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1. INTRODUCCIÓN

A Asociación AGAPA da Asociación de Persoas Amputadas de Galicia

durante o ano 2021 continuou cos servizos de información, asesoramento,

sensibilización e apoio aos Amputados e as súas familias, por teléfono e

vía telemática, e dentro do posible con citas presenciais na Casa das

Asociacións en Cabes, Sede da Asociación AGAPA.

A Asociación Galega de Persoas Amputadas, en adiante AGAPA,

constituiuse en novembro de 2021 como entidade con personalidade

xurídica propia, sen ánimo de lucro e independente das persoas socias, e

conforme ó artigo 35 e seguintes do Código Civil goza de plena

capacidade para ser suxeito de dereitos e obrigas nos termos previstos

nestes Estatutos e nas leis, tendo como obxectivos principais, contribuír

ao coñecemento, estudio e investigación sobre as enfermidades que

poidan derivar na amputación de extremidades, sobre as persoas con

amputacións, así como promocionar e levar a cabo toda clase de accións

destinadas a mellorar a situación das persoas con amputacións e/ou as

súas familias. AGAPA tén como visión constituírse nunha entidade

consolidada e amplamente recoñecida pola sociedade en xeral, polos seus

valores, compromiso e liderado nas metodoloxías de traballo e na procura

da excelencia nas actuacións dirixidas ó grupo social das persoas

afectadas de amputacións e/ou as súas familias. O enderezo social dos

servizos centrais da AGAPA, a efectos legais, queda establecido na Rúa

Manuel María, 6 – Planta 3, oficina nº 5 – Código Postal 15.704 Santiago

de Compostela – A Coruña, local cedido polo Concello de Santiago de

Compostela para o desenvolvemento das actividades a levar a cabo por

esta asociación. A continuación detallaremos os dous programas que

pretendemos levar a cabo neste ano 2022, co obxectivo de que ditos

programas permanezan desenvolvéndose no tempo.



2. ANTECEDENTES

A directiva da asociación AGAPA, como persoas amputadas ou familiares

de persoas amputadas, comprobamos por unha parte, que aquelas

persoas que sofren unha amputación, unha vez reciben a alta hospitalaria

quedan un tanto desasistidas de información de como actuar ante a vida

en temas ortoprotésicos, socio-laborais e administrativos, e por outra

parte, observamos que existe unha falta de servizos post-amputación que

propicia tratamentos inadecuados, provocando que as persoas que sofren

algún tipo de amputación vexan a súa autonomía reducida. A prótese

perfecta non existe e para favorecer a autonomía persoal das persoas

amputadas é necesario un período de adaptación, de redución de volume

do muñón, de rectificado e axustes posteriores ata que a prótese

axústese perfectamente ao corpo da persoa amputada. A falta destes

servizos post-amputación fan máis dificultosa a vida diaria destas

persoas, e moitas optan polo uso de muletas ou incluso aillarse no seu

domicilio, provocando un illamento social que desemboca nunha baixa

autoestima. Ademais, a situación en Galicia vese agravada debido a gran

dispersión xeográfica e o seu carácter rural, que provoca unha dificultade

a maiores para acceder a distintos recursos dispoñibles e diminúe a

posibilidade de interactuar e compartir experiencias con outras persoas

coa mesma problemática. Hai que engadir, ademais, que o servizo

especializado de adaptación de prótese e o seu período de adaptación é

inexistente na Comunidade Autónoma de Galicia. Como consecuencia de

todo o anterior, pretendemos por en marcha, con sentido de continuidade,

os seguintes programas:



3. PROXECTO DE CONEXIÓN SOCIAL

O proxecto que se presenta crease para dar un servizo de apoio a aquelas

persoas que acaban de ser amputadas ou ten previsto levar a cabo unha

amputación como consecuencia dunha enfermidade, e unha vez están

fóra do hospital e ante a nova situación que se lles presenta non saben

como actuar ante aspectos como o da tramitación do título de

discapacidade, a tramitación dalgún tipo de incapacidade, a xestión da

tramitación do permiso de conducir, a adaptación do vehículo, informar

das distintas axudas directas e indirectas das distintas administracións e

entidades, información sobre a xestión das prescricións de materiais

ortoprotésicos ós que ten dereito, e demais aspectos cotidiáns que se

poida atopar este colectivo no seu día a día.

Para este servicio, atenderase as persoas deste colectivo do seguinte

xeito:

PRESENCIALMENTE no local da asociación, sito na Rúa Manuel María, 6

– Planta 3, oficina nº 5 – Código Postal 15.704 Santiago de Compostela –

A Coruña: − 1 día a semana estará o avogado da asociación, para

asesoramento de tramitación das incapacidades que puidera dar lugar

amputación. − 2 días a semana estará un membro da asociación, para

asesoramento de tramitación de calquera outro trámite.

TELEMÁTICAMENTE a través da páxina web que estará operativa a

partir do vindeiro mes de marzo, tratarase de resolver as dúbidas en

todos os aspectos anteriormente contemplados.

TELEFÓNICAMENTE a través do telefono de AGAPA (639 073 156)

tratarase de resolver as dúbidas en todos os aspectos anteriormente

contemplados.



CORREO ELECTRÓNICO a través do enderezo electrónico de AGAPA

info@agapa.gal poderán deixarse as dúbidas en todos os aspectos

anteriormente contemplados, respondéndolle as mesmas á maior

brevidade posible.

4. PROXECTO DE SERVIZO DE APOIO ITINERANTE

DIRIXIDO A PROMOCIONAR A AUTONOMÍA DAS

PERSOAS CON AMPUTACIÓNS DE GALICIA

O proxecto que se presenta crease para dar un servizo de apoio itinerante

dirixido a promocionar a autonomía das persoas con amputacións de

Galicia. Con este proxecto porase en marcha un programa integrado e

especializado con profesionais con coñecementos sobre a problemática da

amputación, para frear o agravamento da situación física e social,

reducindo os efectos incapacitantes da amputación, para así favorecer a

autonomía persoal, as posibilidades de integración socio-laboral e a

mellora da calidade de vida das persoas afectadas. Tratarse de acadar os

seguintes obxectivos:

● Divulgar información ao maior número posible de persoas con

amputacións da posibilidade de ser beneficiario do servizo.

● Prestar apoio integrado a personas con amputacións.

● Sesións dobres cun experto ortoprotésico (1 hora) e un especialista

fisioterapeuta (1 hora) cada tres meses durante nove meses.

● Campaña divulgativa para informar as persoas amputadas das

posibilidades de mellora da súa calidade de vida a través deste tipo

de tratamentos especializados.

O proxecto realizarase con recursos propios desta asociación a

desenvolver en locais adaptados a tal fin e cedidos solo a estos efectos

por COGAMI, aproveitando os recursos existentes en Galicia nas catro



provincias galegas. O proxecto destinarase a persoas que sufriron

amputacións e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia,

preferentemente de zonas rurais. Para a realización do programa,

contactaremos con todas as persoas nos rexistros de AGAPA para coñecer

a súa situación e necesidades. Como comentamos anteriormente,

detectamos un gran número de persoas repartidas por Galicia con

grandes problemáticas de axuste das súas próteses e de adestramento

corporal. Todas elas fixéronnos saber da gran dificultade que lles supón o

acceso a servizos post-hospitalarios como tamén aos servizos

especializados da súa problemática debido á escasa oferta, tanto de

expertos como de material, incrementada a problemática polas elevadas

distancias xeográficas e custos adheridos tanto do transporte como dos

tratamentos.

A continuación, procedemos a explicar as accións terapéuticas que se

tratarán de realizar durante o programa:

INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA

Valorar íntegramente á persoa con amputación. Entre as medidas

analizadas, destacaremos:

● Como baixar do coche (canto tarda, se presenta dificultade...).

● Como camiña (se precisa axuda técnica, se se evidencia a/as

amputacións, se porta bolso, indumentaria, tipo de calzado...).

● Como se desviste e vólvese a vestir (manexo dos compoñentes

protésicos).

● Como se desenvolve na padiola de tratamento (se pode pasar da

sedestación a estar tombado/a, dun decúbito a outro...).

● Comprensión das ordes/explicacións relativas ao tratamento,

aceptación do mesmo (receptividade).



● Valoración do muñón. Exploración a cada persoa usuaria para

coñecer o estado do muñón, a súa forma, trofismo, dor, etc. Con

esta acción, preténdese dar indicacións personalizadas do coidado

do mesmo en temas como a súa hixiene, a prevención e curación de

feridas ou irritacións ou palpación e mobilización daquelas cicatrices

máis adheridas.

● Valoración muscular e articular. Con indicación a cada paciente que

grupos musculares precisaban tonificación e cales, maior insistencia

en estiramento miofascial (así como técnicas sinxelas e factibles

adaptadas a cada persoa e a cada situación).

● Aplicación de técnicas fisioterapéuticas naquelas persoas afectadas

de dor e/ou malestar, xeralmente en columna dorso-lumbar e

cintura escapular, dando indicacións para minimizar a reinstauración

e/ou perpetuación do mesmo).

INTERVENCIÓN ORTOPROTÉSICA

● Valoracións de encaixes protésicos.

● Comprobación dos distintos encaixes protésicos se adaptaban á

morfoloxía dos muñóns e aconsellar de que tipo de encaixes serían

mellor para eles, e concreción de visitas posteriores para a

comprobación e readaptación, se fose o caso, de novos encaixes

esperando unha mellora para os pacientes.

● Valoración de encaixes de silicona (LINERS). Comprobaciónáronse

os tipos de LINERS en función da amputación, a comprobación de

tallajes e formas, detectando fallos na elección de materiais e tallas.

● Valoración de aliñacións protésicas, nas que se realizaron cambios

en regulacións de xeonllo, cambios de compoñentes protésicos en

función das necesidades das persoas usuarias.



5. XUNTA DIRECTIVA

A Xunta Directiva da Asociación “AGAPA” no ano 2022 está composta

polos seguintes membros, quedando a Xunta Directiva do seguinte xeito:

➔ COORDINADOR INFANTIL:

Dña. Victoria Souto Martínez

Móvil: 626 619 653



● DATOS ASOCIACIÓN AGAPA

LUGAR (Casa das Asociacións, edif. CABES)

Rúa Manuel María, 6  - 15704 - Santiago de Compostela (A Coruña)

HORARIO Mañás:  mercoles , venres  de 10.00 h a 13,45 h.

Tardes: Luns , xoves  de 16.00 h a 19,45 h.

TELÉFONO 639 073 156

WEB www.agapa.gal

EMAIL inf@agapa.gal

As persoas que se achegan ata a oficina da Asociación “AGAPA” son

atendidas polo presidente de AGAPA, sempre con cita previa por motivo

de COVID-19.

REXISTRO DILIXENCIA

Para facer constar que á ASOCIACIÓN GALEGA DE PERSOAS

AMPUTADAS-AGAPA, constituída ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, do

22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, e inscrita neste

Rexistro Central de Asociacións por resolución do 12-11-2021,

correspóndelle o número 2021/24801-1 no Rexistro Central de

Asociacións.

A delegación en Galicia está inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras

de Servizos Sociais da Xunta de Galicia (RUEPSS) co

Nº inscrición: E-7403

Inscrita no Rexistro de Asociacións do Concello de Santiago co nº.: 770

http://www.agapa.gal


FEDERACIÓN

AGAPA está a espera de entrar como membro da Federación

COGAMI-CORUÑA federación de Asociacións de Persoas con

Discapacidade da Provincia da Coruña.

A asociación AGAPA pon a disposición unha serie de servizos e

programas dirixidos a ofrecer ao colectivo ao que representa (persoas

amputadas), e ás súas familias, opcións de mellora da súa calidade de

vida, dentro deste programa da AGAPA oferta as seguintes actividades e

servizos:

● Servizo de Información e Asesoramento: Este servizo está

orientado a ofrecer información e asesoramento en temas

relacionados coa discapacidade tanto ao colectivo de persoas con

discapacidade coma aos seus familiares, ás administracións

públicas, profesionais, empresas, etc., especialmente aqueles

relacionados coa problemática específica que sofren as persoas con

amputacións. Durante o ano 2021 xestionáronse 85 consultas.

● Servizo de Acompañamento: Este servizo está orientado a

ofrecer apoio a persoas con amputacións e ás súas familias. Trátase

dun servizo de acompañamento a ortopedias, visitas hospitalarias e

visitas a domicilio para asesoramento e orientación. Durante este

ano 2021, debido o COVID-19 realizáronse un total de 11 accións.



5. ACTIVIDADES

● DIA MUNDIAL CONTRA O CANCRO

A Delegación en Galicia de asociación de amputados, solidarizase o 4 de

febrero co día Mundial contra o Cancro a través das redes Sociais,

participa vía online.

● O DIA MUNDIAL DO RIL

A ASOCIACIÓN DE PERSOAS AMPUTADAS DE GALICIA (AGAPA)

quere visibilizar “O Dia Mundial do Ril” que se celebra o día 11 de Marzo

a través das redes sociais, apoyando o traballo que está a realizar ALCER

Coruña a favor do colectivo de enfermedades, co hashtag

#AlcerCoruñaDMR21.



● ECONOMÍA SOCIAL: REDES, ENTIDADES E PROPÓSITOS

A ASOCIACIÓN DE PERSOAS AMPUTADAS DE GALICIA, invitada

por COCEMFE, participa no Encontro Dixital en “Economía Social: Redes,

Entidades y Propósito” que se celebrará o día 11 de Marzo, de 10:00 a

13:30 horas e que ten como finalidade destacar a gran contribución das

entidades do terceiro sector á economía social e con ela á construción

dunha sociedade máis xusta e equitativa, ao tempo que se promove o

propósito nas organizacións empresariais de contribuír á construción

dunha sociedade máis inclusiva e á colaboración co colectivo social das

persoas con discapacidade.

● MARCA UNHA X SOLIDARIA



A ASOCIACIÓN DE PERSOAS AMPUTADOS DE GALICIA tamén

participa na campaña “Marca unha X solidaria”.

Esta campaña ten como finalidade que as persoas marquen unha X na

declaración da renda beneficiando así ás asociacións e destinando o

diñeiro para asuntos sociais.

● DIA MUNDIAL DA SAÚDE NA RÚA

Como este ano non podemos celebrar “O Día Mundial da Saúde” na Rúa,

difundimos a solidariedade publícando nas redes sociais co hashtag

#health4all, #saludparatodos e #DiaDaSaúde.

Reivindicamos o acceso a servizos xa que as persoas con discapacidade

física e orgánica necesitan acceder en igualdade de dereitos a todos os

servizos, incluída a UCI. Polo tanto, esiximos que non se exclúa a

ningunha persoa con discapacidade.



● CAMPAÑA DE VACINACIÓN

O Mércoles 7 de abril no Programa organizado por Servimedia para

analizar a evolución da pandemia de Covid-19 e abordar a eficacia das

vacinas aprobadas en España contra o coronavirus.

Participarán dous expertos para coñecer os últimos avances e

descubrimentos sobre o Covid-19, así como para explicar o impacto que

está a ter a Covid-19 en colectivos especialmente vulnerables como as

persoas con discapacidade. no que tamén expoñemos as principais farsas

que circulan sobre as vacinas contra o Covid-19 e explicamos as

verificacións realizadas ao respecto.

● FERIA DA SAÚDE E BENESTAR

AGAPA tamen participa na “Feria da Saúde e Benestar”, promovido

polo Concello de AMES os días 10 e 11 de abril, no pazo da Peregrina de

Bertamiráns con un Stand, para dar visibilidade a Asociación e o mesmo

tempo asesorar aos Amputados é familiares sobre os programas é

proxectos da asociación, sempre en beneficio das persoas amputadas.



● DIA DAS PERSOAS CON EXTREMIDADES DIFERENTES

O día 12 de abril celebrase o “Dia das Persoas con Extremidades

Diferentes”, unha conmemoración que a pesar de non contar aínda co

recoñecemento oficial da ONU, cada vez é máis popular.

Mentres o conseguimos, o estamos celebrando popularmente para

alcanzar unha maior visibilidade e sensibilidade, as persoas con Axenesia

ou amputadas. Promovendo este día a través das redes Sociais co

hashtags: #diaextramidadesdiferentes #sumatealreto

#ponteenmilugar.

A ASOCIAICON DE PERSOAS AMPUTADAS DE GALICIA participa nunha

reunión en liña con varias entidades do ámbito da discapacidade dia 27 de

abril, a reunión foi interesante para as persoas con discapacidade, se

todo segue así favorablemente teremos a Escala de Discapacidade

mellorada e tamén se acurtarán os prazos para a obtención do Certificado

de discapacidade, que neste momento é de entre 12 e 14 meses como

sempre, hai que esperar á resolución do Ministerio de Asuntos Sociais e

Igualdade.



Aportara o acceso aos dereitos co obxectivo de visibilizar a importancia de

actualizar o baremo de valoración do grao de discapacidade para que as

persoas con discapacidade física e orgánica poidan acceder aos seus

dereitos. Esta reunión está dirixida a todos os axentes implicados na

actualización do baremo e na súa execución, así como ás persoas que

sexan obxecto de valoración ou revisión, así como ás organización e

institucións.

● DÍA NACIONAL EN ESPAÑA DA CONVENCIÓN

INTERNACIONAL SOBRE OS DEREITOS DAS PERSOAS CON

DISCAPACIDADE

AGAPA participa vía Online o día 3 de Maio do 2021 no “Día Nacional en

España da Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con

Discapacidade”.

Las personas con discapacidad tienen derecho a elegir dónde, cómo y con

quién quieren vivir, a tener una vivienda digna y adecuada para su

inclusión en la comunidad y tener una vida independiente

Se debe tener en cuenta también: a las mujeres y niñas con discapacidad

y a las personas con mayores necesidades de apoyo.

Se proponen algunas ideas: el Gobierno debe incluir la vivienda en las

políticas públicas, asegurar la accesibilidad universal y asegurar viviendas

asequibles.



● COMISIÓN SOCIO-SANITARIA

Xunto con outras asociacións de Galicia, participa o dia 12 de maio na

comisión Socia Sanitaria promovida por Cogami coordinada por Laura

Quintas.

Comisión Socio-sanitaria pretende impulsar a correcta intervención Socio

Sanitaria das persoas con discapacidade en cuestións relacionadas coa

saúde,nesta reunión abordáronse temas como:

Catálogo ortoprotésico nacional, e a súa aprovación en Galicia

Carteiras comúns ,plan de cronicidade,plan de enfermidades raras , outras

normativas que xurdan ao longo do ano (por exemplo, novo baremo de

discapacidade)

Temas que se  tratados na última reunión.

● Catálogo ortoprotésico e comunicacións de incidencias ao SERGAS

● Valoración do funcionamento unha vez finalizado o estado de

alarma dos comités de valoracións de discapacidade. Incidencias

atopadas para a elaboración dun informe dende a área xurídica

● Outras actualizacións ou temas de interese nivel sanitario

● Canles de comunicación a nivel sanitario

● Traballos de aportacións/reclamacións a nivel autonómico VS estatal

● Formación prevista neste trimestre: “Cómo comunicarse co

SERGAS. A canle e forma para transmitir aportacións ou

reclamacións.”

● Plan de acción de mellora de atención sanitaria.



● INCLUSIÓN DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Participa en unha reunión na asociación ASIÑA en Ourense para promover

a inclusión das persoas con discapacidade a través do Foothand en

cadeiras de rodas.

O obxectivos de visibilizar a practica do futbol en cadeiras de rodas como

ferramenta de igualdade participación ,diversidade e inclusión. Creación

de escolas FOOTHAND para o formato deportivo concretamente o fútbol

inclusivo. A cercar o alumnado o deporte adaptado e sensibilizar sobre a

importancia de compartir espazos de lecer con persoas con ou sin.

Discapacidade.

● XORNADAS GALEGAS SOBRE ENFERMEDADES

NEUROMUSCULARES

Participa en unhas Xornadas Galegas sobre Enfermedades

Neuromusculares.

Esta terceira edición conta co patrocinio de PTC Therapeutics, Biogen, a

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da Xunta de

Galicia y la Diputación de Ourense.



● AS CARAS DA MENINXITE

AGAPA invitados pola asociación de MENINXITES, participou o día 8 de

xunio na exposición “As caras da meninxite” que tivo lugar na Fundación

ABANCA, na praza Cervantes, en Santiago de Compostela.

O conselleiro de Sanidade destaca o compromiso constante da nosa

Comunidade na loita contra a meninxite.

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, inaugurou na

Fundación Abanca de Santiago, a exposición “As caras da meninxite”,

destacando todo o traballo que desenvolve a Asociación Española contra a

Meninxite, que non cesa no seu esforzo, no seu compromiso nin na súa

ilusión. Na súa intervención, o máximo responsable sanitario remarcou

que, dende hai anos, Galicia mantén un compromiso constante na loita

contra esta enfermidade, baseándose en dous piares que son “a vixilancia

epidemiolóxica e os programas de vacinación.



● ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA FEDERACIÓN DE

ASOCIACIÓNS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA

PROVINCIA DA CORUÑA (COGAMI CORUÑA)

Asociación Galega de persoas amputadas participa como membro

activo da Federación da provincia da Coruña (COGAMI CORUÑA) na

Asemblea Xeral Ordinaria da Federación de Asociacións de Persoas con

Discapacidade da Provincia da Coruña, das Entidades Sociais que tivo

lugar o 9 de xuño ás 16:30 h en primeira convocatoria e 17:00 h en

segunda . no edificio CEGADI  en Santiago de Compostela.



● DESCENSO DO RIO SELLA ANO 2021

Eduardo Nieves, membro da ASOCIACIÓN DE PERSOAS AMPUTADAS

DE GALICIA, participou na baixada do río Sellas, que se celebrou entre

medidas de seguridade e prevención.

O dúo formado por Eduardo Nieves e Neftalí Paraje, da Ría de Betanzos,

logrou a medalla de bronce na vixésimo sétima edición do Descenso do

Sella adaptado.

A competición estivo marcada polas medidas de seguridade e prevención

para evitar o posible contaxio do coronavirus. De feito, a participación

reduciuse a só trinta parellas.

En cada embarcación tivo que viaxar un piragüista discapacitado, neste

caso Eduardo Nieves, acompañado dunha persoa non afectada, que era

Neftalí Parejo, adestrador do club. Este ano, máis que nunca, o

importante foi participar para volver sentir a competición de preto. Pero

se é con premio, como é o caso dos dous deportistas coruñeses, mellor

aínda.

Entre as medidas de seguridade adoptadas pola organización, que se

entrenaba antes da proba internacional do próximo sábado, estaban a

toma da temperatura a todos os participantes e o uso de xeles

hidroalcohólicos e as máscaras obrigatorias.



● A FALTA DE ACCESO A UNHA VIVENDA DIGNA

Participa na campaña, A falta de acceso a unha vivenda digna, axeitada e

accesible impide a loita contra a pobreza en Galicia #EmerxenciaVivenda

Pedíndo o seguinte:

● Adherir á vosa organización ao manifesto da Campaña:

www.participacionsocial.org/emergenciavivienda

● Difundir o correo que se vos adxunta ás vosas entidades membro se

sodes federacións e aquelas organizacións que consideredes

oportuno para animar a que tamén se sumen.

● O xoves 30 de setembro, a partires das 10 e co hashtag:

#EmerxenciaVivenda apoiar a campaña nas vosas redes sociais;

publicando as súas mensaxes así como fotos, vídeos, testemuñas,

etc, mostrando a emerxencia do acceso á vivenda para todas as

persoas coas que traballades.



● FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MADRES SOLTEIRAS

(FAMS)

Participa viernes 22 de octubre, EAPN-ES organiza, en colaboración con

la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), la Jornada: “El

acceso al Ingreso Mínimo Vital por parte de los hogares monomarentales

en situación de pobreza con necesidades sociosanitarias”

Durante a Xornada exporanse os principais resultados do Estudo

homónimo realizado por EAPN-ES, que aborda o acceso á Renda Mínima

Vital, as barreiras de implantación detectadas, desde a perspectiva das

familias mononais en risco de pobreza e exclusión social. O

desenvolvemento do Estudo incluíu análise de fontes documentais,

traballo en rede coas entidades de EAPN-ES e unha enquisa en liña

dirixida a familias monoparentais realizada en colaboración con FAMS.

En liña con outros estudos realizados pola EAPN-ES, este Estudo pon de

relevo a situación dos fogares mononais, maioritariamente compostos por

mulleres, co fin de visibilizar os obstáculos e barreiras de acceso que

atopan e formular recomendacións que permitan mellorar o acceso ao

Renda Vital Mínima das familias mononais en situación de vulnerabilidade

social.



● MESA DE ETAPA ADULTA

AGAPA Participa na MESA DE ETAPA ADULTA en conxunto con outras

asociacións como GRUMICO / AS de amputados Galicia / ALCER Coruña /

A.P.A. Centro Ocupacional / Fundación Pascual Veiga ADCOR / Liga Galega

de Reumatoloxía / Aspronaga.

Cando falamos de inclusión hoxe en día, que necesita máis énfase en

actitude comportamento da sociedade, en infraestruturas, eliminación de

barreiras arquitectónicas,acceso a actividades de ocio, deportes…

Falamos de ocio e deporte, actividades importantes para o benestar, pero

estamos intentando adultos... Como é a situación do acceso ao emprego

segundo as situacións persoais que ves a diario?

Coa túa experiencia, como definirías a figura do voluntariado para

desenvolver o teu traballar?.

Aínda que cada vez se avanza máis no que ten que ver coa igualdade de

xénero, diría vostedeas mulleres con diversidade funcional teñen algunha

desvantaxe por ser muller?



● FONTE DE INSPIRACIÓN E EXEMPLO DE RESILENCIA

Participa o 20 de novembro en un encontro virtual con Paul Montiel.

Paul Montiel, sufriu hai máis de 25 anos un tráxico accidente no que

perdeu a perna dereita e salvou a esquerda grazas a 80 cravos que a

suxeitan.

Despois de superar unha profunda depresión e graves problemas de

adicción, decidiu darlle unha volta á súa vida e seguir crecendo e loitando.

Este reto superou en máis dunha ocasión.

Con 50 anos enfrontouse o reto MH live, participou nun tríatlon e está a

piques de publicar o seu primeiro libro, xa que di RENDIRSE NON É

OPCIÓN.

● DIA INTERNACIONAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Coa colaboración de COGAMI (Confederación Galega de Persoas con

Discapacidade), Participa o día 3 de decembro no Día Internacional

das Persoas con Discapacidade a treves das redes Sociales co hastag

#ValorSocialCOGAMI #SomosCapaces #3decembro.

É necesaria a actualización do catálogo ortoprotésico do Sistema Nacional

de Saúde, que recolla os produtos que mellor se axusten ás necesidades

das persoas, amputadas apostando polas novas tecnoloxías e por

materiais máis eficientes.



● PROGRAMA “ESFUERZA” DE BARCO CON VELA ADAPTADA

O socio de AGAPA, Angel Lema Marti por medio da Fundación María José

Jove y la Fundación "La Caixa, participa no programa ESFUERZA de barco

con Vela adaptada é un emblemático programa de Actividade Física

Adaptada Que desenvolven a Fundación María José Jove e a Fundación “la

Caixa”. Está dirixido a persoas con diversidade funcional que,

independentemente das súas particularidades, desexen mellorar a súa

calidade de vida mediante actividades deportivas saudables.

Sen outro particular, reciban un cordial saúdo.

Santiago de Compostela, a  11 de Abril  2022

Asdo.: D. José Cougil Bugallo

Presidente de AGAPA


