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Nº42 Marzo de 2021

A COVID incrementou a discriminación
Si, durante a pandemia producíronse diferentes situacións de discriminación cara as persoas con discapacidade. Desde mesmo negarse a
hospitalización nas primeras semanas tralo primero confinamento ata
Contidos:
 Novas.

reducir a prestación de servizos esenciais, a incriblemente tardía regulación das másca-

ras transparentes ou a falta de prio Información.
 Enfermidade de rización no actual proceso de vacinaPompe
 Vidas con Capaci- ción.
dade
Mención especial cobran as listas de

espera na valoración do grao de dependencia; algo denigrante, con
consecuencias na saúde das persoas, e que agora sembra dúbidas
sobre a vacinación de grandes dependentes.
Non cabe dúbida de que estamos vivindo tempos difíciles, nunca vistos antes, pero o que si nos é familiar é que as respostas volven a
plantexarse sen ter en conta as necesidades das persoas con discapacidade. Semella que agora haberá cartos para intentar reactivar a economía e crear emprego. Agardamos, e esiximos, que se teña en conta
a perspectiva da discapacidade en todas as iniciativas que se poñan
en marcha. Xa está ben de que paguen sempre os mesmos/as.
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Actividades e Servizos de Amizade
Dende a dificultade da situación actual, Amizade continúa ofrecendo diversas actividades e servizos. A situación é a seguinte:
SERVIZOS EN ACTIVO:
Servizo de Información e Asesoramento: Proporciónase diariamente en
horario de atención de 9:00 a 15:00 a todas aquelas persoas con discapacidade da comarca que o precisen.
Servizo de fisioterapia: ten por obxecto manter e/ou mellorar o estado
físico das persoas con discapacidade de cara a favorecer a súa autonomía persoal e previr situacións de dependencia. As sesións desenvólvense
nos centros Sendo e Origen Physio.
Servizo de apoio psicolóxico: ten como finalidade principal mellorar o benestar emocional das persoas con discapacidade e as súas familias. O
servizo préstase en Proceso Psicología e Sendo.
Servizo de logopedia: pretende ser un recurso para previr problemas ou
dificultades derivadas da propia discapacidade a nivel comunicativo. As
sesións desenvólvense en Sendo .
Servizo de préstamo de axudas técnicas: Contamos con un servizo denominado “AMISERPRE” no cal se prestan handbikes, ramplas extensibles,
cadeiras de rodas ou a furgoneta adaptada da entidade. Recollido no regulamento da páxina web da entidade.
Servizo de accesibilidade: Asistencia técnica e orientación sobre deseño
de espazos e materiais.
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ACTIVIDADES EN ACTIVO:
Ximnasio: desenvólvese no local
GV Sports e trátase dun entrenamento individualizado nun grupo
reducido.
Actividades de Sensibilización
Social: Impartición de charlas en
institutos e asociacións sobre
distintas temáticas relacionadas
coa discapacidade, reunión con
políticos e persoal técnico de diferentes concellos.
Grupo “Mulleres Diversas”: grupo informal e aberto no cal se pretende
dar visibilidade ás mulleres con discapacidade. Realízanse sesións periódicas quincenalmente.
ACTIVIDADES PENDENTES DE REANUDAR:
Taekwondo: actividade que se realiza coa colaboración da Asociación de
Veciños/as de Monte Porreiro “O Mirador”.
Tennis de Mesa e Padel: actividades deportivas accesibles que se levan a
cabo no Centro Cultural de Monteporreiro e na School Padel Center.
Obradoiro de Ocio: actividade na cal se contemplan diferentes actividades de Ocio e Tempo libre que se leva a cabo no local de Amizade.
Saídas de Ocio: lévanse a cabo principalmente nos meses de verán con
todos/as os/as socios/as interesados/as.
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I Feira Saúde Pontesan
Durante a fin de semana do 26 e 27 de Setembro levouse a cabo a I Feira de Saude e Benestar “Pontesan” no Concello de Pontevedra.
O evento foi organizado pola Consellería de Deportes, Actividade Física e
Saúde en colaboración coa Diputación de Pontevedra. O obxectivo desta
feira foi converterse nun punto de encontro para a cidadanía interesada
na súa saude, benestar persoal e estilo de vida saudable.
Amizade participou cun stand, ofrecendo información das nosas actividades e servizos ao igual que a resolución das dúbidas dos visitantes.
Máis de 20 entidades sociocomunitarias que traballan na cidade quixeron participar para dar a coñecer a labor diaria coas persoas usuarias e
familiares. Entre elas a asociación Agaela, ASEM, AECC, ADICAM, APXP,
ASSEII, Anedia, Fejar, Afapo, ONCE, Juan XXIII, Adahpo, Asearpo, Down
Pontevedra “Xuntos”, Xoga, Asampo...
Ademais dos postos informativos, houbo charlas, talleres, probas e valoracións médicas e actividades deportivas.
Algunhas charlas ofrecidas versaron sobre a autoexploración mamaria,
patrimonio protexido, detección precoz da xordeira e cegueira, xogo de
azar e saúde, campaña de vacinación antigripal e alzheimer.
Valórase unha segunda edición no primeiro semestre deste ano 2021.
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Continúa a concienciación social e política
Representantes de AMIZADE teñen contribuído a incluír a visión da discapacidade en diferentes ámbitos a través da participación en diversas reunións como poden ser coa Federación Galega de Motonáutica, o programa Green Campus de Pontevedra, nunha mesa redonda sobre
turismo accesible, ou varias xuntanzas co Concelleiro responsable de obras urbanas do Concello de Pontevedra.
Trátase dun traballo continuo, intenso, moitas veces silencioso, pero imprescindible para acadar unha sociedade máis xusta con todas as persoas.

Colaboración de Domino’s Pizza
Amizade agradece a Domino´s Pizza a doazón económica realizada á entidade outorgando a recadación íntegra do primeiro día
de apertura do seu novo local situado en
Paseo Colón nº 15 en Pontevedra.
No mes de Outubro asinouse un convenio
de colaboración entre a entidade e Domino´s Pizza no cal se preveen
outras accións futuras como o voluntariado do equipo da tenda coa asociación Amizade, doazóns de productos, ou a cesión do espazo para diferentes actividades.
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Consellos psicolóxicos para afrontar a nova realidade
Según INFOCOP, Consello Xeral da Psicoloxía en España (2020), un 50%
das persoas con discapacidade afirma que a súa saúde mental viuse
afectada en maior medida coa situación xerada coa pandemia. Isto deriva nun incremento do consumo de ansiolíticos e antidepresivos, así como
no aumento de sentimentos de tristeza, aburrimento, soidade, medo,
baixa autoestima, etc.
Algúns consellos que comparte o Colexio Oficial de Psicoloxía de Cataluña
na súa guía de apoio para familias e persoas con discapacidade para a
situación de confinamento derivada da covid 19 son os seguintes:
-Continúa mantendo contacto cos profesionais que te atenden normalmente na rede de saúde ben sexa telefónicamente como a través dos
distintos medios de comunicación.
-Asegúrate no posible de continuar cos
tratamentos médicos (fisioterapéuticos
ou psicolóxicos) indicados de maneira
habitual para previr posteriores dificultades derivadas da discapacidade.
-Se ves que a situación te supera, pide axuda psicolóxica.
-Mantén activo o teu círculo de relacións sociais, que te axudarán a non
caer no illamento.
-Organiza o día a día con rutinas de actividade diaria, que teña en conta
actividades físicas, cognitivas e de ocio para manterte activo/a.
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Incluimos tamén algunha das recomendacións de Plena Inclusión, da súa
guía “Como nos adaptamos a los cambios” (2020). Para afrontar esta
nova situación proponse:
-Practicar algún exercicio de respiración mediante técnicas de visualización ou mindfullness. Podes acceder a
un video de respiración abdominal aquí:
-Exercicio de relaxación muscular: existe unha técnica
chamada “relaxación progresiva de Jacobson” na cal tensamos e relaxamos os músculos. Preme no seguinte QR
para practicalo:
-Descansa e durme ben: deitarse e levantarse á mesma hora sempre ou
non durmir sestas de máis de 45 minutos axudarán a ter unha rutina do
sono máis saudable, repercutindo positivamente no corpo e na mente.
-Practica deporte: facer deporte de forma habitual tamén nos axudará. En
internet pódense encontrar varios vídeos de deporte adaptado de calquera tipo.
-Busca momentos a soas para reflexionar
acerca das túas emocións e sentimentos
e así fomentar o autocoñecemento. Poñer palabras ao que estamos sentindo
pódenos axudar a saber que nos pasa e
que precisamos.
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Enfermidade de Pompe
A enfermidade de Pompe é unha enfermidade rara neuromuscular hereditaria de orixe xenético. E preséntase en lactantes, nenos/as e adultos/
as.
Pode provocar varios problemas de saúde; é unha enfermidade progresiva e o síntoma máis frecuente é a debilidade muscular.
Que unha persoa teña ou non teña a enfermidade de Pompe vai depender dos xens que recibisen dos seus proxenitores. Os responsables da
causa desta enfermidade son os xens GAA, que non producen suficiente
GAA, polo que se acumula unha sustancia chamada glucóxeno nos
músculos.
A transmisión da enfermidade nas familias explícase do seguinte xeito:
-Se os dous xens GAA do par son normais, a persoa non terá a enfermidade de Pompe.
-Se un dos xens GAA do par é defectuoso, a persoa non padece a enfermidade pero pode transmitila aos
seus fillos (será portador).
-Se os dous xens GAA do par son defectuosos, a persoa terá a enfermidade.
Hoxe en día esta enfermidade non
ten cura pero existen tratamentos para a mellora dos síntomas e a progresión da enfermidade.
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Nos lactantes, os signos característicos da enfermidade son: aumento do
tamaño do corazón, grave debilidade muscular, dificultade de respiración, infeccións de peito, problemas para tragar e mala absorción intestinal, entre outros.
Nos lactantes coa enfermidade os signos aparecen normalmente nos primeiros meses de vida.
Nos nenos e adultos os signos e síntomas son moi variables. Moitas persoas notan a debilidade muscular na cadeira e nas pernas e dificultade
para respirar. A idade na que aparece por primeira vez varía moito ao
igual que a gravidade e velocidade dos síntomas.
A diagnose da enfermidade soe ser difícil dado a rareza da mesma. Os
signos e síntomas no son exclusivos desta enfermidade, polo que poden
confundila con outras das máis frecuentes.
Estímase que hai entre 5.000 e 10.000 persoas en todo o mundo que
teñen a enfermidade de Pompe.
A nivel nacional existe a Asociación Española de Enfermos de Pompe
(AEEPOMPE).
O día Internacional da Enfermidade de Pompe se celebra o 15 de Abril.
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Outra Información

Eliminación do termo “disminuido” na Constitución Española
No ano 2018 o Consello de Ministros aprobou a reforma da Constitución
que elimina do artigo 49 o termo “disminuido” para referirse ás persoas
con discapacidade.
O proceso naquel entón quedou paralizado pola convocatoria de eleccións pero retomouse o 3 de Decembro de 2020, co gallo do Día Internacional das Persoas con Discapacidade, cando o goberno reafirmou o
compromiso neste asunto.
Amizade espera que este proceso non quede nun segundo plano, e insiste na importancia de empregar unha terminoloxía libre de connotacións
negativas para referirse a aquelas persoas con discapacidade física, intelectual, psíquica, mixta ou sensorial, que ante todo son PERSOAS.

Regulación da esterilización forzosa
En Outubro de 2020 modificouse o artigo 156 do Código Penal o cal deroga a posibilidade de acordar a esterilización forzosa de persoas con
discapacidade incapacitadas xudicialmente.
Unha esterilización forzosa é todo tipo de esterilización que se faga, xa
sexa permanente ou temporal, sen información e sen consentimento. Só
en España, entre os anos 2005 e 2013 houbo 865 intervencións, segundo informou Cermi, e só no ano 2016 se levaron a cabo 140 esterilizacións non consentidas, sendo maioritariamente de mulleres con discapacidade intelectual e psicosocial.
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Ramón Escudeiro Tilve
Ramón naceu en Pontevedra
(1992-2012). Foi un destacado e
recoñecido judoka, músico e
campeón axedrecista.
Aos 2 anos, a causa duns tumores, perdeu a vista.
Foi medalla de bronce no Campeonato do Mundo junior de Judo para persoas con discapacidade visual e varias veces campión de España en idade xuvenil no xadrez.
É igualmente importante dicir que estudaba Fisioterapia e entre as súas
aficións se atopaban o surf, tocaba a guitarra e formaba parte dun grupo
de música heavy.
No ano 2011 reaparecen os tumores, con quimio e unha operación enriba, pide o favor aos médicos para que lle den permiso para ir á competición nacional xuvenil da ONCE celebrado en Badajoz, onde logrou ser novamente campión nacional.
Desde o ano 2012 celébrase o torneo
“Memorial Ramón Escudeiro Tilve”, de nivel
Internacional, organizado dende a Escola de
Xadrez de Pontevedra.
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SAJOSEX

Asociación de persoas con
discapacidade da comarca de
Pontevedra

Servicio de Cermi Mulleres que ofrece información, orientación, asesoramento e
acompañamento xurídico, social e da saúde sexual e reprodutiva das mulleres con
discapacidade.

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

www.asociacionamizade.org
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