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Novidades?
Semella que a insistencia, a denuncia continua, e o inconformismo van
conseguindo que as cousas cambien pouco a pouco.
Hai Comunidades Autónomas que xa queren establecer unha reserva do
10% para o acceso de persoas con discapacidade ao emprego
Contidos:
público.
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A futura Lei de contratos do sector público
 Alzheimer
fixará unha reserva de contratos en favor de
 Información.
Centros Especiais de Emprego de entre o 7%
 Vidas
con e o 10%, o que tamén favorecerá o emprego
Capacidade.
de persoas con discapacidade.
E ben é certo que cada vez nos atopamos con cidades
máis accesibles, con bares, tendas, hoteis,... que
pode usar calquera persoa.
Pero estes avances son case insignificantes xa que as persoas con
discapacidade continúan sendo discriminadas a diario; cando non
poden entrar nalgún establecemento; ou utilizar algún medio de
transporte; ou comunicarse con algún funcionario/a (incluso co médico/
a de urxencias); ou simplemente saír das súas casas porque non
dispoñen de ascensor.
A Xunta de Galicia tiña a obriga de aprobar o decreto de Accesibilidade
en decembro de 2016, pero non se ven trazas diso. E en decembro de
2017 entra en vigor unha lei estatal que permitirá poder denunciar con
maior base legal.
E claro, o importante é que se fagan cumprir esas leis; e que se
sancione a quen non a cumpra. Ademais de concienciar, tamén hai que
sancionar.
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Amizade organiza a II Xornada Multideportiva
O pasado 27 de maio na Avda. de Montero Ríos
(Alameda de Pontevedra),
Amizade organizou a II Xornada Multideportiva.
O obxectivo da mesma foi
principalmente que toda
aquela persoa interesada
(tivera ou non discapacidade)
puidera probar e practicar
distintos deportes adaptados.

A actividade deu comezo ás 10:00 e rematou ás 14:00. Foi xestionada pola Fundación También que contan con ampla experiencia na inclusión social
das persoas con discapacidade e o
fomento de valores educativos en
actividades deportivas adaptadas, de
ocio e tempo libre. Desprazáronse
desde Madrid nunha unidade móbil
na que transportaron todo o material
recesario para cumprir o obxectivo
principal de achegar a toda a poboación o deporte adaptado.
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Entre outros, puidéronse probar deportes coma
baloncesto, tenis de mesa, tiro con arco, bádminton, boccia, slalom,...Deste xeito ofreceuse
a posibilidade de probar unha variada selección de deportes adaptados, coñecer o material deportivo adaptado, concienciar sobre as
dificultades que unha persoa con discapacidade ten para vivir no seu día a día,
sensibilizar sobre a necesidade de normalizar a vida das persoas con discapacidade, …
Esta xornada foi posible grazas á colaboración do Concello de Pontevedra e da Deputación de Pontevedra que financiaron case o
completo a actividade no seu conxunto.
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Reunímonos con Jacobo Moreira
O pasado 3 de xullo, Jacobo Moreira
(portavoz do Partido Popular no Concello
de Pontevedra) visitou a nosa sede social
en Monte Porreiro.
Na reunión trasladáronse as demandas
que Amizade que na actualidade, entre as
que se poden citar a elaboración dunha
ordenanza municipal de accesibilidade, a
incorporación de cláusulas sociais, ou o
Emprego público para persoas con discapacidade.
En canto ao papel que o propio Jacobo Moreira desempeña como deputado autonómico, tamén se lle trasladou a necesidade de que a xunta de Galicia aprobe
o decreto autonómico de accesibilidade, e o interese de traballar coas diferentes
delegacións provinciais de patrimonio para intentar conseguir unha maior flexibilidade en canto ás esixencias nas reformas de establecementos de uso público.
O representante do PP quedou en estudar estas cuestións de cara a ter unha
nova xuntanza despois do verán.

Analizamos a accesibilidade das praias
Membros da XD de Amizade e colaboradores/as
están a facer unha análise da accesibilidade
dalgunhas praias da nosa comarca.
Concretamente, analizáronse as praias de Xioto e
Cabeceira en Poio, a praia de Silgar en Sanxenxo,
a praia fluvial de Monte Porreiro en Pontevedra e
a praia de Canelas en Portonovo.
Podedes consultar toda a información respectiva
(accesos, prazas aparcamento, baños adaptados,
disponibilidade cadeira anfibia, entre outras) así
como ver as fotos das mesmas na nosa web
(www.asociacionamizade.org) e no facebook
(https://www.facebook.com/Asociacion.Amizade/)
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Visitamos Ribeira
O domingo día 9 de xullo, corenta
e un socios/as de Amizade
visitaron Ribeira.
Concretamente participamos da III
Romería da Diversidade que
organizou a Asociación Ambar
(membro de COGAMI).
Ás 10:00 da mañá saia o autobús
de Monte Porreiro, que faría unha
parada en Pontevedra para
recoller o resto dos/as socios/as.
Antes das 12:00 chegábamos a Ribeira e participábamos das múltiples
actividades, obradoiros, e outras que
tiñan organizadas.
Sobre ás 14:00 xantamos nas
inmediacións da Romería e a praia de
Coroso en boa compaña e moitas risas.
Pola tarde, seguimos participando das
actuacións, bailamos co grupo de
pandereteiras e rimos con Toñito de Poi
entre outras.
Sobre ás 18:30 o autobús tomaba destino de volta a Pontevedra.

Páx. 5

www.asociacionamizade.org

letín
O Bo

Novas

A bordo do Laion
O 22 de xullo, de
11:00
a
14:00,
socios/as de Amizade
navegaron a bordo do
Laion.
Un veleiro
comisado ao narcotráfico e que serve cada
verán para que centos de persoas con
discapacidade poidan navegar polas rías
de Galicia.
É o chamado programa GAVEA, que forma
parte das actividades que organiza
COGAMI.
As seis persoas socias embarcaron no
peirao de Sanxenxo e puideron desfrutar
dunha marabillosa navegación nun
entorno excelente.

O Club Rotary dóanos o recaudado no Certame de Pintura rápida
O Club Rotary de
Pontevedra doou a nosa
Asociación os cartos
recadados no Certame
de Pintura rápida
Cidade de Pontevedra
que organizaron no
pasado mes de maio.
No acto de entrega,
tamén
recibiron
doazóns
outras
entidades da cidade, grazas ao recadado a través das diferentes campañas
solidarias que este clube organiza cada ano.
Ao mesmo asistiron representantes de diferentes asociacións e o presidente do
Rotary Club de Pontevedra, Juan Carlos Pérez Mestre.
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Xornada para probar Handbikes
O pasado 29 de xuño, no Recinto
Feiral (Pazo Cultura Pontevedra),
Amizade organizou unha xornada
para que toda aquela persoa interesada puidera probar unha
handbike (bicicleta adaptada)
m arca Sricker de Rodem
(probáronse de dous tipos automática e híbrida).
A actividade deu comezo ás 11:00
e rematou ás 17:30, contando
durante a mesma con persoal técnico da marca e da ortopedia da cidade onde se van
adquirir as mesmas (Acceda Ortopedia).
A mesma organizouse con motivo da selección de
Amizade no “Programa de axudas a entidades que
loitan contra a exclusión social”, dentro do Plan Social promovido pola empresa Ence, xa que dita axuda
destinarase a adquirir tres handbikes que estarán
dispoñibles en servizo de préstamo para calquera
socio/a da asociación que as solicite.
Estas bicicletas permitirán ás persoas con discapacidade ter unha maior posibilidade de poder gozar do
seu tempo de ocio grazas ao apoio á súa mobilidade
que este material proporciona.
Agárdase poder dispoñer
do material no mes de setembro.

Páx. 7

www.asociacionamizade.org

letín
o
B
O

Alzheimer

Alzheimer
A enfermidade de Alzheimer
(EA), tamén denominada
demencia senil de tipo Alzheimer (DSTA) ou simplemente alzhéimer, é unha
enfermidade neurodexenerativa que se manifesta como deterioro cognitivo e
trastornos condutuais. Caracterízase na súa forma
típica por unha perda da
memoria inmediata e de
outras capacidades mentais (tales como as capacidades cognitivas superiores),
a medida que morren as células nerviosas (neuronas) e se atrofian diferentes
zonas do cerebro. A enfermidade soe ter unha duración media aproximada despois do diagnóstico de 10 anos, aínda que isto pode variar en proporción directa
coa severidade da enfermidade ao momento do diagnóstico.
A enfermidade de Alzheimer é a forma máis común de demencia, é incurable e
terminal, e aparece con maior frecuencia en personas maiores de 65 anos de
idade, aínda que tamén en raros casos pode ser desarrollada desde os 40 anos.
Os síntomas da enfermidade como unha entidade nosolóxica definida foron identificados por Emil Kraepelin, mentres que a neuropatoloxía característica foi observada por primeira vez por Alois Alzheimer en 1906. Así pois, o descubrimento
da enfermidade foi obra de ambos psiquiatras, que traballaban no mesmo laboratorio. Porén, dada a gran importancia que Kraepelin daba a atopar a base neuropatolóxica das desordes psiquiátricas, decideu nomear á enfermidade Alzheimer en honor ao seu compañeiro.
Polo xeral, o síntoma inicial é a inhabilidade de adquirir novos recordos, mais soe
confundirse con actitudes relacionadas coa vellez ou o estrés. Ante a sospeita de
alzheimer, o diagnóstico realízase con avaliacións de conductas cognitivas, así
como neuroimaxes, se están dispoñibles.
A medida que progresa a enfermidade, aparecen confusión mental, irritabilidade
e agresión, cambios do humor, trastornos da linguaxe, perda da memoria de cur-
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to prazo e unha predisposición a illarse a medida que
declinan os sentidos do paciente. Gradualmente pérdense as funcións biolóxicas, que finalmente conlevan
á morte. O pronóstico para cada individuo é difícil de
determinar. O promedio xeral é de 7 anos, menos do
3% dos pacientes viven máis de 14 anos despois do
diagnóstico.
A causa da enfermidade de alzheimer permanece descoñecida, aínda que as
últimas investigacións parecen indicar que están implicados procesos de tipo
priónico. As investigacións soen asociar a enfermidade á aparición de placas
seniles e ovillos neurofibrilares. Os tratamentos actuais ofrecen moderados beneficios sintomáticos, mais non hai tratamento que retrase ou deteña o progreso
da enfermidade. Para a prevención do alzheimer, suxeríronse un número variado
de hábitos conductuais, mais non hai evidencias publicadas que destaquen os
beneficios desas recomendacións, incluíndo a estimulación mental e a dieta
equilibrada. O papel que xoga o/a coidador/a da persoa con alzheimer é fundamental, aínda cando as presións e a demanda física deses coidados poden chegar a ser unha gran carga persoal.
O Día Internacional do Alzheimer
celébrase o 21
de
setembro,
data
elexida
pola OMS e a
Federación Internacional de
Alzheimer,
na
cal se celebran
actividades en
diversos países
para concienciar
e axudar a previr a enfermidade.
A Organización Mundial da Saúde (OMS), realizou en 2015 a súa Primeira Conferencia Ministerial da OMS sobre a Acción Mundial contra a Demencia.
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Programa Rodando
Rodando é a unión de
dúas asociacións, Amencer-Aspace e Pedaladas,
que buscan o mesmo fin
común, realizar actividades de ocio entendendo
este como unha conxunción de deporte, diversión e inclusión para
todas as persoas.
O ocio é un instrumento
de socialización que
permite xerar relacións,
favorece a inclusión plena e fai
visibles ao resto da
sociedade a diversidade e necesidades especiais que
ten cada persoa.
“Rodando” céntrase no obxectivo de
facer accesible o
uso de bicicletas a
calquera
persoa,
sexa cal sexa a súa
necesidade; para
isto contan con
bicicletas adaptadas.
Cada luns no parque de Campolongo, de 16:30 a 18:30, podedes unirvos e participar nos seus adestramentos. Animádevos!!!!.
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Langui
Juan Manuel Montilla Macarrón (Madrid, 1 de novembro
de 1979), máis coñecido como Langui, é un actor do barrio madrileño de Pan Bendito. Forma parte do grupo La
Excepción.
O Langui deuse a coñecer xunto ao su grupo, La Excepción
(Gitano Antón e La Dako Style), en 2001 coa súa colaboración no LP de Frank T titulado 90 Kilos. Un ano despois
editaron un Maxi, ¡En Tu Carrino Paio!, precedido dun LP
titulado ¡Cata Cheli!. Tres anos despois publicaron o seu
segundo LPEl Tirón.
En 2008 participou na película El truco del manco, pola
que consiguiu un ano despois o premio Goya ao mellor actor revelación así como
o premio Goya á mellor canción. Tamén é autor dun podcast chamado Radio
Taraská.
En 2010 colabora no tema de Andrés Calamaro "Te extraño", no álbum On the
Rock e publica un libro con relatos sobre o seu barrio.
Foi invitado en múltiples ocasións no xa finalizado programa Buenafuente, en
especial na súa última etapa, onde chegou a participar na sección Super Pollos,
na cal Andreu e Berto contaban e criticaban a situación política e económica
actual, misturada con outros asuntos propios do programa, todo isto cantando a
ritmo de rap.
Actualmente colabora no programa de "Levantate y Cárdenas" polas mañas e
tamén colaborou nas madrugadas no programa "La noche es nuestra" na radio
Europa FM do grupo AtresMedia.
En 2014, debuta por primeira vez como actor nunha serie no Chiringuito de Pepe, a serie de Telecinco interpretando a Vicente.
En 2017, El Langui e Coro Encanto participaron na campaña 12 Meses de Mediaset coa canción Se buscan valientes de concienciación contra o acoso escolar.
No relativo a súa vida persoal está casado e ten dous fillos. El Langui ten parálise cerebral, un trastorno causado pola falta de osíxeno durante o parto.
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Programa de vacacións COCEMFE 2017

http://www.cocemfe.es/vacaciones/
Asociación de persoas con
discapacidade da comarca de
(No enlace podedes atopar os destinos e datas
Pontevedra
Rúa Alemaña 23, baixo.
Monte Porreiro.
36162. Pontevedra
Teléfono/fax: 986 845 250
amizade@asociacionamizade.org

www.asociacionamizade.org

propostas, solicitude, entre outras)

Asem conta cun servizo de préstamo de axudas técnicas. No link podedes atopar os productos dos que dispoñen
http://agaela.es/banco-de-axudas-tecnicasasem-galicia/
Melloramos a nosa páxina. Visítanos!.
www.asociacionamizade.org
SEGUENOS TAMÉN EN: https://
www.facebook.com/Asociacion.Amizade/

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

