
O voto constitúe un exercicio de responsabilidade individual, e de 

corresponsabilidade colectiva; por iso, convén meditalo, analizar as 

diferentes alternativas e apostar por aquelas opcións electorais que 

cremos que mellor defenderán a 

igualdade de oportunidades de todas 

as persoas. Estamos a piques de vivir 

unha frenética temporada na que as 

diferentes opcións políticas intentarán captar a nosa 

confianza coas súas propostas. Será unha nova 

oportunidade de manifestar a nosa opinión sobre quen cremos que 

mellor pode dirixir as nosas institucións nos vindeiros catro anos. 

Hai que ter en conta que as decisións que vaian a tomar 

os futuros representantes políticos poden condicionar a 

nosa vida futura dun xeito moi importante.  

E se algunha persoa non pode exercer o seu dereito a voto en igualdade 

de condicións, debe denunciar; o noso voto vale o mesmo que o de 

calquera persoa. Agardamos que as mesas electorais sexan accesibles 

para persoas con mobilidade reducida (non vale sacar a furna á porta), e 

que existan papeletas en braille. Votemos, e esixamos igualdade! 

Eleccións municipais 
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Novas 

Actividades e servizos da asociación AMIZADE 2023 

Dentro dos servizos xerais na asociación Amizade temos: 

-Información e asesoramento 

-Servizo de accesibilidade 

-Préstamo de axudas técnicas 

-Actividades de sensibilización social 

-Saídas de ocio no verán 

 

En canto aos servizos para a promoción da autonomía persoal: 

-Servizo de fisioterapia: nos centros Origen Physio, Sisae e Fisionova 

-Servizo de apoio psicolóxico: nos centros Sisae, Proceso Psicoloxía,  

Jano García, Alexandra Fariña 

-Servizo de logopedia: en Sisae e Neurat 

-Servizo de indiba: en Fisionova 

-Servizo de drenaxe linfático: En Origen Physio 

-Estimulación cognitiva: en Neurat 

-Terapia ocupacional: en Neurat 

 

E outras actividades: 

-Mulleres Diversas: actividade aberta á comunidade para loitar e 

reivindicar os dereitos das mulleres con discapacidade 

-Obradoiro de Ocio Inclusivo: realízase no local de Amizade 

-Ximnasio adaptado: en Gv Sports 

- Taekwondo: en colaboración coa asociación de veciños 
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Novas 

A importancia da linguaxe (continúa na páxina seguinte) 

A importancia da linguaxe é innegable, pois influe e dá forma ao pensa-

mento. Un exemplo moi claro é que non é o mesmo dicir “eres malo” que 

“estaste a portar mal”, o primeiro encasilla á persoa, o segundo fala dun-

ha circunstancia ou situación. 

As palabras que eliximos para os nosos discursos responden ao 

aprendido socialmente, e isto supón moitas veces etiquetar ás persoas 

danando así o seu autoconcepto (a idea que teñen de si mesmos) e a súa 

autoestima. Cando etiquetamos estamos limitando a outrxs, poñendo nós 

mesmxs as barreiras. 

Neste senso, moitas veces sen mala intención adoitamos reproducir 

termos e expresións que, lonxe de promover a inclusión, perpetúan a idea  

Charlas de sensibilización en colexios 

Durante o 2022 fixéronse charlas de sensibilización en 4 colexios 

diferentes: CEIP Cerviño, CEP Marcos da Portela, San José e CEIP Santo 

André de Xeve. 

Estas charlas están orientadas a 

alumnxs de diferentes idades 

para sensibilizar acerca da 

discapacidade a través das 

persoas voluntarias da 

asociación, acercando esta realidade en 1º persoa. 

Estas charlas realízanse durante todo o ano. 
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Novas 

de discapacidade desde a pasividade, a mágoa e a compaixón. 

Uns exemplos destas etiquetas serían: 

DISCAPACITADO/A: É se cadra o máis común á hora de referirnos ás 

persoas con discapacidade; o problema é que convida a percibir ao 

suxeito desde unha falta de capacidades. Estamos engoblando a 

identidade da persoa na súa discapacidade, como se fose máis 

importante que todas as demais cualidades que posúe. 

PERSOA CON CAPACIDADES DIFERENTES: Falar de “persoa con 

capacidades diferentes” é erróneo xa que todas as persoas temos 

capacidades e necesidades diferentes. Este termo é un eufemismo que 

segrega 

“ANORMAL” ou “INVÁLIDO/A”: Aínda se utiliza para facer alusión a 

persoas con discapacidade coma se existisen persoas non válidas e 

persoas que non son normais. En ningún momento fai fincapé nas 

capacidades senón nas dificultades.  

“PADECE Ou SOFRE” ou “TEN UN PROBLEMA”: Esta expresión fai ver ás 

persoas con discapacidade como seres sufridos ou vítimas. Esta 

xeneralización non fai outra cousa que acentuar a pena e a mágoa.  

Neste sentido, falar de “un problema”, e non de “unha condición”, fai de 

algún xeito  responsable á persoa da súa situación, sen contemplar a 

responsabilidade da contorna que debe garantir a igualdade de 

oportunidades. 

A IMPORTANCIA DA LINGUAXE  (continuación) 
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Novas 

"PERSOA CON DIVERSIDADE FUNCIONAL": Dende o movemento 

asociativo non se defende o uso desta terminoloxía porque se trata dun 

concepto que é aplicable a calquera persoa (dificultando a identificación 

de a quen nos estaríamos referindo) e porque deixaría de visibilizar a 

responsabilidade da sociedade na procura de solucións que eviten 

situacións discriminatorias. 

PERSOAS ESPECIAIS Ou CON CAPACIDADES ESPECIAIS: non  fai senón 

salientar a diferenza e seguir reproducindo un modelo que ao mesmo 

tempo que as converte en heroes, as infantiliza.  

E ENTÓN CAL É O TERMO CORRECTO? 

Traballamos por deixar atrás unha concepción que poñía a énfase nas 

carencias para pasar a prestar atención ás barreiras e obstáculos que 

impón a sociedade e que dificultan a inclusión real.  

Entón, desde a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas 

con Discapacidade e o movemento activo das mesmas persoas con 

discapacidade, defínese un termo correcto: persoa con discapacidade. 

Este termo non concibe á discapacidade como algo prioritario e inherente 

ao individuo senón como unha consecuencia da relación e interacción 

entre unha persoa con certas condicións e as barreiras e obstáculos da 

sociedade, que a acentuarán ou diminuirán. 

A sociedade deberá ter a responsabilidade de procurar solucións que 

eviten situacións discriminatorias coas que se enfrontan no seu día a día 

as persoas con discapacidade.  
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Novo baremo de valoración da discapacidade en 2023 

O Goberno central aprobou en 2022 o novo baremo para a valoración da 

discapacidade que substitúe ao que estaba en vigor desde o ano 1999; 

comezará a aplicarse en Abril de 2023. 

Esta modificación se produce para cambiar a perspectiva de reducir a 

valoración únicamente a un criterio médico, e pretende incluir unha vi-

sión máis global e psicosocial. 

Nesta nova proposta se contemplan 5 graos de discapacidade (do 0 ao 4) 

Incluindo un trámite de urxencia para persoas con ELA, outras enfermida-

des raras e víctimas de violencia de xénero. 

Tarxeta estacionamento para persoas con mobilidade reducida 

Moitas persoas coñecen da existencia de esta tarxeta pero dubidan se 

teñen ou non dereito a ela. Os requisitos para obter a tarxeta son: 

-Certificado de discapacidade de almenos 33%, e ademais presentar mo-

bilidade reducida segundo os equipos de valoración (usar cadeira de ro-

das, dependencia absoluta de bastóns para camiñar, presentar conduc-

tas molestas ou agresivas de difícil control.,…) 

-No seu mellor ollo teñan unha agudeza visual igual ou inferior ao 0,1 con 

corrección, ou un campo visual reducido a 10 graos ou menos. 

Se estás neste caso e precisas máis información, non dubides en pregun-

tar. 
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Un ano máis queremos 

agradecer ás empresas e 

organismos colaborado-

res. Os servizos e activida-

des de Amizade non pode-

rían realizarse sen as axu-

das económicas que reci-

bimos tanto das entidades públicas como privadas. 

Neste senso, contamos coa Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, 

Concello de Poio e Concello de Pontevedra, como entidades públicas. 

E das entidades privadas agradecer a Froiz, Krack Zapaterías, Acuña e 

Obra Social de La Caixa. 

Colaboracións 

Reunión xerencia CHOP(OUTUBRO 2022) 

O pasado mes de Outubro Amizade tivo unha reunión coa xerencia do 

CHOP para tratar cuestións de interese para as persoas con 

discapacidade no ámbito da saúde na comarca de Pontevedra. 

Entre as cuestións trasladadas se atopa a necesidade das camillas 

regulables en altura en servizos de ecografía, obstetricia, proctoloxía... 

Tamén se falou sobre as obras no novo Gran Montecelo en relación aos 

baños adaptados, gruas de teito, colchón antiescaras... Así como do 

protocolo de atención a persoas con lesión medular en urxencias, sobre 

todo en cuestións de uroloxía. 



O Boletín
 

Páx. 8 www.asociacionamizade.org 

O glaucoma é unha enfermidade 

dexenerativa que afecta á visión. 

Dánase o nervio óptico que é o 

encargado de transmitir sinais 

visuais desde o ollo ao cerebro. 

Pode conducir á perda total de 

visión, sendo a segunda causa 

máis frecuente de cegueira en persoas maiores de 60 ano do mundo.  

O efecto é tan gradual que é posible non notar un cambio na vista ata 

que a afección se atope xa nunha etapa avanzada. 

Non é posible recuperar a perda da visión polo glaucoma, polo que é im-

portante acudir a exames periódicos oculares para o diagnóstico en eta-

pas iniciais. Se se detecta o glaucoma nunha etapa temperá, a perda de 

visión pódese retrasar ou previr. 

A única forma de detectalo é mediante unha exploración oftalmolóxica, 

moi recomendable a partir dos 40 anos.  

Os factores de risco son: antecedentes familiares, miopía elevada, diabe-

tes, tratamentos xerais con corticoides, traumatismos ou enfermedades 

inflamatorias intraoculares. 

O tipo máis habitual de glaucoma non produce dor, ollos vermellos, sen-

sación de presión, picor, mala visión… ata as fases terminais, de aí que 

sexa considerada “a cegueira silenciosa”. 

Glaucoma: a cegueira silenciosa 

Glaucoma 



O Boletín
 

Páx. 9 www.asociacionamizade.org 

Glaucoma 

Existen diferentes tipos de glaucoma. Podemos atopar o “glaucoma agu-

do”, que soe ser fácilmente percibido pola persoa posto que cursa con 

moita dor. Noutros casos o glaucoma se produce como consecuencia 

doutra enfermidade, aínda que habitualmente non hai causa coñecida 

sendo un proceso lento e indoloro. 

A maioría dos glaucomas basan o seu tratamento en reducir a tensión 

ocular elevada. Utilízanse para isto colirios, e noutras ocasións láser ou 

diferentes técnicas quirúrxicas. 

No glaucoma de ángulo aberto, poden destacar entre os síntomas: pun-

tos cegos irregulares na visión periférica ou central e visión de túnel en 

etapas avanzadas. 

No glaucoma de ángulo cerrado destacamos dor de cabeza intenso, dor 

ocular, náuseas e vómitos, visión borrosa, halos de luces, ollos vermellos. 

Si non se trata, o glaucoma cau-

sará cegueira a longo prazo, xa 

que aproximadamente o 15% 

das persoas con glaucoma que-

dan sen visión en alomenos un 

ollo nun período de 20 anos. 

En España sofren esta enfermi-

dade por enriba dun milleiro de persoas, polo que é moi importante acu-

dir ás revisións oculares con regularidade para poder previr na maneira 

do posible. 
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Outra Información 

Como todos os últimos anos, Amizade su-

mouse á campaña “baixo o mesmo parau-

gas”, do día 3 de Decembro, día mundial das 

persoas con discapacidade, para traballar en 

prol da igualdade e dereitos das persoas. 

A este evento, amenizado con música e gai-

tas, acudiron 11 asociacións sociais. 

Ao manifesto lido sumáronse peticións como “diversos, pero non invisi-

bles”, “non somos eternos nenxs”, “as barreiras moitas veces son so-

ciais” ou “que se dirixan a nós cando falen”. 

Baixo o mesmo paraugas 

Mª Soledad Domínguez Iglesias 

A Estrada. 1969-2022. Máis coñecida por to-

das como Marisa. 

Fíxose socia da Asociación Amizade no ano 

2.009 e desde aquela estivo sempre moi impli-

cada na mesma. Participou en distintas activi-

dades, Obradoiro de Fotografía, saídas de 

ocio,..., mais tamén aportou sendo voluntaria e 

prestando o seu tempo e apoio a outras per-

soas con discapacidade.  

Foi unha das promotoras do grupo de Mulleres Diversas.  
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Vidas con Capacidade 

E sempre foi unha das mulleres con 

maior iniciativa e disposición tanto 

para reclamar dereitos como para 

deseñar e participar no distinto mate-

rial audiovisual producido. 

Tivo unha vida difícil e dura, véndose 

na obriga de sacar os seus fillos adiante soa desde hai anos. 

No ano 2.020, cando xa a súa filla Maria iniciara o proceso de transición, 

loita contra toda a burocracia e consegue que Maria mude o nome e o 

sexo no DNI, conseguindo así que a súa filla sexa a primeira muller trans 

con discapacidade intelectual de Galicia. 

Nunhas declaracións á prensa, Marisa argumentou "a miña filla ten dis-

capacidade, pero pode tomar decisións, sabe o que quere, o que sente e 

o que desexa”.  

Quen a coñecemos sabemos da súa humildade e xenerosidade, da súa 

forza e valentía. 

A súa forza era tal que unha semana antes do seu falecemento, chamá-

mola desde Amizade para propoñerlle unha entrevista para este artigo. 

Estaba na cama e atopábase mal, mais igualmente dixo ilusionada que 

si, que contásemos con ela. 

Foi unha gran muller, loitadora como ningunha, que sempre transmitiu 

folgos ás demais para seguir avanzando e reclamando dereitos. Sigamos 

o seu legado de reivindicación de dereitos e apoderamento. 



Asociación de persoas con 

discapacidade da comarca de 

Pontevedra 

Rúa Alemaña 23, baixo. 

Monte Porreiro. 

36162. Pontevedra 

Teléfono: 986 845 250 

amizade@asociacionamizade.org 

www.asociacionamizade.org 

AMIZADE 

Non o tires ao chan; usa o contedor azul 

CLUBE DEPORTIVO SEN AMARRAS 

 

Clube Deportivo situado en Tomiño 

(Pontevedra) orientado á inclusión das 

persoas con mobilidade reducida no ámbi-

to dos deportes náuticos 
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