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Voando  por  Europa  para 
combater  o  acoso  escolar

Non é frecuente que persoas con discapacidade teñan 
a oportunidade de viaxar a un país estranxeiro para 
aprender de como abordan aló situacións como as súas. 

Precisamente isto foi o que lograron catro alumnos do 
Centro de Educación Especial de Amicos este mes de 
Marzo.

Acompañados por varios monitores, voaron até 
Kuşadası (Turquía) para participar nun encontro 
presencial do programa Erasmus + “O Cambio comeza 
con nós”. 

Amicos en colaboración con asociacións de Reino 
Unido, Turquía, Rumanía, Portugal e Grecia está a 
elaborar estratexias para evitar o acoso escolar dos 
estudantes con discapacidades. 

O programa continuará durante os dous próximos anos 
e haberá máis viaxes. 

Éxito da campaña “tiñe
de azul” polo día do 

autismo
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Membros de Amicos entregan o diploma a unha
 das gañadoras da campaña
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18 novas prazas no 
Fogar Residencial 

Amicos

Participantes de varios países nas xornadas en Turquía Familiares e autoridades na presentación das novas prazas 
nun acto no Centro Residencial

Varias ducias de usuarios de Amicos practican Kempo, 
unha arte marcial, regularmente. Adestrados polos 
monitores do Club de Kempo Barbanza, as mozas e 
mozos realizan exercicios básicos que, ademais de 
axudalos a manterse en boa forma física, sirven para 
mellorar outros aspectos clave para a súa calidade de 
vida como a capacidade de concentración, o equilibrio, a 
disciplina e o traballo en grupo.

O certo é que as clases de Kempo -impartidas no 
ximnasio do clube e tamén no salón de actos do Centro 
de Atención Integral- son tamén unha das actividades 
preferidas dos usuarios porque son divertidas e reforzan 
moito a súa autoestima. Avanzaron tanto que, grazas ao 
amor e dedicación dos profesores  Iván Parada e Miguel 
Pérez, recibiron a comezos de abril os cinturóns blancos 
que demostran que superaron o nivel de iniciación nesta 
milenaria arte marcial.

Todo un logro que os levou a participar tamén en 
varias exhibicións deste deporte e incluso a ser os 
protagonistas dunha pequena reportaxe no programa Bos 
Días da Televisión de Galicia. 

Orgullosos dos nosos cinturóns 
blancos de Kempo

www w w w a m i c o s . o r gtwitter.com/@AmicosAsoc www.facebook.com/amicos

Segundo
Trimestre 2018

10nº 

8ª EDICIÓN

20
17

º1



Derrubando barreiras a 
redor do autismo

O mes de abril Amicos mobilizouse 
dobremente para eliminar os 
prexuízos ao redor dos Transtornos 
do Espectro Autista (TEA). Por un 
lado, organizou unha campaña para 
vestir de azul os escaparates dos 
comercios da comarca. Por outro 
lado, co gallo do Día Mundial do 
Autismo que se celebra o 2 de Abril, 
lanzou unha ofensiva para que as 
administracións tomen medidas.

Así, no salón de plenos de Ribeira, 
os usuarios ocuparon as cadeiras que 
normalmente usan os concelleiros 
nun acto reivindicativo ao que 
tamén  acudiron  famil iares, 
autoridades e traballadores de 
Amicos. Aló racharon carteis con 
frases que describían os prexuízos 
aos que deben enfrontarse día a día.

Éxito nas rúas e nas redes socias da campaña dos 
escaparates azuis

Foron case cen as entidades entre comercios, locais de hostalería e 
administracións os que participaron na segunda edición da campaña de 
Amicos para tinguir de azul, a cor do autismo, os espazos públicos. Todo un 
éxito -tamén nas redes sociais, onde a campaña chegou a 20.000 persoas- 
polo que estamos enormemente agradecidos a todos os participantes e, 
especialmente, as entidades colaboradoras:  Centro Comercial Aberto da 
Pobra do Caramiñal, Noia Histórica, Asociación Boirense de Empresarios, 
Asociación de Empresarios, Comerciantes e Traballadores Autónomos de A 
Pobra, Asociación de Empresarios de Ribeira e Asociación de Empresarios 
de Padrón, Rois e Dodro.

Despois tomou a palabra Adrián, 
un dos estudantes do Centro de 
Educación Especial, para ler un 
manifesto no que pediu  “miradas 
de respeto, de igualdade, miradas 
que nos axuden a medrar e miradas 
que nos den oportunidades”. O 
mozo recordou que “todos e todas 
temos capacidades diversas e 
posibilidades infinitas” e reclamou 
medidas a favor da accesibilidade 
cognitiva.

Precisamente, xa son varios os 
concellos da Comarca do Barbanza 
q u e  a t e n d e r o n  a  e s t a 
reivindicación e están a incorporar 
pictogramas. Ultimamente foron 
Porto do Son e A Pobra do 
Caramiñal os que comezaron a 
mellorar a accesibilidade das súas 
instalacións coa axuda de Amicos. 
Súmanse así a Ribeira e ao Parque 
Nacional das Illas Atlánticas.

18 novas prazas no Fogar Residencial para que 
ningún usuario de Amicos quede sen atención 

Estamos satisfeitos polo salto cualitativo nos 
recursos dos que dispón Amicos para atender aos que 
máis o necesitan.  A Asociación acaba de lograr a 
ampliación do seu Centro Residencial con 18 prazas. 
Un dos maiores fitos nos 18 anos de historia do 
colectivo.

A ampliación presentouse en febreiro nun acto ao 
que acudiron varios alcaldes e a directora xeral de 
Maiores e Persoas con Discapacidade da Xunta, 
Fabiola García. Con todo, as protagonistas tiñan que 
ser -e foron- as familias. Para agradecer o apoio das 
administracións, pero tamén para recordalles que 
aínda hai moito por andar. 

Así, Soledad Rodríguez irmá dun dos usuarios que, 
malia ampliación, continúa en lista de agarda, 
reclamou máis prazas e dixo que “non queremos que 
aos nosos rapaces os leven para lonxe” porque “as 
persoas con discapacidade necesitan estar preto das 
familias”.  

Pola  súa  banda,  Felisa Piñeiro,  nai  dun dos  
residentes cunha das novas prazas describiu unha 
problemática común a moitas familias, que van 
avellentando e necesitan atopar unha alternativa: 
“nós imos para maiores e non pode ser que teñamos 
aos nosos familiares lonxe porque temos aquí un 
centro moi bo” .

Lograr que a ningún usuario quede sen atención 
chegado o intre no que a familia non poida ofrecerlla 
é unha das máximas prioridades para Amicos. Así o 
asegurou Xoan España, o director xeral, que 
agradeceu especialmente o apoio da Xunta nos 
últimos exercicios. 

NOME: Alfonso Pérez

DATA DE NACEMENTO: 27/01/ 1998

RESIDENCIA FAMILIAR: En Riveira

DENDE CANDO ESTOU EN AMICOS: no ano 2011  

DA VIAXE A TURQUÍA CO PROGRAMA ERASMUS +, QUE FOI O QUE MÁIS CHE GUSTOU?: O que máis me 
gustou foi viaxar en avión, a excursión as pozas termales de Pamukkale e meter os pes na auga quentiña, 
plantar unha árbore nunha granxa e ir a un concerto de música clásica, onde unha nena bailaba moi ben 
ballet.
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A  m o i t a s  p e r s o a s  c o n 
d i s c a p a c i d a d e  i n t e l e c t u a l 
resúltalles difícil ler sinalizacións 
escritas convencionais, sobre todo 
cando non son claras e simples. 
Unha eiva que se pode paliar 
doadamente coa sinalización con 
pictogramas.

Amicos atende nestes intres a 
unhas 25 persoas con trastorno do 
espectro autista, sobre todo 
cativos. Ofrécelles unha Unidade 
de Atención Tempera (para nenos 
de 0 a 6 anos), un Centro de 
Educación Especial con catro 
unidades específicas para nenos 
con autismo que traballa nas tres 
áreas ( Integración – Combinada – 
Educac ión  E spec ia l  ) ,  t re s 
unidades para pluridiscapacidade, 
dúas para necesidades específicas 
e un Fogar Escola de transición a 
vida adulta.

Agora ben, como non todos 
p o d í a n  l e v a r  p r e m i o ,  a s 
asociacións de comerciantes e 
Amicos escolleron entre o cento 
de participantes os mellores 
escaparates. Gañou  Trastiños 
Puer icu l tura  (R ibe i ra )  con 
mencións especiais para Mini Klass 
Moda Infantil de Boiro e Bambbú 
Shoes de Noia. 
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