
DIARIO DE EXPERIENCIAS 
S3G: Paloma Brea Ledo, Abel Tomé Piñeiro, Lucía Velasco Taboada 

Semana escollida: Do 1 ao 5 de abril 

REFLEXIÓN GRUPAL 
Antes da realización dunha reflexión conxunta froito das experiencias persoais 
vividas polos tres membros do grupo, apuntaremos que a semana escollida 
para a realización deste diario de experiencias foi a primeira semana do mes 
de abril (do 1 ao 5). O venres 5 os tres estivemos dacordo en que esa sería, 
sen dúbida, a semana idónea, pois entrevistamos a Toni na facultade, Ana 
respostounos á entrevista vía mail e presentámonos, fartos de agardar unha 
chamada, na ONCE. Ademáis, subimos un post relacionado coa experiencia 
vivida por Emma Mayo, que a entrevistaramos semanas atrás, transcribimos a 
entrevista de María Muñoz e intentamos contactar, sen éxito, co CERMI. 

Despois de todo o acontecido en relación ao noso TS nesa semana, despois de 
debatir e poñer en común as nosas experiencias (todo o visto, escoitado e 
aprendido nestes días) o resultado acadado foi o seguinte. 

Esta foi a semana máis humana, e por iso, a máis relevante de todas polo de 
agora. As entrevistas realizadas a Ana, unha alumna que cursa 1º de 
Xornalismo na nosa facultade, e a Toni, licenciado pola USC en Xornalismo e 
tamén en Historia, que traballa actualmente en Radio Galega, foron do máis 
enriquecedor. As súas testemuñas valéronnos para, ademáis de coñecer as 
súas experiencias, formarnos a nosa opinión persoal sobre determinadas 
cousas. 

Igualdade non é o mesmo que discriminación positiva. A entrevista de Toni 
serviunos para darnos de conta que as institucións consideran igualdade, por 
poñer un exemplo, as cuotas para entrar na Universidade para o alumnado con 
discapacidade, pero verdadeiramente iso, baixo a nosa opinión, non é outra 
cousa que discriminación positiva. Por que unha persoa con discapacidade 
visual vai ter que entrar por un número de prazas reservadas? Eles mesmos o 
din, coas adaptacións curriculares necesarias, que poden ser algo tan sinxelo 
como realizar un exame a ordenador en lugar de escribir, ou obter os apuntes 
en formato dixital en lugar de impreso, é suficiente. 

O xoves decidimos ir até a ONCE en vista de que, a pesares de que dixeron 
que nos chamarían tras pedírnolo número de teléfono dúas veces, non 
chegaron a chamar. Alí, afortunadamente, atendéronnos, mais por falta de 
tempo non puidemos entrevistar á profesora de educación especial que nos 
recibiu. Démonos de conta de algo: despois de envíar mil correos dende que 
comezamos a indagar no tema, as únicas persoas que polo momento “pasaron 



de nós” foron a ONCE e máis o CERMI, as únicas dúas entidades de carácter 
nacional coas que levamos contactado, pois a pesares de que algunhas 
persoas non nos puideron atender por un motivo ou outro, contestáronnos 
igualmente.  

As grandes organizacións como a ONCE, con moita presenza a nivel estatal, 
son organizacións moi ben plantexadas, con múltiples servizos gratuitos para 
os seus afiliados, pero á vez promoven unha dependencia moi forte dos seus 
usuarios, o que dificulta a auténtica inclusión social destes. Era algo que en 
todo o temo que levamos con este traballo nin sequera se nos pasara pola 
cabeza, mais a conversa con Toni axudounos a ver máis aló do discurso das 
asociacións. 

Estas persoas demostráronnos que o valor, a paciencia e forza vital son 
músculos imprescindibles que hai que fortalecer día a día para levar unha vida 
completamente normal. O peor inimigo, dicía Toni, é un mesmo. Eles dous non 
se coñecen, mais coinciden en moitas das súas opinións. As maiores barreiras 
que existen nestes casos son as que se autoimpón unha persoa, “nunca digas 
non podo, ti proba”. A forza de vontade destas persoas é envexable.  

O sentido común é a regra de ouro para evitar todo tipo de problemas en 
calquer ámbito. No ámbito da Universidade, o sentido común do profesorado, 
dos compañeiros e os órganos da comunidade universitaria é o único que fai 
falta para conseguir unha normalidade absoluta. 

A terminoloxía empregada para referirse a estas persoas ás veces é 
demasiado extremista e nin sequera é o que buscan estas persoas. Ás veces, 
as asociación son demasiado radicais e intransixentes co tema das palabras 
empregadas para referirnos a eles mais, preguntáronlle a eles primeiro ou 
decidiron libremente? 

REFLEXIÓNS INDIVIDUAIS 
Brea Ledo, Paloma 

A parte máis humana e para min máis relevante do traballo, foron as dúas 
entrevistas ós protagonistas: Toni López e Ana García. De ámbalas dúas 
vivencias, quédome primeiro con algo obvio que ás veces esquecemos: a 
discapacidade visual é unha discapacidade sensorial, non psíquica, nin física, 
co cal, un 90% do seu desenvolvemento social e logros académicos e doutra 
índole, dependen do seu carácter, da súa iniciativa, dos seus talentos, e da súa 
filosofía de vida, exactamente igual que sucede con con calquera de nós.  

Segundo: O valor, a paciencia, vontade e forza vital son músculos 
imprescindibles que TODOS temos e deberíamos traballar por respeto a nós 
mesmos e pola oportunidade de vivir; para non esvaecer fronte as 



adversidades e acadar unha autonomía que nos faga libres. Só así disfrútase 
da vida. Ana e Toni tiveron dous opcións: consumirse nun estado permanente 
de autocompasión pola traxedia da súa pérdida case súbita de visión ou seguir 
adiante, aceptando a súa nova realidade e mantendo a visión da felicidade.  

Terceiro: O peor enimigo é un mesmo. Paréceme moi acertada a afirmación de 
Ana de que “Todo depende da persoa, do diferente que se sinta un mesmo”. 
Aínda que non se coñecen, coinciden en moitas das súas opinións. Toni 
sempre fixo o que quixo facer, e non deixou que nada nin niguén se interpuxera 
no seu camiño. Defende que as barreiras máis grandes e inxustas son as que 
se autoimpón a propia persoa. “Nunca digas non podo, primeiro proba e 
despois xa verás se podes ou non” 

Conclusións da entrevista a TONI LÓPEZ: Temos moito medo de non 
empregar os termos axeitados ó referirnos ás persoas con discapacidade 
visual, cando iso non ten ningunha importancia en comparación coa atitude. A 
nosa atitude, a nosa maneira de tratalos, debe basearse na igualdade e 
empatía, sen compadecernos nin sobreprotexelos, e respetando en todo 
momento a súa vontade e independencia. O sentido común é a regra de ouro 
para evitar todo tipo de problemas en calquer ámbito, e no entorno educativo, 
tanto por parte do profesorado, coma dos compañeiros ou dos órganos da 
comunidade universitaria. Axudar sempre parte dunha boa intención, máis 
pode ser un erro precipitarse ou caer na sobreprotección, xa que, polo xeral, se 
alguén necesita algo, o pide, igual que nós no caso de sentir que debemos 
axudar, temos que preguntar se nos necesitan, antes de actuar, porque 
podemos levarnos máis dunha sorpresa. Toni destaca á importancia da forza 
de vontade, que non se nace con ela, pero hai que forzala cando a vida da un 
xiro radical. Dixo que hai que saber aprobeitar o que un ten, mirar cara adiante, 
sempre, coma dixera José Luís Sampedro: “Estoy medio sordo y medio ciego, 
pero tengo vida y es nuestro deber vivirla”. Sorprendeume moitísimo a súa 
opinión da ONCE. Nunca o vira dende a súa perspectiva, mais é certo que non 
favorecerá a integración dos invidentes e xente con discapacidade visual 
mentres continúe creando actividades, eventos e centros educativos exclusivos 
para cegos e deficientes visuais e mentres continúe ensinando o braille. 

Conclusións da entrevista a ANA GARCÍA: Tiven que agardar moito para 
acceder o seu testemuño xa que estivo moi atarefada. Non me resultou doado 
pedirlle a súa colaboración porque como ben dixo Toni, de boas a primeiras, 
non sabemos cómo comportarnos sen perder a espontaneidade, por medo á 
reacción allea. Cando por fin compartiu as súas impresións, foi moi gratificante, 
coma a observación do seu carácter. Dende o principio aceptou respostar ás 
preguntas e facilitoume a súa dirección de correo. É moi  faladora, espelida e 
alegre, polo que no seu caso, igual que no de Toni, a relación cos compañeiros 
é doada e non ten falta de amizade, nin sufriu discriminación algunha. Bota en 
falta certo grao de implicación da maioría dos profesores da facultade, aínda 



que non no referido á discapacidade, senón na docencia en xeral, máis está 
satisfeita co trato dos profesores. Definiu a súa experiencia en 1º grao de 
xornalismo como  moi positiva, e ata agora non tivo que lidiar con ningún 
obstáculo relacionado cos contidos curriculares, mentres que sí se atopou con 
barreiras arquitectónicas, como as columnas, as escaleiras e os pasamáns do 
edificio de Ciencias da Comunicación. Ás veces, o máis básico é o que máis 
tempo leva solventar. 

O poder da ONCE: Tras ter escoitado a opinión de Toni acerca da entidade,  
acudir a Covadonga (mestra de educación integrada) e consultar toda a 
información que nos indicou da web da ONCE, a miña imaxe sobre ela 
cambiou de súpeto. Creo que o seu poder económico é unha arma de dobre 
fío. É unha organización con moita presenza a nivel estatal, moi ben 
plantexada, con múltiples servizos gratuitos para os seus afiliados, que 
aumenta mediante colaboracións con outras organizacións e co Estado. Por 
outra banda, promove unha dependencia moi forte dos seus usuarios o que 
dificulta a súa auténtica inclusión social.  

Tomé Piñeiro, Abel 

¿Qué é a igualdade? Para min unha palabra con dobre fío. Esta semana o 
único que escoitei foron termos de proteccionismo cara as persoa con 
discapacidade, palabras como <<discriminación positiva>>, <<beneficios 
fiscais>>, <<pobriños>>, e a dúbida brinca pola mente: iso é igualdade? O 
venres a balanza dubitativa caeu cara un lado, Toni López, un xornalista cego, 
mostrou un camiño impensable ata o momento. Organizacións como a ONCE 
ou COGAMI teñen que levantar ese discurso de “ente bondadoso” e falar do 
que realmente son, unha empresa, así o colectivo co que traballan é man de 
obra, forman ás persoas para incrustalas en empresas da súa propiedade ou 
nas que teñen algunha participación, empresas nas que non se require unha 
gran especialización. Por que non apostan por unha educación superior? Os 
beneficios que aporta o estado dista moito da igualdade achégase a algún tipo 
de feminismo que tamén proclama un beneficio baixo a etiqueta de igualdade. 
A realidade é que as subvencións, reservas de prazas, beneficios fiscais, 
exención de matrículas… non é xogar nun mesmo terreo, sobre todo cando, 
por exemplo, unha persoa con diabete xa posúe unha discapacidade do 40%.  
Igualdade é igualdade, na que o conxunto da sociedade se desenvolva cos 
mesmos servizos. 

Velasco Taboada, Lucía 

Certamente, esta foi a mellor semana posible das que levamos até o momento 
para a realización do diario, pois nesta semana tivemos contacto, dun ou 
doutro xeito, con diversas persoas que de seguro serán do máis importante 
para a realización do noso traballo.  



O máis destacable foi a entrevista con Toni López, entrevista da que os tres 
saímos entre marabillados e desconcertados, pois rompéranos os esquemas 
de todo o que nos contaran até a data. Algo que me parece especialmente 
destacable foi a parte da entrevista na que tratamos o tema da terminoloxía 
empregada coas personas con discapacidade nos medios de comunicación ou 
na fala diaria. As asociacións son, persoalmente, bastante radicais e 
intransixentes neste eido, o cal, tras escoitar a testemuña de Toni, paréceme 
unha rotunda ridiculez. Creo que o primeiro que deberíamos facer sería 
preguntarlle ás persoas cales son as súas opinións, antes de que ningunha 
asociación decida por elas. Toni dicía que el era cego, nin más nin menos, que 
non era unha persoa con discapacidade visual. Tampouco lle importaba que lle 
chamasen “discapacitado” en lugar de “persoa con discapacidade”. A el, tal e 
como dixo, o que verdadeiramente lle doía eran as actitudes das persoas, non 
as palabras (loxicamente dentro duns límites) coas que definisen o seu 
problema. O venres subiuse o post adicado á historia de Emma Mayo, unha 
muller doctorada en Psicoloxía que posúe o seu propio gabinete dende algo 
máis de ano e medio. Emma quedou cega cando cursaba segundo de 
Medicina. Falar con ela (aínda que fose vía mail) foi un pracer pola súa 
educación e dozura mostrados en todo momento.  Contounos que cando 
estudaba en Santiago os seus compañeiros íana buscar a Fonseca, que era 
onde ela vivía, para que non fose soa á Facultade.  

As respostas que nos deron tanto Toni como Emma foron que cos compañeiros 
non tiveron apenas problemas, senón todo o contrario. Toni contaba, rindo, que 
el saía de festa con eles, ía ás ceas de clase, apuntábase a todo. Algo que me 
impactou bastante foi que dixo que parte da culpa da “non-inclusión” destas 
persoas tíñanas eles mesmos, posto que sendo persoas normais, non levaban 
a mesma vida que o resto da xente, non se xuntaban co resto, pero á mesma 
vez, queixábanse, e creo que Toni ten bastante razón nisto.  

Tamén debo destacar o trato que nos deu a ONCE. Cando comezamos o 
traballo, contábamos con sacar boa parte da información do traballo desta 
organización. Pois ben, Abel chamou, dixéronlle que xa o chamarían. O director 
da área de Santiago chamouno, dicindo que o volverían chamar da Coruña. E 
non volveron chamarnos, polo que decidimos ir alí a ver que pasaba e se 
podíamos falar con alguén. Alí non nos puideron atender demasiado tempo, 
pero Covadonga, unha profesora da ONCE de educación integrada, remitiunos 
ao apartado de servizos sociais da páxina web da ONCE e deunos o seu móbil 
por se precisásemos algo máis. Durante o pouco tempo que estivemos con ela 
vendeunos a ONCE como a mellor organización do mundo mundial. Pero, 
agora xórdeme a dúbida, ¿Quen dirá máis verdade: Toni, que criticou algúns 
aspectos da ONCE como persoa afiliada ou Covadonga, a profesora que 
traballa con rapaces invidentes? 

 


