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Nº32 Decemro de 2016

Cambiamos ou seguimos igual?
Semella que xa hai goberno no estado español; e tamén tomou posesión o novo goberno da Xunta (que é o mesmo que o anterior); e mesmo
se sabe quen vai a ser o novo presidente dos Estados Unidos (que dá
medo a moita xente).
E que pasará coas persoas con discapacidade?; a Xunta
aprobará o Decreto de accesibilidade, apostando realmenNovas.
te por garantir a Igualdade de oportuniInformación.
dades?; e o goberno do Estado modificaEsclerose múlti- rá a Lei de Propiedade Horizontal para
ple.
que moitas persoas deixen de estar atraVidas con Capa- padas nas súas propias casas pola falta
cidade.
de accesibilidade dos seus edificios?
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E a cidadanía, realmente se dará conta do que está en xogo e reclamará os seus dereitos e esixirá Igualdade?
Apuntar ademais que coa chegada do Nadal proliferan campañas de
captación de socios/as e galas solidarias de moitas ONGs nas que a
cidadanía “lava a súa conciencia” doando cartos, xoguetes,… Pero realmente isto contribúe a cambiar a estrutura social e loitar contra a desigualdade?, ou simplemente é caridade (que non cambia nada)?
Como non exerzamos os nosos dereitos,
loitemos por conseguir a Igualdade de
oportunidades real, e non nos deixemos
asoballar, as cousas seguirán igual. Os
cambios socias non se producen por casualidade senón que son consecuencia
do empuxe de todos e todas. Por tanto,
se queres que algo cambie, actúa.
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Amizade visitou Baiona
O pasado 17 de setembro, 27 persoas,
entre socias e familiares de Amizade, visitaron Baiona.
Sobre ás 10:00 o autobús saiu da sede
social de Amizade en Monte Porreiro onde
agardaban algún/algunhas das persoas
participantes e sobre ás 10:20 recolleuse
outro grupo en Pontevedra (na zona das
Corbaceiras).
Ao chegar, realizouse a primeira visita
á Casa da Navegación, onde se recibiu unha pequena explicación da historia desta casa e o que nela había.
Seguidamente, aproveitando o paseo
marítimo, chegouse ata o Hotel Bahía
Baiona, onde gozamos dun abundante e exquisito menú.

Xa pola tarde, continuou o paseo polos
arredores e visitouse a Carabela e puido
contemplarse a fortaleza de Monterreal.
Sobre ás 17:30 o autobús fixo o traslado
ata a Virxe da Rocha, onde se puido gozar
das increíbles vistas ás Illas Cíes e a paisaxe natural que dende alí se aprecia.
Tamén houbo degustación de empanada e
bebidas para todos os asistentes.
Sobre ás 19:00 foi o retorno e sobre ás
20:00h xa estaba de volta en Pontevedra
toda a expedición.
Foi un lindo día para todos/as os asistentes, e repetirase!.
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Amizade organiza unha nova edición da Xornada de Pesca
O 24 de setembro, socias e socios de Amizade puideron gozar, como en anos anteriores, dunha agradable xornada de pesca e dun paseo polo río nun
pequeno “catamarán adaptado” (que se ofreceu
por terceiro ano consecutivo).
Novamente, volveuse celebrar na contorna do paseo próximo ao peirao das Corbaceiras.
A climatoloxía agradable animou a que participasen
máis de 30 persoas, aínda que a “captura” non foi
tan boa como en anos anteriores. Desta vez, tan só
recolleuse “ensalada” e máis ensalada…(por suposto, falamos de algas…).
Foron tres as viaxes que realizou o
“catamarán” ría arriba e que permitiron ás persoas que participaron gozar
da experiencia de pasar por baixo de
varias pontes e ter unha perspectiva
ben diferente da cidade de Pontevedra.
Como ven sendo habitual, despois da
pesca e o paseo pola ría celebrouse
unha comida na que se compartiron
opinións, experiencias e risas. Desta
vez tivo lugar no Restaurante “Entre
sartenes” sito na Estación de Autobuses de Pontevedra.
Reiterar o noso agradecemento ás
persoas voluntarias e á colaboración
do Club Minauta, que prestaron o seu
pequeno “catamarán adaptado” para
esta ocasión.
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Participamos no Programa de Vela Adaptada de COGAMI
Na penúltima semana de setembro, do 19 ao 23, algún
socio de Amizade puido participar do Programa de Vela
Adaptada que COGAMI ven organizando desde hai anos
en colaboración co Real Club Naútico de Sanxenxo.
Este programa está plantexado como un programa de
lecer amplo, no que as persoas participantes reciben
formación e desfrutan da navegación a vela e normalmente están unha semana aloxadas en Sanxenxo.
Na derradeira asamblea de Amizade, trasladouse a
demanda de poder participar nun programa de vela
pero sen aloxamento, xa que as persoas de Pontevedra
poderían ter interese en participar nel pero pernoctando nos seus domicilios. Trasladada a solicitude a COGAMI, este ano pudo xertionar un programa destas características.
Un programa de 20 horas teóricas e prácticas de navegación para este tipo de
embarcacións. Foi un éxito, e os participantes gozaron moito; tanto, que algún xa
quería deixar reservada a súa praza para futuras edicións.

Asistimos á performance que organizou a Asociación Pedaladas
Con motivo da Semana Europea da Mobilidade, a Asociación Pedaladas de Pontevedra
organizou unha performance
na Avenida de Uruguai.
O obxectivo non era outro que
amosar fisicamente, a través
da pegada deixada fotograficamente, que o espazo público
está ocupado na actualidade
maioritariamente polos vehículos privados a motor; comprobar como o espazo ocupado por 50 coches é moi
superior ao que corresponde a 50 ciclistas ou peóns e aproveitar para promover
outros xeitos de mobilidade.
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Unha de cada 400 persoas en España terá esclerose lateral amiatrófica
Unha de cada 400 persoas en
España desenvolverá Esclerose
Lateral Amiotrófica (ELA), unha
enfermidade dexenerativa do
sistema nervioso, segundo
estimacións da Sociedade
Española de Neuroloxía (SEN)
dadas a coñecer con motivo do
Día internacional dedicado a esta
patoloxía.
Esta enfermidade, que ataca as
células nerviosas encargadas de
controlar os músculos, é a terceira patoloxía neurodexenerativa con maior
frecuencia trala demencia e o párkinson. Cada ano diagnostícanse en España
uns 900 novos casos e máis de 3.000 persoas están afectadas por ELA.
Este tipo de esclerose é progresiva, incurable e evoluciona ata a parálise
completa. A esperanza de vida é de tres anos, cunha supervivencia de máis de
cinco anos só no 20% dos pacientes e de máis de 10 no 10%.
O coordinador do Grupo de Estudo de Enfermidades Neuromusculares da SEN,
o doutor Jesús Esteban, explicou que "estamos falando dunha enfermidade moi
cruel que, polo xeral, produce a morte dos pacientes en menos de cinco anos,
principalmente como consecuencia dunha insuficiencia respiratoria restritiva
progresiva.
Esta patoloxía é máis frecuente en varóns adultos e a súa causa é aínda
descoñecida e só ata un 10% dos casos débese a causas xenéticas hereditarias.
A idade media de comezo sitúase en torno aos 56 anos e os seus primeiros
síntomas comezan con debilidade nas extremidades, perda de forza progresiva,
torpeza, diminución da masa muscular e presenza de calambres.
O doutor Esteban subliñou que “a ELA é unha enfermidade que conleva unha
gran carga de discapacidade e dependencia”. Aínda que en España non existen
estudos que midan o impacto económico da ELA, recentemente publicáronse
varios traballos noutros países sobre este tema que permiten estimar que o
custe dun paciente con esclerose achégase aos 50.000 euros anuais.
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Tecnoloxías de apoio para persoas con discapacidade física
Actualmente o ordenador ou os dispositivos tecnolóxicos forman parte da vida
diaria de gran parte da poboación. Un/unha xa non usa o ordenador ou o teléfono soamente para escribir ou chamar: emprégase para traballar, aprender, ler,
xogar e entreterse, conectarse co mundo a través de redes sociais, navegar por
Internet, comprar no supermercado local ou noutra punta do mundo, reservar
viaxes e hoteis, comprar billetes e entradas, pagar desde o móbil….
Todo isto é o que a persoa con diversidade funcional física quere poder facer: o
mesmo que os demais. Mais non só iso: para as persoas con discapacidade, as
novas tecnoloxías e as tecnoloxías de apoio poden ser o único medio de realizar
estas accións e non unha opción máis.
Cos anos e os avances tecnolóxicos, a accesibilidade web vaise facendo un estándar. Navegadores, aplicacións de ordenador e dispositivos móbiles xa teñen
máis en conta a diversas necesidades de clientes diferentes.
Neste senso, queremos facer referencia a algunhas das tecnoloxías de apoio
para acceder ao ordenador:
-O entorno físico: algúns dispositivos, como soportes articulados para o antebrazo, permiten quitar peso ao brazo e desprazalo horizontalmente con máis facilidade e menos fátiga. Atriles, cuñas e alzas poden axudar a dar a inclinación axeitada a teclados, pulsadores, tabletas ou teléfonos móbiles.
-Acceso ao teclado físico: Punteiros (cos que poder presionar as teclas se non se
controlan os dedos, con ou sen suxeición do pulso), cobertores de teclado (que
facilitan acceder a unha tecla evitando apretar as teclas circundantes), teclados
máis grandes ou máis pequenos se temos dificultades de precisión, visión ou
falta de mobilidade no brazo.
-Opcións de accesibilidade de Windows: Desde o panel de control do ordenador
accedemos ao Centro de accesibilidade. Hai funcións para facilitar o uso do teclado, do rato, optimizar a presentación visual, para problemas auditivos,.... No
que se refire ao teclado, algunhas das funcións que máis usamos son: teclas
filtro (evitan a repetición dunha letra se tardamos demasiado en quitar o dedo da
mesma, ou que se escriban letras cando as pulsamos brevemente sen querer),
teclas de alternancia (que permiten presionar de unha en unha aquelas teclas
que se deberían usar simultáneamente; p.e. Ctrl+V (pegar)).
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-Control do rato: coa man
(trackball, TouchPad, BJoyRing,
Joysticks, ratos por pulsadores, co
teclado numérico), co movemento
da cabeza, boca ou labios
(SmartNav, programas de rato controlado coa cabeza, usando unha
cámara web, rato Quha Zono, IntegraMouse).
-Teclados virtuais: teclado en pantalla de Windows, Point-n-click,
Click n-type, Virtual Keyboard.
-Acceso por voz: unha opción gratuita é o recoñecemento de voz de Windows,
unha opción de compra é Dragon Naturally Speaking.
-Acceso coa mirada: dispositivos como Tobii PC Eye Go ou Irisbond.
-Control coa mente: sistemas baseados en BCI (brain-computer interface).
Outros accesos para móbil e tablets:
-IOS (iPhone, iPAd):
Acceso táctil: en Axustes/Xeral/Accesibilidade podemos axustar varios parámetros para as persoas con dificultades de visión, audición e aprendizaxe. Assistive
Touch (crea un botón táctil con opción para realizar a maioría de accións físicas
sobre o tlf), facilidades táctiles (permiten axustar como reaccionará a pantalla
aos toques).
Acceso por voz: SIRI (Axustes/Xeral/SIRI).
-Android.
Acceso por rato: permite conectar un rato externo.
Acceso táctil: Assistive Touch.
Acceso por rato facial: App Eva Facial Mouse permite usar e controlar o dispositivo mediante a cámara frontal.
-Tablet Windows: o sistema Windows ten case todas as posibilidades de accesibilidade que ofrecede o ordenador Windows.
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Esclerose Múltiple
A esclerose múltiple (EM) é unha enfermidade crónica e autoinmune que afecta
á mielina ou materia branca do cerebro e da médula espiñal, provocando a aparición de placas escleróticas que impiden o funcionamento normal desas fibras
nerviosas. A mielina é unha sustancia grasa que rodea e illa os nervios, actuando
como a cobertura dun cable eléctrico e permitindo que os nervios transmitan os
seus impulsos rapidamente. A velocidade e eficiencia con que se conducen estes impulsos permiten realizar movementos suaves, rápidos e coordinados con
pouco esforzo consciente.
A esclerose múltiple produce unha
anomalía inmunolóxica que se soe
manifestar en problemas de coordinación e equilibrio, debilidade muscular,
alteracións da vista, dificultades para
pensar e memorizar e sensacións de
picazón, pinchazos ou entumecemento, ademais doutros síntomas. As causas que orixinan a esclerose múltiple
descoñécense, se ben hai indicios de
que podería tratarse dunha enfermidade inmune que fai que o organismo ataque
a súa propia mielina. Ata a data non ten cura, mais unha serie de fármacos e
recomendacións axudan a que o seu avance sexa máis lento.
A causa da esclerose múltiple descoñécese, mais sospeitase que un virus ou un
antíxeno descoñecido son os responsables que desencadenan de algunha maneira unha anomalía inmunolóxica, que soe aparecer a unha idade temperá. Entón o corpo, por algún motivo, produce anticorpos contra a súa propia mielina.
Isto provoca, co paso do tempo, a aparición de lesións de desmielinación e posteriormente cicatrices (placas) en distintos puntos do sistema nervioso central. A
desmielinación pode afectar a zonas diversas do sistema nervioso central e a
distinta localización das lesións é a causa da variabilidade e multiplicidade dos
síntomas (trastornos motrices, sensitivos, da linguaxe, do equilibrio, viscerais,
etcétera).
Este mecanismo inmunitario activa os glóbulos brancos (linfocitos) do torrente
sanguíneo, que entran no cerebro e debilitan os mecanismos de defensa deste
(é dicir, a barreira sangue/cerebro). Unha vez no cerebro, este glóbulos activan
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outros elementos do sistema inmunitario, de forma tal que atacan e destrúen a mielina. Tamén hai probas de
que a esclerose múltiple é máis frecuente entre persoas que teñen unha
susceptibilidade xenética. Estas teorías son en realidade complementarias. Un virus común pode activar o
sistema inmunitario do corpo, facendo que ataque e destrúa mielina do
sistema nervioso central nunha persoa xeneticamente susceptible.
Aínda non sendo a esclerose unha
enfermidade hereditaria, algúns estudos suxiren que a xenética pode xogar un papel importante na susceptibilidade dunha persoa cara a enfermidade. Se existe unha persoa afectada na familia, os seus parentes de
primeiro grao teñen unha probabilidade de desenvolver a enfermidade de
entre un 1 a un 10 por cento.
En xeral, a esclerose múltiple é unha enfermidade de adultos xóvenes; a idade
media de aparición é de 29-33 anos, mais a gama de idades de aparición é moi
amplia, aproximadamente desde os 10 aos 59 anos; e as mulleres sofren a enfermidade cunha frecuencia algo superior aos varóns.
Os principais síntomas da esclerose múltiple son entre outros, cansanzo, visión
dobre ou borrosa, problemas da fala, tremor nas mans, debilidade nos membros,
perda de forza ou de sensibilidade dalgunha parte do corpo, vértigo ou falta de
equilibrio, sensación de formigueo ou entumecemento, problemas de control
urinario, dificultade para camiñar ou coordinar movementos.
A maioría de persoas con esclerose múltiple experimenta máis dun síntoma e, se
ben, hai algún moi común, cada persoa acostuma a presentar unha combinación
de varios deles.
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Web de interese
http://www.masticable.org/
MasTICable é un colectivo que
aposta polo poder transformador de internet e polo activismo
dixital para apoiar e visibilizar
na rede causas sociais.
Todo isto tentan conseguilo a
través de accións de sensibilización, comunicación, campañas, formación,…, destinadas
fundamentalmente aos grupos
ou colectivos sociais con menores oportunidades de acceso ás TIC.
Neste senso, crean espazos flexibles para compartir experiencias, boas prácticas, ideas, proxectos, aglutinan coñecemento xerado, colaboran na utilización
das ferramentas de Internet en causas de xustiza social cun discurso crítico.
Diríxense a calquera colectivo, movemento social, ONG e cidadanía en xeral priorizando sempre a aqueles/as sen recursos.

Lotería de Amizade
No 2015 tocou unha das “pedreas”, mais
este ano cae o GORDO!.
Como cada ano, Amizade xa dispón das
súas participación para a Lotería de Nadal.
Xóganse 4,20 € (2, 10 € a cada número).
Os números das participacións son 08.441
e o 42.298.
Podedes reservar as vosas participación no teléfono 986 84 52 50 ou no mail
amizade@asociacionamizade.org , ou ben pasarvos a mercala pola sede social
de Amizade en Monte Porreiro en horario de 09:00 a 15:30.
Non fiquedes sen ela!!!!.
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Aaron Fotheringham
AAron Fotheringham naceu o 8 de novembro de 1991 en Las Vegas, Nevada, EEUU con espiña bífida.
Con tan só 14 anos, Aaron acadou o
que ninguén puido facer: despois de
conseguir o espectacular salto con xiro
de 180º, converteuse na primeira persoa na historia en completar un “Back
Flip” (360º) en cadeira de rodas
É un dos poucos “skater en cadeira de rodas” que existen no mundo (ou
“Hardcore Sitter”, como el prefire chamarse e que sería algo así como “Sentado
ao límite”).
Fotheringham conta que antes de intentar a maniobra nas rampas, realizouna
50 ou 60 veces nunha especie de piscina de coxíns, para amortiguar as caídas.
Tras uns 15 intentos frustrados e algunha que outra caída, conseguiu completar
o salto con éxito.
Aaron xa conta con todo
tipo de “Sponsors” e ata
participou no famoso
programa Nitro Circus,
tomando parte activa
nos seus shows extremos e incluso nos XGames. Todos se amosan
orgullosos e declaránse
os seus maiores admiradores “Traballa moi duro
para ser o mellor”.
Nos derradeiros Xogos
Parlímpicos de Río 2016
inagurou a ceremonia
de apertura cun salto mortal na súa cadeira de rodas e que deixará unha imaxe
impactante desas que quedarán para a historia.
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Buscador de aloxamento adaptado

Asociación de persoas con
discapacidade da comarca de
Pontevedra

https://www.omnirooms.com/es/inicio.html

Rúa Alemaña 23, baixo.
Monte Porreiro.
36162. Pontevedra
Teléfono/fax: 986 845 250
amizade@asociacionamizade.org

www.asociacionamizade.org

É un portal de turismo accesible dirixido a
usuarios/as de cadeiras de rodas.
Dispoñen dunha amplia gama de opcións de
aloxamento accesible en distintos puntos de
España (Asturias, Ávila, León, Gran Canaria,
entre outros).
Todas as habitacións que ofrece o portal son
para persoas con mobilidad reducida.

SÍGUENOS EN:
www.facebook.com/AsociacionAmizade

Non o tires ao chan; usa a papeleira
Entidades colaboradoras:

