O

n
í
t
e
l
o
B

Nº39 Setembro de 2019

Somos prescindibles?
A historia dos últimos séculos amosa diferentes épocas, métodos e prácticas euxenésicas mediante as cales se pretendía prescindir de todas aquelas persoas diferentes aos que decidían, aos que tiñan o poder, co argumento de seren menos válidas; de que aportaban menos á sociedade.
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Non cabe dúbida de que toda vida humana ten un valor; de
que todas las persoas teñen unha dignidade como seres humanos independentemente da súa raza, cultura,
procedencia,…
As persoas con discapacidade vimos sufrindo
de primeira man a posta en marcha das
ideas euxenésicas, mediante as cales se nos
consideraba “non válidos”, se nos apartaba,
se nos esterilizaba e mesmo se nos eliminaba.

Por toda esta experiencia histórica padecida non acabamos de entender
como non se fai o posible para que deixen de morrer tantas persoas intentando buscar unha vida mellor; fuxindo de guerras e miserias.
Ben é certo que se podía facer moito máis para evitar que existirán esas
guerras (controlando o tráfico de armas, ou diminuíndo a súa fabricación),
para dotar de posibilidades de futuro a países con dificultades, ou para controlar ás mafias que trafican e abusan das persoas. Pero non lle interesa ao
sistema do capital; hai máis crecemento económico cando hai guerras.
Pero estando así as cousas o que non é de recibo é que un barco vexa unha
embarcación á deriva, con persoas sufrindo, e pase de largo sabendo que
as está condenando á morte. E cando hai barcos que si cumpren a
lexislación internacional e salvan vidas, o que non se debe facer é darlle as
costas e non apoialos; a non ser que siga habendo xente que pense que
non todas as vidas teñen o mesmo valor. E se fose un veleiro á deriva?
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O grupo “Mulleres Diversas” de Amizade
O grupo “Mulleres diversas” é un grupo informal,
aberto a tódalas persoas, que pretende dar
visibilidade as mulleres con discapacidade a través
da concienciación social sobre as necesidades
específicas das mulleres con discapacidade. Ten
como obxectivo principal dotar de ferramentas a
estas mulleres para a toma de decisións.
O percorrido de “Mulleres Diversas” ao longo de
2019 foi moi longo. Neste ano seguise loitando coa
reclamación de dereitos para conseguir que as salas
xinecolóxicas estean adaptadas a tódalas persoas
así como dispoñer do material necesario para unha
asistencia médica adecuada e correcta; como novidade neste tema, levouse a
cabo unha solicitude de cambio de servizo xinecolóxico para o Salnés, da cal
estase á espera de respostas. Ademais,
participouse na concentración do 8 de marzo,
empezouse a gravar un vídeo para dar
visibilidade as mulleres con discapacidade e
mostrar como a maior parte das persoas as
infantilizan; tamén se fixo unha sesión fotográfica
con algunha das mulleres do grupo na Illa das
Esculturas, grazas á colaboración dalgunha das
persoas participantes do Obradoiro de Fotografía.

Amizade visita as instalacións de Quirón Salud
O pasado 13 de marzo, unha representación
da Xunta Directiva de Amizade visitou a instalación Quiron Salud en Poio co fin de coñecer o funcionamento da área de neurorehabilitación.
Foi un primeiro contacto no que se amosou a
exposición mutua de colaborar en actuacións
que sexan interesantes para ambas partes.
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Taekwondo
A actividade de Taekwondo é
unha
actividade
que
se
desenvolve en colaboración coa
Asociación de Veciños/as O
Mirador de Monte Porreiro dende
o ano 2017.
Este ano,
participaron
España de
Córdoba, sendo o primeiro campionato inclusivo. Varias
socias competiron en seis
categorías distintas, obtendo
como
resultado
destas
competicións doce medallas
de ouro e unha de prata.

no mes de abril
no Campionato de
Artes Marciais en
das nosas persoas

Unha vez de volta a Galicia,
tiveron
un
recibimento
público no Concello por parte
de Miguel Anxo Fernández
Lores e Anxos Riveiro. Un
acto que serviu para darlle visibilidade ao bo traballo que están facendo.
Ademais este ano tamén
participaron no programa
“Aquí Galicia” da TVG, que
gravou
os
diferentes
adestramentos e contribuiu á
divulgación desta actividade.
E a maiores protagonizaron un
reportaxe fotográfico. Toda a
actividade
serviu
para
concienciar á sociedade de
que
as
persoas
con
discapacidade
tamén
practican deporte.
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Participouse no PonteEnMarcha organizado polo Leis
O sábado 6 de abril, Amizade
participou na xornada
PonteEnMarcha que organizou o
Leis Pontevedra FS coa idea achegar
a todos os seus deportistas
á
realidade social que os rodea.
Para iso, convidou a 15 asociacións e
colectivos sen ánimo de lucro a que
propuxeran diversas actividades
mediante as cales os deportistas
puidesen sentir en certa maneira o
que se sinte e as dificultades
coas que se atopan no seu día
a día as persoas xordas, as que
se deprazan en cadeira de
rodas, as que teñen
dificultades de comprensión,...
Celebrouse no Pavillón dos
Deportes de Pontevedra en
horario de 17:00 a 18:30, e
participaron na xornada ao
redor dun milleiro de persoas.
Desde a asociación Amizade queremos agradecer
esta iniciativa do club deportivo Leis Pontevedra FS e
agardamos que
poida ter continuidade en vindeiros anos dada
a visión inclusiva
e normalizadora
que transmite a
todos os deportistas de diversas
idades.
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Asamblea Xeral 2019
O pasado 27 de abril, máis de 50 persoas congregáronse no Hotel-Restaurante
Campaniola, sito en Campaño, para celebrar a Asamblea Xeral anual da asociación Amizade, e neste caso tamén a Asamblea Extraordinaria.
A Asamblea comezou ás 11:30 da mañá
e nela a Xunta Directiva describiu todas
as actividades levadas a cabo no ano
2018 e explicou o resultado económico
do mesmo. Tamén se aprobou o programa de actividades para o ano 2019 asi
como o orzamento para poder levar a
cabo as mesmas.

A continuación tivo lugar a Asemblea Extraordinaria na que se procedeu a elixir unha nova
Xunta Directiva (xa que a anterior cumprira o
seu mandato de catro anos).
Para finalizar celebrouse unha comida na que
todas as persoas compartiron experiencias e
risas.

Xornada de proba de axudas técnicos
O 1 de xuño levouse a cabo a Xornada de proba de Axudas Técnicas que tivo
lugar no CEIP Manuel Vidal Portela.
Este evento foi organizado xunto con
Soluciona Grupo EMS.
Esta xornada consistiu na proba de
produtos de apoio para á mobilidade
e algunhas novidades do sistema de
propulsión electrónica auxiliar para
cadeiras de rodas manuais. Algúns
exemplos son: Handbike Stricker Pico,
Frenos Dezziu, Scooter plegable, etc.
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IV Xornada Multideportiva
Por cuarto ano consecutivo celebrouse unha nova edición da Xornada
Multideportiva adaptada. Nesta ocasión levouse a cabo o 24 de maio en horario
de mañá e de tarde.
Pola mañá participaron preto de 130 nenos e nenas dos colexios Froebel e Xeve,
ademáis de contar con 17 persoas da asociación Amencer-Aspace. Mentres que
pola tarde a asistencia era aberta,
ademais
de
contar
cos
participantes do obradoiro de ocio
inclusivo
da
Asociación
e
participaron un total de 100
persoas.
O obxectivo de esta xornada era
principalmente que toda persoa
interesada, con ou sen discapacidade, puidera probar e practicar distintos
deportes adaptados.
Nesta xornada puidéronse probar diferentes deportes adaptados coma
baloncesto en cadeira de rodas, tenis de mesa, bádminton, circuítos de
sensibilización, ciclismo, tiro con arco e slalom en cadeira de rodas. Con isto se
conseguiu que as persoas coñeceran 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.
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Un ano máis a Multideportiva foi xestionada
pola Fundación También, que contan con
ampla experiencia na inclusión social das
persoas con discapacidade e o fomento de
valores educativos a través de actividades
deportivas adaptadas, de ocio e tempo libre.
Esta xornada foi posible grazas á colaboración do Concello de Pontevedra, da
Deputación de Pontevedra, Panaderías Acuña e a obra social de La Caixa que
financiaron a actividade.
Tampouco tería sido posible sen a
colaboración de varias persoas voluntades ás cales Amizade fai un
recoñecemento e un agradecemento
expreso.
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Finalizan os Obradoiros de Música e Fotografía
Durante os meses de febreiro e xuño
foron levados a cabo os Obradoiros
de Música e Fotografía, que este ano
se realizaron nun proxecto conxunto
chamado Voces Ocultas, que saíu a
luz o 4 de xuño no Teatro Principal de
Pontevedra, consistindo en música
en directo, poesía, ilustración e
fotografía.
Ademais, este ano como novidade no Obradoiro
de Música se incorporaban clases de artes
plásticas, nas cales as obras que se ían
realizando se plasmaron nun libro para a
posterior venta.
Simultaneamente, no Obradoiro de Fotografía se
facían clases prácticas e clases teóricas, participando no proxecto de Voces
Ocultas mediante a toda de diferentes fotografías.
Como broche final celebrouse un concerto no que tiiveron presenza todas as
persoas participantes. Interpretáronse 9 cancións, e proxectábase, ao mesmo
tempo, un poema e diversas imaxes. Na entrada do teatro principal de Pontevedra podíase apreciar a exposición de fotografías feitas polo Obradoiro de Foto, e
ademais estaban á venta o álbum ilustrado realizado cos debuxos e fotos das
persoas participantes.
Amizade quere
poñer en valor a
implicación
de
todos os profesionales do Estudo Bonobo neste
proxecto.
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Participamos no Proxecto GAVEA
O proxecto GAVEA pretende dar ás persoas con
discapacidade a oportunidade de achegarse ao
deporte náutico, e máis
concretamente ao mundo da vela, sendo un exemplo de inclusión social.
O pasado 24 de xuño,
Amizade participou no
programa “Navegando
por unha ría inclusiva”,
onde se embarcou no
Club Náutico de Portonovo. Foi
unha ruta en veleiro durante tres
horas, nas cales se aprenderon as
nocións básicas para o desenvolvemento nun barco, manexar o
temón e o vocabulario específico
do mar.

Puidemos participar neste proxecto grazas a
que COGAMI conta cun veleiro de 13 metros
de eslora, o Laion, preparado para subir a
bordo e permitir navegar a persoas con mobilidade reducida.
Conta con él dende o ano 2002, e desde hai
anos durante os meses de verán navega polas rías galegas ofrecendo oportunidades de
ocio ás persoas con discapacidade.
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Amizade estivo presente na carreira popular Ponle Freno
Por terceiro ano consecutivo levase a
cabo a carreira de Ponle Freno na
cidade de Pontevedra. Ten como
principal obxectivo concienciar a
cidadanía das consecuencias que
supoñen
os
comportamentos
imprudentes
nos
vehículos,
intentando reducir a siniestralidade
vial. Os fondos que se recadan coas
inscricións das personas participantes na carreira son destinadas a entidades que traballan con víctimas de
accidentes de tráfico.
Nesta edición do 2019 o diñeiro recadado foi destinado á Asociación Amizade, que destinará os cartos para
impartir charlas de concienciación en
centros de educación e para dar
apoio psicolóxico e servizos de fisioterapia para aquelas persoas afectadas polos sinistros.
Amizade agradece ao grupo A3Media e á Fundación Axa Pola posta en marcha
desta iniciativa, así como que decidiran destinar a recadación desta edición ao
proxecto presentado pola asociación.
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II Xornadad de deporte inclusivo
A Asociación Amizade
organizou o 21 de xuño,
na School Padel de Monte
Porreiro, a segunda
Xornada de Deporte
Inclusivo
onde
p a r t i c i p a r o n
conxuntamente persoas
con e sen discapacidade.
Non se trataron duns
torneos convencionais
senón dunhas xornadas
nas que visibilizar as
posibilidades reais que teñen as persoas
con discapacidade de practicar algún
deporte, sempre que conten coas
condicións de accesibilidade e apoio
necesario.
Ao mesmo tempo, tamén se pretendeu
sensibilizar ás
persoas
sen
discapacidade participantes da xornada
sobre as capacidades diferentes que
teñen todas as persoas,
promovendo unha imaxe
normalizada da discapacidade.
Estas xornadas estiveron
enmarcadas dentro dun
proxecto de ocio e deporte
que se puido levar a cabo
grazas á colaboración da Obra
Social La Caixa e de
Panaderías Acuña.
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Síndrome de Treacher Collins
Coñécese comunmente como
Síndrome de Treacher Collins en
referenza ao cirurxián e
oftalmólogo inglés Edward
Treacher Collins, quen describiu
as características esenciais no
ano 1900.
Trátase dun trastorno conxénito,
xenético e hereditario que se
caracteriza polas malformacións
craniofaciais, que se producen por unha mutación en certos xenes, máis
concretamente no cromosoma 5, denominado Treacle.
Cabe destacar, que esta enfermidade pódese padecer sen a presenza dun
antecedente familiar, de feito no 60% dos casos a alteración xenética sucede ao
azar. Ademais, é necesario resaltar que o 50% das persoas que a padecen teñen
a posibilidade de transmitir o trastorno á súa descendencia.
Este trastorno afecta a 2 persoas de cada 100.000 nacementos, e é de igual
probabilidade en homes e mulleres, afectando as persoas dende que nacen.
As manifestacións máis usuais son: subdesenvolvemento dos ósos da cara e da
mandíbula, deformidades nos oídos externos, sequedade nos ollos, ausencia de
pestanas, padal fundido, dentadura deforme e polgares de man pouco
desenvolvidos ou ausentes, ademais de problemas para deglutir, falar e
cardíacos. A visión non está afectada xeralmente.
En relación co anterior, algunhas das consecuencias de esta enfermidade son:
Problemas respiratorios: Ao posuír un menor desenvolvemento da mandíbula, a
lingua soe estar situada cara atrás, e por isto diminúe o espazo para respirar.
Outro problema son as apneas do sono, cando se sofren o cerebro recibe menos
osíxeno, pudendo afectar ao desenvolvemento mental do neno.
Problemas alimenticios: En moitos casos, os nenos nacen con padal incompleto
e poden levar a necesitar cirurxía para corrixir este defecto. Os nenos con padal
leporino teñen problemas de alimentación xa que non poden respirar e tragar
simultaneamente.
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 Problemas auditivos: Case todos posúen malformacións nas orellas. Estas
anormalidades poden variar dende lixeiras deformacións ata a ausencia total
da orella.
Para un correcto desenvolvemento da fala do neno é esencial que se examine o
nivel auditivo e é importante que utilicen aparatos para mellorar a audición
dende temperá idade.
Problemas oftalmolóxicos: Soen ter os pálpebras caídas e soen necesitar
colirios xa que padecen sequedade nos ollos. Soen ter unha visión normal.
As intervencións máis importantes realízanse na primeira infancia, pero os
momentos varían segundo a evolución de cada caso e a seriedade do cadro
clínico.


Cirurxía reconstrutiva de pómulos: Realizase antes dos 5 anos de idade.
De esta forma non se colocan materiais artificiais na cara.



Reconstrución das orellas. Logo dos 6 anos pódese realizar a
reconstrución das orellas do neno. Realízase en tres ou catro
intervencións, dependendo da gravidade. Hai nenos aos que lle hai que
reconstruír o tímpano.



Reconstrución da mandíbula: Realízase por etapas. Se a mandíbula é moi
subdesenvolvida, antes se deberá iniciar a reconstrución. O mecanismo
polo cal se alargará a mandíbula se chama Distracción Osteogénesis.



Ortodoncia: Na maioría dos casos se precisa ortodoncia para corrixir a
mala oclusión dental.

É necesario resaltar que esta enfermidade non só leva consigo problemas físicos
senón que este colectivo, en moitos casos sofre “Bullying”, sobre todo entre
nenos, como así o mostra a película Wonder; esta desnuda por completo a
mirada máis cruel e dura da sociedade ás persoas con esta enfermidade,
mentres que tamén fai un enfoque nas duras ciruxías que estas persoas deben
de pasar para mellorar a súa calidade de vida. Todo isto, fai reflexionar aos
espectadores sobre a importancia de loitar por un mundo onde se deben
respectar as diferenzas.
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Vibracións inclusivas
As vibracións inclusivas son
mochilas vibratorias que ofrecen
ás persoas con discapacidade
sensorial a posibilidade de poder
sentir a música a través das
vibracións que lanzan, xa que
transforman o son en vibración.
Estas mochilas puidéronse utilizar
en dúas ocasións en Galicia; por un lado, no concerto de Chan de Folk en
Chanderito, e por outro lado, no concerto de Rozalén, o martes 13 de agosto, nas
Festas da Peregrina, aínda que cabe destacar que esta artista xa se caracteriza
habitualmente polo seu carácter inclusivo en todas as súas actuacións, xa que
sempre a acompaña unha interprete de lingua de signos para mellorar a
experiencia ás persoas con discapacidade sensorial.

Servizo Amiserpre
O servizo Amiserpre ten como obxectivo poñer a disposición das persoas socias
de Amizade, un sistema de préstamo das Handbikes, coma unha ferramenta que
facilite os desprazamentos e o goce do tempo libre das persoas beneficiarias.
O procedemento que hai que seguir é o seguinte:
 Darse de alta no servizo de préstamo, curbrindo unha ficha que se poderá
atopar na Asociación ou na web de Amizade.
 Asistir polo menos a unha xornada de formación, da cal se avisará previa
organización mediante as nosas redes sociais, e-mail e WhatsApp.
 Solicitar o material con antelación suficiente.
 Aboar a cantidade específica que será diferente en función da condición de
socio/a ou non, e do tempo que se preste o material.
 No momento de recoller o material, é preciso cubrir unha ficha, facilitada ese
día para que quede constancia do préstamo.
Pódese ver neste enlace o doado uso das handbikes: https://www.facebook.com/
Asociacion.Amizade/videos/477134846428484/
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Christy Brown
Christy Brown é un escritor irlandés, pintor e
poeta. Naceu o 5 de xuño de 1932 en Dublín.
Foi o décimo dos vintedous fillos (dos cales só
sobreviviron trece) entre Patrick Brown, un
albanel, e Bridget Fagan, unha ama de casa.
Aos minutos de nacer, os médicos descubriron
que tiña unha severa parálise cerebral a cal o
incapacitaba de moverse ou falar.
Na adolescencia demostrou un gran interese
nas artes e literatura, grazas a súa asistenta
social que empezou a regalarlle libros, materiais de pintura, entre outras cousas. E tanto
coa axuda da súa nai como da asistente decidiu superar todas as barreiras que impedían a súa integración na sociedade ao
aprender a escribir e pintar coa única extremidade que controlaba, o seu pé esquerdo.
Christy asistiu al St. Brendan’s College en Sandymount, pero sen recibir educación formal. En dita institución, Brown coñeceu o Dr. Robert Collis, quen o axudou a escribir e máis tarde publicar Mi pie izquierdo, un relato autobiográfico da
loita coa súa vida cotiá. Esta obra máis tarde se converteu nunha película nominada a varios Premios Óscar e gañou recoñecemento a nivel mundial. Cando
este libro se volveu unha sensación literaria, Brown comezou a recibir cartas de
admiradores, e ao non poder contestalas só, contratou a Beth Moore para que
lle axudara. Tempo máis tarde Moore converteuse na súa esposa.
De feito, a súa seguinte obra, Down All the Days, conten unha dedicatoria para
Beth. Este foi unha expansión de Mi pie izquierdo e foi publicado en máis de catorce idiomas. A este lle seguiron diversas novelas. Tras divorciarse de Moore,
casouse con Mary Carr.
Co paso do tempo, a saúde de Brown deteriorouse considerablemente. Faleceu o
7 de setembro de 1981, aos corenta e nove anos, por asfixia, tras atragantarse
durante unha cena.
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AMIZADE
Asociación de persoas con
discapacidade da comarca de
Pontevedra
Rúa Alemaña 23, baixo.
Monte Porreiro.
36162. Pontevedra
Teléfono/fax: 986 845 250
amizade@asociacionamizade.org

DISABLED PARK
APP de localización de aparcamentos para
persoas con discapacidade e lugares que teñan habilitadas zonas de aceso para persoas
con mobilidade reducida. Mediante a geolocalización, esta aplicación identifica as plazas de
parking dispoñibles.

www.asociacionamizade.org
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