contactos que permitiron detectar e localizar 

estacionamentos susceptibles de mellora, comprometéndose o concello 

a ter solucionados os problemas detectados á maior brevidade posible. 

Amizade agarda poder 

seguir mantendo xuntanzas 

periódicas que permitan 

colaborar na solución 

doutros problemas de 

accesibilidade de Poio. 

Reunión co Alcade do Concello de Poio 
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Novas 

Coa chegada do verán en Amizade aproveitamos para retomar as saídas 

de ocio e poder así desfrutar do bo tempo.  

Durante a primeira metade do 

mes de xullo organizáronse 

dúas xornadas de navegación 

polo río Miño á altura da praia 

de Goián (Tomiño).  

Esta actividade non sería posible sen a colaboración conxunta da 

Asociación Vontade e o Clube Deportivo Sen Amarras, que nos permitiron 

navegar en embarcacións adaptadas para cadeiras de rodas, ademais de 

aportar todos os seus coñecementos sobre o entorno natural que rodea 

ao río. 

Logo da viaxe, desfrutamos dun xantar conxunto na recén estreada 

cafetería da Praia Fluvial de Goián, contemplando unhas marabillosas 

vistas ao río e á veciña poboación de Viana do Castelo en Portugal.  

Ocio en embarcacións adaptadas na praia de Goián 
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Novas 

Campaña X Solidaria 

A campaña anual da X Solidaria pretende animar ás persoas a marcar na 

súa declaración o espazo destinado a “Actividades de interese social”. 

Deste xeito, un 0,7% dos impostos van destinados a financiar diferentes 

programas que prestan axuda a persoas en situación de vulnerabilidade, 

sen que isto supoña ningún custo engadido para a persoa contribuínte. 

No caso de Amizade, eses impostos recollidos 

no 0,7% permitiron efectuar a contratación dun-

ha persoa que coordina e xestiona as activida-

des e servizos que se levan a cabo na asocia-

ción, permitindo continuar ofrecendo unha 

atención de calidade ás persoas socias.  

Renovación dos Convenios co Concello de Pontevedra e Poio 

Amizade quere agradecer o ompromiso, un ano máis, de ambos conce-

llos co finaciamento das actividades que desenvolve-

mos desde a asociación. 

No caso do Concello de Pontevedra, o convenio (que 

este ano viu incrementada a súa cuantía con respecto 

a anos anteriores) destínase a financiar 

o Programa de Ocio. 

O convenio co Concello de Poio financia 

a actividade de ximnasio adaptado.  
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Se eres un afeccionado ao deporte ou simplemente 

che apetece para desfrutar do teu tempo libre, en 

Amizade vendemos esta handbike en perfecto estado.  

Este é o modelo Lomo Litio Tetra Buggy de Stricker 

Rodem. Ten un guiador longo que facilita o xiro ao fa-

cer panca sen perder estabilidade. Con marcha atrás, 

luz e conexión USB.  

Está en perfecto estado, ten un uso de menos de 

5 días. O seu prezo é de 950€. 

Se queres vir a probala ou precisas máis infor-

mación, ponte en contacto con nós. 

Venda handbikes 

Tes algunha queixa? 

Se detectas que no teu concello existen problemas de acesibilidade, fal-

tan estacionamentos reservados a persoas con mobilidade reducida, hai 

beirarrúas deterioradas que dificultan a mobilidade, ou cousas semellan-

tes, podes poñerte en contacto con Amizade e intentaremos mediar e 

presionar para que se lle dea solución a esas situación. 

Igualmente podes trasladar a Amizade calquera vulneración de dereitos, 

que teñas padecido ou presenciado (acceso a un establecemento, uso 

dun Eurotaxi, trato degradante dun camareiro,...) e intentaremos colabo-

rar para evitar que se volva a producir. 
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A dexeneración corticobasal trátase 

dunha enfermidade neurodexenerativa 

pouco frecuente que causa o deterioro 

e a morte de células nerviosas da cor-

teza e dos ganglios basais. 

A DCB soe iniciarse a partires dos 60 anos de idade, afectando principal-

mente a unha das partes laterais do corpo. 

A sintomatoloxía é diferente en cada paciente xa que depende directa-

mente da área exacta afectada e doutras patoloxías que poidan estar 

coexistindo. Algunhas das máis comúns son as seguintes: 

 Rixidez nas extremidades 

 Lentitude de movementos 

 Problemas para manter o equilibrio 

 Apraxia (dificultade para realizar movementos complexos volunta-

rios) 

 Síndrome da “man alien”, a man fai movementos involuntarios 

 Depresión 

 Alteracións sensoriais 

Dexeneración corticobasal (DCB) 

Dexeneración corticobasal (DCB) 
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Dexeneración  corticobasal (DCB) 

A diagnose baséase no recoñecemento dos rasgos clínicos característi-

cos da enfermidade.  Porén, a diagnose patolóxica unicamente é posible 

confirmala coa realización da autopsia do paciente, definíndose pola per-

da de células nervisosas.  

Non existe un tratamento propiamente eficaz do DCB, polo que este se 

basea principalmente na mellora da funcionalidade e nos coidados palia-

tivos. Por outra banda, tampouco se chegou a demostrar que un trata-

mento específico de fisioterapia ou terapia ocupacional unha  chegasen a 

supoñer un alivio importante nos pacientes aínda que si poden contribuír 

a unha mellora na calidade de vida. Se existe afasia, pódese tratar con 

logopedia. 

En canto ao pronóstico, cabe destacar que a calidade de vida se reduce 

significativamente, sobretodo en canto á perda progresiva de indepen-

dencia  nas actividades básicas da vida diaria. Desde o inicio da enfermi-

dade, hai unha media de esperaza de vida que vai desde os 5 aos 8 

anos. 
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Outra Información 

En Amizade apostamos sempre polo deporte en todas as súas discipli-

nas. No pasado mes de maio tivemos a oportunidade de practicar Para-

bádminton. Esta xornada foi posible grazas á colaboración da Escola Ro-

salía de Vigo de bádminton, que puxo á 

nosa disposición tanto o material como o 

coñecemento acerca deste deporte 

adaptado que está comezando a abrirse 

camiño. A idea é dar a coñecer esta disci-

plina e mesmo chegar a formar un equi-

po. 

Xornada Parabádminton 

Taekwondo 

No mes de xuño retomouse a actividade de 

Taekwondo.  

Os integrantes da Escola de Artes Marciais de 

Monteporreiro reúnense todos os venres no 

Centro Sociocultural para practicar esta disci-

plina que combina o traballo físico co mental.  

Ademáis, puideron participaron nunha exhibición deportiva celebrada no 

pavillón de Caldas de Reis, onde com-

partiron tapiz co Club Roli.  

Se alguén ten interese en participar, 

que se poña en contacto coa asocia-

ción. 
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Vidas con Capacidade 

Teresa Ballesteros 

Teresa é socia de Amizade desde hai case 15 

anos. A súa andadura na asociación comezou 

sendo voluntaria, coa intención de ocupar o seu 

tempo prestando apoio en saídas de ocio, for-

mación, xestións na comunidade con persoas 

socias, etc.  

Actualmente é membro da Xunta Directiva e 

participa no grupo de Mulleres Diversas.  

Durante a súa etapa formativa na que cursou unha FP de Administración, 

non destaca grandes complicacións polo feito de ter discapacidade.  

Porén, sinala que á hora de buscar emprego si lle supuxo un inconvinte, 

entre outros, polas dificultades na compatibilización do traballo coas con-

sultas médicas. Por este motivo, nunca chegou a exercer.  

Teresa destaca que se conseguiron moitas melloras nos últimos anos, 

sobre todo no relativo á inserción laboral de persoas con discapacidade. 

Por outra banda, indica que se precisa seguir incidindo na mellora da ac-

cesibilidade en recursos e servizos públicos como a sanidade e tamén no 

ocio e a cultura.  

É importante incidir na condición de muller e discapacidade, xa que su-

pón unha discrimación por partida doble. Nese senso, o grupo de Mulle-

res Diversas do que Teresa é membro, loita pola visibilización dos proble-

mas específicos aos que se enfrontan as mulleres con discapacidade co-

mo a deficiente atención xinécolóxica, a infantilización ou a falta de infor-

mación sobre a maternidade.  



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 

DEDALEIRA 

 

É un servizo da asociación ACADAR, 

que en colaboración con COGAMI ofre-

ce información, orientación e asesora-

mento relacionado coa sexualidade das 

persoas con discapacidade 

 

 

SÍGUENOS TAMÉN NAS RE-

DES:  

 

https://www.facebook.com/

Asociacion.Amizade 

 

Entidades colaboradoras: 


