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30 anos xa!
Xa pasaron 30 anos desde que un grupo de persoas con discapacidade
decidiron unirse para reclamar os seus dereitos e crearan AMIZADE.
É lóxico que en todo ese tempo teñan cambiado moitas cousas, e realmente hoxe en día as persoas con discapacidade se atopan nunha situación moito mellor que a do ano 1.988.

Contidos:

 Novas.
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Queremos pensar que, humildemente, desde as súas posibilidades, AMIZADE ten contribuído algo a esta
mellora, a través do traballo intenso e desinteresado de moitas persoas que formaron
parte das distintas xuntas directivas da asociación.

Pero ao mesmo tempo, non é menos certo
que aínda queda moito camiño por percorrer ata acadar unha
igualdade real entre todas as persoas; para que deixe de existir discriminación das persoas con discapacidade.
E claro, quen ten realmente a capacidade de cambiar as cousas son os
poderes políticos. Eles son quen pode elaborar os textos lexslativos que
rematen coa discriminación existente, e quen pode apostar decididamente por comentar o número de inspectores/as de maneira que se
poida garantir o cumprimento desas leis que aproban.
Desde a xunta directiva actual de AMIZADE, co apoio de todas as persoas socias e o respaldo dunha cidadanía comprometida, seguiremos
traballando e esforzándonos para reclamar o que é xusto, denunciar a
discriminación e intentar avanzar cara unha sociedade realmente igualitaria.
Sempre será benvida toda persoa que reme nesa mesma dirección.
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Visitamos Salvaterra
O pasado 16 de setembro, 26
persoas, entre socias e familiares de Amizade, visitaron
Salvaterra.
Sobre ás 10:00 o autobús
saiu da sede social de Amizade en Monte Porreiro onde
agardaban algunhas das persoas participantes e sobre ás
10:20 recolleuse outro grupo
en Pontevedra (na zona das Corbaceiras).
Ao chegar, realizouse a primeira visita ao
Parque da Canuda, onde participaron da
2ª Feira Exposición Internacional de Orquideas e das actividades musicais e
culturais organizadas con tal motivo.
Seguidamente, deuse unha volta polo
paseo fluvial e foise a comer a un restaurante da zona onde se seguiron compartindo experiencias.
Ao remate do xantar, unha guía turística do Concello de Salvaterra acompañounos ata a fortaleza e Castelo para ofrecer unha pequena explicación da historia de Salvaterra.
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/as asistentes, polo que, quedaron
gañas de repetir!.
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Amizade organizou unha Xornada de pesca e paseo polo río
O 30 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 cuarto ano consecutivo por
parte do Club Minauta).
Coma non podía ser doutro xeito, celebrouse na contorna do paseo próximo
ao peirao das Corbaceiras.
O clima foi agradable durante boa parte da xornada, feito que animou a que
participasen máis de 30 persoas. Cabe sinalar que algún peixe se colleu,
polo medio doutras moitas algas que
serviron de frisas entre os/as asistentes.
Fixéronse varias viaxes no
“catamarán” ría arriba e que permitiron ás persoas que participaron gozar
desta experiencia.
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 do Pazo da
cultura de Pontevedra.
Reiterar o noso agradecemento
ás persoas que se prestaron
voluntarias e tamén á colaboración do Club Minauta, xa que
sen a súa colaboración non poderiamos ter desfrutado tanto.
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Curso de vela en Sanxenxo
Na semana do 18 ao 22 de setembro, desfrutamos dun curso de
vela adaptada en Sanxenxo grazas a COGAMI.
O curso daba comezo ás 11:00 cunha pequena explicación
teórica e sobre ás 12:00 a navegar.
Na navegación e coa colaboración dos monitores, tentábanse
poñer en práctica os coñecementos teóricos adquiridos e gozar da
ría e o noso marabilloso entorno natural.
Sobre ás 14:30 todas as persoas participantes compartían un xantar e
experiencias do día.

Amizade participa no Programa Hefesto
Desde xa fai algúns anos, Amizade colabora co Concello
de Pontevedra no Programa Hefesto.
Nesta edición a Concellaría de Benestar Social Municipal
centrou o programa Hefesto no mundo da arte a través
creadores locais. Co título “Arte Inclusiva”, o proxecto tivo
coma finalidade a inclusión social e a participación activa
das persoas con discapacidade na dinámica cultural da
cidade, desenvolvéndose ao longo de tres xornadas no
mes de outubro e coa presenza de tres artistas
principais: O´Ras (Graffiti Hefesto), Basilisa Fiestras
(Estudio escultórico do voo dun paxaro en escaiola) e
Román Corbato (Refuxios Sensoriais).
Amais as tres persoas participantes nas xornadas tiveron o pracer de compartir
as mesmas con compañeiros/as doutras entidades: Xuntos, Amencer, Juan XXIII,
Asociación Xoga.
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Comezamos novas actividades: Taekwondo e Ximnasio
Taekwondo. Esta actividade comezou xa a
finais do ano 2017 cun acto de presentación por parte de Santiago, adestrador
coñecido no eido das artes marciais.

No 2018 desde Amizade decidimos
incorporala a nosa oferta de actividades debido á boa acollida que tivo por
parte dalgúns socios e socias
As clases son impartidas no Centro
cultural de Monteporreiro, todos os martes en horario de 11:30 a 13:00 h. Nelas
trabállanse diferentes técnicas de defensa persoal e movementos propios desta
disciplina.
Ximnasio: En novembro
de 2017 comezamos a
traballar co ximnasio GV
Sport, sito en Eduardo
Pondal, nº5, Pontevedra,
o cal, grazas as súas
instalacións accesibles, nos ofreceu a
posibilidade de realizar actividades
deportivas nun ambiente agradable e
cuns grandes adestradores persoais,
que adaptan os exercicios ás
necesidades de cada unha das persoas
participantes.
Actualmente participan 4 persoas
socias, que acoden con regularidade os xoves en horario de 18:30 a 19:30.
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Amizade presenta 200 reclamacións pola inaccesibilidade Of. Consumo
O mércores 4 de outubro de 2017, Amizade
presentou co apoio doutras asociacións
(Amencer e Xuntos) máis de 200
reclamacións no rexistro da sede territorial
da Xunta, en Campolongo, nas que
denunciamos a falta de accesibilidade da
oficina de consumo dependente da Xunta
en Pontevedra.
Cabe sinalar que xa no ano 2012 se puxera
de manifesto esta situación, e despois de
cinco anos e nada cambiou.
Estas dependencias están situadas nun primeiro piso e non conta con ascensor.
Este feito é un factor de discriminación exercido pola propia administración;
institución que, a priori, debería procurar que estas situacións non se produzan.
De aí que se
t o m a r a
novamente
a
iniciativa e de
denunciar
a
situación
e
intentar poñer
fin
a
esta
realidade
discriminatoria.
Ademais tamén
se presentaron
queixas ante a Valedora do Pobo. Foi a través desta como se conseguiu a
información e o compromiso da Xunta de cambiar a ubicación desas
dependencias a outro local accesible.
Amizade estará atenta de que se faga efectivo o traslado e no caso de non terse
producido nun tempo prudencial, actuará de novo para que deixe de existir tal
discriminación en pleno século XXI.
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Servizo préstamo Handbikes (AMISERPRE)
Durante este ano 2018 comezaremos un novo servizo
de préstamo para as Handbikes que nos tivo subvencionado ENCE. O obxecto deste é poñer a disposición
das persoas con discapacidade tanto as handbikes
coma outro material similar para favorecer os desprazamentos e o goce do tempo de ocio.
Quen pode empregar o servizo?
Persoas maiores de idade non impedidas para o fuso do material pola normativa
de circulación vial que resulte de aplicación.
Cal é o procedemento?
O primeiro de todo é darse de alta no servizo
de préstamo, cubrindo unha ficha que se poderá atopar na Asociación ou na web.
O segundo, asistir a polo menos unha xornada
de formación.
En terceiro lugar, aboar a cantidade específica
que será diferente en función da condición de
socio ou non, e do tempo que se preste o material.
E por último, no momento de recoller o material, é preciso cubrir unha ficha, da cal se entregará unha copia á persoa beneficiaria do servizo, sendo a outra para a Asociación e quedando así constancia do préstamo.
Máis info:
Cabe sinalar que o material haberá que cuidalo e entregalo no mesmo estado
no que se prestou. O servizo estará regulado mediante posibles sancións cuxo
importe será variable en función da infracción que se cometa respecto das normas de utilización.
Para saber maís información sobre o servizo podedes preguntar na Asociación e
intentaremos resolver todas as dúbidas que vos poidan xurdir.
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Participamos no II Encontro pola Diversidade que organizou Deputación
O 19 de Outubro participamos no II
encontro pola Diversidade organizado
pola Diputación de Pontevedra na
cidade infantil príncipe Felipe.
Nesta xornada reflexionouse sobre a
necesidade de comprender a todas as
persoas coma cidadáns de pleno
dereito, suxeitos activos e
independentes con capacidade e
iniciativa persoal.
En sintonía con isto, o obxectivo que se perseguiu foi o de crear un espazo de
aprendizaxe, intercambio e inspiración que promovese a igualdade e a inclusión
das persoas con calquera tipo de discapacidade e que expuxera novas formas
de participación, para conseguir unha provincia inclusiva e diversa e de dar voz a
todas as persoas.
Ao longo da xornada houbo exposicións
artísticas de arte e costura, presentación
de obradoiros artesanais, mostras, exposicións de traballos en coiro, un videofórum
co documental “La voz de los protagonistas” e dous espectáculos teatrais, “Arrugas
Engurrados” e “El ávaro de Moliere.”
A guinda do pastel púxoa Xerock, grupo de
rock coordinado desde o centro San Xerome Emiliani, cunha actuación sobresaínte.

Tocou a lotería, outra vez!
O pasado 22 de decembro o boleto de
Amizade resultou premiado no sorteo de
Nadal. O número agraciado con 12,60
euros por participación foi o 42298.
Xa tocara no ano 2015 así que hai que
prepararse para o sorteo do 2019!
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Concentración pola accesibilidade
O Martes 7 de novembro ás 11 da mañá
Amizade participou nunha campaña organizada a nivel estatal e coordinada por COCEMFE baixo o lema “accesibilidade cero”.
Novamente seleccionouse a oficina de consumo de Pontevedra para realizar unha concentración de protesta.
Uns dos obxectivos principais foi recordar
que o xa pasado 4 de decembro de 2017
terminaba o plazo para que todos os bens,
contornas e servizos estean accesibeis, tal e
como establece a Lei Xeral de Dereitos das
Persoas con Discapacidade e da súa Inclusión Social.

Leuse un manifesto no que se defendía unha sociedade baseada na accesibilidade
universal, no deseño das infraestruturas que
permita a todas as persoas participar da
vida social da comunidade.
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Campionato de Triatlón Indoor Solidario
O pasado sábado 16 de decembro do 2017,
colaboramos co ximnasio GV sport na organización
dun triatlón indoor solidario que tivo lugar nas súas
instalacións de Pontevedra, na rúa Eduardo Pondal, 5.
Cabe sinalar que o número total de participantes
superou as expectativas, consolidándose nun total de
42 persoas entre as que había persoas con e sen
discapacidade que decidiron achegarse a facer
deporte ao longo de toda a mañá.
O triatlón consistiu na práctica de tres exercicios
deportivos separados por un descanso de 1 minuto
entre cada proba:
SKIERG: Durante dous minutos,
os/as participantes empregaron
esta máquina de parede que
intenta simular o esquí nórdico,
tal como se aprecia na foto
superior esquerda.
WATTBIKE: A clásica bicicleta
estática pero un pouco máis
modernizada;
os/as
participantes tiñan que facer
outros dous minutos de
exercicio.
REMOERGOMETRO: O último
exercicio. Trátase dunha máquina
para realizar unha simulación da
acción de remar, moi empregada
para adestramento de remo, pero
tamén consolidado coma un deporte
aparte. Outros dous minutos de acción.
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Actividades Amizade 2018
Para este Ano 2018 comezamos con algunhas propostas novas de actividades,
e tamén mantemos algunhas das que xa tiñamos:
Curso de Fotografía: Comezamos en xaneiro. As clases impártense en Estudo
Bonobo (San Antoniño, 79) e son impartidas por David. Trabállanse os elementos manuais que interveñen no proceso fotográfico (diafragma, velocidade de
obturación, ISO, etc.) e en xeral, o funcionamento das cámaras de fotos.
Obradoiro de música: Xa comezara en 2017, mais este ano comezou de novo o
7 de febreiro. Tamén se leva a cabo nas instalación do Estudo Bonobo. As clases
son impartidas por Gonzalo, Violeta, Alejandro e Xavi, os cales intentarán poñer
en sintonía as emocións e os sentimentos de cadaquén, facendo que estes se
expresen por medio da música.
Obradoiro de Ocio inclusivo: Continuamos neste 2018 con este obradoiro cuxo
obxectivo é promover a adquisición e desenvolvemento das habilidades sociais e
persoais. Facemos dinámicas de: teatro, improvisación, sentimentos, risoterapia,
estimulación dos sentidos, músicoterapia, expresión corporal, cociña, etc.
Actividades deportivas: Descritas xa na páx. 5, taekwondo e ximansio.
Saídas de ocio: Ao longo do ano, aínda que máis centradas nos meses de verán,
organizamos varias saídas a lugares emblemáticos e/ou de interese paisaxístico.
Sensibilización social e política: Impartición de charlas, colaboración en xornadas e mesas informativas, reunión con políticos e persoal técnico de diferentes
concellos, ...
Do mesmo xeito mantemos os servizos de:
Logopedia: Recurso que pretende previr problemas ou dificultades derivados da
propia discapacidade a nivel comunicativo. Ten lugar en Sendo.
Fisioterapia: As sesións desenvólvense no local social de Amizade en Monte Porreiro, en calquera dos centros de Vithas Salud e en Sendo (Centro de prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal e a saúde e que tamén
conta cun servizo de Hidroterapia).
Apoio psicolóxico: O obxectivo é ofrecer ferramentas para xestionar emocións e
conflictos.
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Parálise supranuclear progresiva
A parálise supranuclear progresiva é un trastorno
producido no cerebro que afecta ó movemento, ó camiñar
(á marcha), ó equilibrio, á fala, á visión e ó
pensamento. A enfermidade ten lugar debido ao dano que
se produce nas células nerviosas do cerebro. Comparte
semellanzas coa enfermidade de Parkinson mais describiuse por primeira vez como un trastorno diferente en
1964, cando tres científicos publicaron un traballo facendo unha distinción entre ambos.
No nome deste trastorno (progresiva) indícase que a enfermidade empeora e
causa debilidade (parálise) ao danar algunhas partes do cerebro coñecidas
coma células supranucleares. Estes núcleos controlan sobre todo os
movementos dos ollos. Un dos sinais clásicos da enfermidade é a incapacidade
de enfocar e de mover os ollos correctamente, aspecto que as persoas poden
manifestar coma visión borrosa. Desenvólvese na maioría dos casos a partir dos
60 anos, pero pode aparecer antes.
Síntomas
O patrón dos signos e síntomas pode ser variable en
función da persoa. Entre os síntomas máis frecuentes, o primeiro é a perda do equilibrio ó camiñar. As
personas poden ter caídas inexplicables ou rixidez
muscular.
Conforme avanza a enfermidade, a maioría das persoas empezarán a manifestar visión borrosa e problemas para controlar o movemiento dos ollos. De
feito, os problemas dos ollos, en particular a lentitude dos movementos do ollo, ofrecen a primeira pista definitiva de que a parálise
supranuclear progresiva é o diagnóstico correcto. As persoas afectadas por este
trastorno sobre todo teñen problemas para mover voluntariamente a mirada de
xeito vertical (é dicir, cara abaixo ou cara arriba) e tamén poden ter problemas
para controlar os párpados. Isto pode facer que a persoa teña que mover a cabeza para mirar en diferentes direccións. Outro problema visual común é a incapacidade de manter contacto visual durante unha conversación. Isto pode dar a
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O resumo sería o seguinte:

Causas
Non se coñece a causa exacta da parálise supranuclear progresiva. Os síntomas
son o resultado dun deterioro gradual das células do cerebro (neuronas) nunhas
áreas específicas, principalmente na rexión coñecida como o tronco encefálico.
Unha destas áreas, a sustancia negra, tamén se ve afectada na enfermidade de
Parkinson e os danos nesta rexión do cerebro son responsables en parte dos
síntomas motores que a parálise supranuclear progresiva e a enfermidade de
Parkinson teñen en común.
A característica principal desta enfermidade é a acumulación de depósitos de
proteína tau nas células do cerebro, o que fai que estas non funcionen axeitadamente e se deterioren. A acumulación de proteína tau coloca á parálise supranuclear progresiva no grupo de trastornos coñecidos como tauopatías, que tamén
inclúe outros trastornos como a enfermidade de Alzheimer.
Outra posible causa é o dano celular causado polos radicais libres, que son moléculas reactivas que todas as células producen continuamente durante o metabolismo normal.
Tratamento e pronóstico
Os síntomas non melloran enormemente con mediación, pero é certo que se
poden tratar a rixidez e a lentitude de movementos con levadopa, empregado
tamén no Parkinson. A enfermidade empeora progresivamente e ao cabo de tres
a cinco anos do seu inicio, as personas alcanzan unha discapacidade grave.
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3 de decembro
Baixo o mesmo paraugas foi o
lema escollido para celebrar
este pasado 3 de decembro, Día
Internacional das persoas con
discapacidade, varias concentracións que tiveron lugar en A Coruña, Vigo e Pontevedra.
En Vigo, reuníronse no Náutico,
na zona do monumento a Julio
Verne e na Coruña na plaza de
María Pita.
O lugar escollido en Pontevedra, e ó que asistiu Amizade, foi a Plaza da Ferrería.
A iniciativa quixo invitar á
sociedade a sacar fotografías con paraugas de cores
e subilas despois ás redes
sociais
co
cancelo
#baixoomesmoparaugas
para tratar de concienciar
sobre as necesidades das
persoas con discapacidade.

Páx. 14

www.asociacionamizade.org

letín
O Bo

Vidas con Capacidade

Christopher D'Olier Reeve
Christopher D'Olier Reeve foi nado en Nova York, no
ano 1952. Foi actor, director e un activista moi coñecido polo seu papel nas películas baseadas no popular
personaxe de cómics Supermán.
En Maio de 1995 participando nunha competición hípica sufriu una forte caída do seu cabalo tras non poder
superar un obstáculo presente na pista.
Tras este accidente, foi sometido a unha operación
complexa e só puido recuperar a mobilidade dos dedos
da man esquerda tras tempo de esforzó pola súa parte.
Desde entón colaborou coa Unesco e outras asociación. Tamén asistía ó senado para intentar que se permitira traballar aos investigadores con células nai embrionarias, para conseguir algún día o seu desexo de recuperar a mobilidade.
Deste xeito, converteuse nun orador motivacional e nun icono da loita, creando a
"Christopher and Dana Reeve Paralysis Foundation" cuxo obxectivo era apoiar ás persoas que pasaban pola súa mesma situación, xa fose por causas naturais ou
debido a accidentes. Tamén tivo momentos de baixón e angustia que logrou superar grazas o apoio da súa esposa Dana e as conferencias que daba para superar a adversidade.
Christopher faleceu no ano 2004 a causa de varias infeccións que culminaron
cun ataque cardíaco tras pasar algunhas horas en estado de coma.
Un ano despois do seu falecemento, os seus esforzos non quedaron en van, pois
un grupo de investigadores conseguíu reparar lesións medulares en ratos, grazas a tecido nervioso
de seres humanos.

“Muchos de nuestros sueños parecen al principio
imposibles, luego pueden parecer improbables, y
luego, cuando nos comprometemos firmemente, se
vuelven inevitables.”
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AMIZADE
Cabana accesible na Serra de Outes

Asociación de persoas con
discapacidade da comarca de
Pontevedra

https://cabanitasdelbosque.com/senbarreiras/es

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

www.asociacionamizade.org

Aplicación Android e IOS turismo accesible
https://www.equalitasvitae.com/es/servicios/
app.php

SEGUENOS TAMÉN EN: https://
www.facebook.com/Asociacion.Amizade/

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

