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           Un nacemento 
é sempre unha ale-
gría. Hoxe asistimos, 
con moita ilusión, ao 
nacemento do Boletín 
in f o rma t i v o  d e 
DOWN LUGO. Tes 
nas túas mans o pri-
meiro número dun 
novo logro común, un 
logro das persoas con 
síndrome de Down, 
das súas familias, 
dos/as colaborado-
res/ás e volunta-
rios/ás e dos/as profe-
sionais. 
 

Nunha Asocia-
ción como a nosa, 
onde, a pesar de todo 
o conseguido, sempre 
queda moito por fa-
cer, é importante dis-
poñer dun medio que 
nos permita manifes-
tar as nosas inquie-
tudes, as nosas críti-
cas construtivas e os 
nosos desexos. Pre-
tendemos con este 
Boletín informativo 
dar unha maior difu-
sión ao noso traballo, 
transmitir o optimis-
mo que poñemos ca-
da día no noso labor 
coas persoas con sín-
drome de Down, di-

vulgar a nosa mensa-
xe e o noso xeito de 
entender a discapaci-
dade, e reforzar a 
imaxe de DOWN LU-
GO ante as entida-
des que nos finan-
cian. Ao mesmo tem-
po, este Boletín debe 
ser un medio que 
contribúa a facer so-
cialmente visibles os 
desexos, os esforzos, 
e os logros das perso-
as con síndrome de 
Down. 

Para acadar 
estes obxectivos é 
necesario dotar de 
contido ao noso Bole-
tín, e para iso faise 
imprescindible a co-
laboración de todos. 
Esta será, polo tanto, 
unha publicación 
aberta á participa-
ción, tanto dos mem-
bros da Asociación 
(persoas con síndro-
me de Down, fami-
lias, profesionais, 
etc.) coma daquelas 
persoas externas que 
teñan algo que ache-
gar. Aproveita a oca-
sión e fai que máis 
persoas coñezan 
DOWN LUGO e o 
que facemos, invita a 

enviar contidos a to-
das as persoas que 
coñezas e que poidan 
estar interesadas. 
Necesitamos de todas 
as achegas, todas son 
válidas dende o res-
pecto. 

 
Vivimos unha 

situación difícil den-
de o punto de vista 
económico. Non obs-
tante, os recortes 
materiais non deben 
impedir que as nosas 
ilusións, os nosos 
desexos e a nosa cre-
atividade se vexan 
coartadas. Fagamos 
do noso Boletín un 
exemplo de participa-
ción. Non nos deixe-
mos levar polas ma-
las noticias perma-
nentes, sexamos nós 
protagonistas de no-
ticias cargados de 
ilusión e novos pro-
xectos. Este Boletín é 
teu e ti debes contri-
buír a facelo mellor. 
Dende a Asociación 
daremos voz e canle 
a esa ilusión e ás tú-
as  inquietudes . 
Grazas de antemán 
pola túa participa-
ción. 
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A dignidade das persoas con síndrome de Down 
Antonio Villamarín Cid 

 
Hai tres obxectivos que as aso-
ciacións de síndrome de Down 
deberían ter no seu horizonte 
sinalando o camiño a seguir. 
Son, por orde de importancia, os 
seguintes: reivindicar a dignida-
de e os dereitos das persoas con 
síndrome de Down; difundir 
unha imaxe das persoas con sín-
drome de Down axustada á rea-
lidade e afastada dos tópicos 
seculares; prestar ás persoas con 
síndrome de Down e as súas fa-
milias certos servizos específicos 
que non poidan ser asumidos 
polas administracións como ser-
vizos públicos. Ninguén pode 
negar que nos últimos anos se 
avanzou cara a consecución des-
tes obxectivos, aínda que o ca-
rácter reivindicativo das asocia-
cións, –a súa principal razón de 
ser– pasou, desgraciadamente, a 
un segundo plano. 
 

É incuestionable que as 
persoas con síndrome de Down 
son hoxe moito mais «visibles» 
na sociedade, e cada vez son 
máis as que acadan metas im-
pensables hai poucos anos. Moi-
tos nenos e nenas e mozos e mo-
zas con síndrome de Down están 
escolarizados na escola ordina-
ria, aínda que as condicións dis-
tan de ser ideais; algúns teñen 
un emprego –aínda que preca-
rio– en empresas ordinarias, e 
iniciouse, por fin, a posibilidade 
de acceder ao emprego público; 
non é raro ver a mozos e mozas 
con síndrome de Down despra-
zándose de xeito autónomo pola 
cidade, facendo deporte, gozando 
do seu tempo de ocio cos seus 
amigos e amigas ou coa súa pa-
rella; incluso temos algúns 
exemplos de persoas con síndro-

me de Down que viven, con apo-
ios, independentes dos seus pais. 
Todo isto que consideramos 
grandes avances non son mais 
que dereitos conseguidos, con 
moito esforzo, por as persoas con 
síndrome de Down, co apoio das 
súas familias. Son dereitos in-
cuestionables derivados da súa 
dignidade, porque a dignidade é 
un valor propio das persoas, polo 
feito de selo, independentemente 
das súas capacidades.  

Non obstante, se miramos 
arredor, aínda son moitas as 
persoas con discapacidade inte-
lectual, ás que se lles negan es-
tes dereitos, simplemente por-
que non teñen a posibilidade ou 
a capacidade para demandalos. 
É evidente que a situación me-
llora, pero os cambios van dema-
siado devagar. E os principais 
responsables desta lentitude 
son, desde o meu punto de vista, 
as administracións responsables 
de articular as políticas relacio-
nadas coa discapacidade intelec-
tual (os políticos, para entender-
nos) que, no fondo, seguen sen-
tíndose mais cómodos nesa con-
cepción tradicional da discapaci-
dade, que infantiliza as persoas 
con discapacidade intelectual, 

que as considera suxeitos pasi-
vos, que só lles recoñece os seus 
dereitos mais básicos, pero que 
as mantén ao marxe da socieda-
de na que viven, e dicir, marxi-
nadas. Estou seguro que ningún 
político asume esta responsabili-
dade pero, na práctica, non 
apostan decididamente por ou-
tras alternativas, e hai feitos 
incuestionables que o demos-
tran.  

 
Agora mesmo estamos 

inmersos nun cambio substan-
cial no financiamento dos servi-
zos que precisan as persoas con 
síndrome de Down a través da 
Lei da Dependencia. Debemos 
ser coherentes coa nosa filosofía 
e asumir que as persoas con sín-
drome de Down, en xeral, non 
son persoas dependentes, aínda 
que poderá haber casos indivi-
duais que, como ocorre no resto 
da poboación, teñan un menor 
ou maior grao de dependencia ao 
longo da súa vida, e dicir, que 
precisen da axuda doutra persoa 
para as actividades da súa vida 
cotiá. Non nos deixemos enga-
nar. As persoas con síndrome de 
Down, en xeral, non precisan un 
coidador ou coidadora. O que 
precisan son apoios puntuais e 
específicos ao longo da súa vida 
que lles permitan desenvolver ao 
máximo as súas capacidades 
potenciais e acceder á «vida 
adulta». Todos temos en mente 
cales son eses apoios, que están 
perfectamente definidos e postos 
por escrito nos plans de actua-
ción das nosas asociacións 
Down. É obriga das administra-
cións poñer en marcha estes ser-
vizos con carácter público e gra-
tuíto ou, cando menos, asumir 
sen regateos o seu co-
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gunda, con menos dignidade que 
o resto das persoas?. 

 
Creo que a única solución 

é que as persoas con síndrome 
de Down sigan demostrando día 
a día co seu esforzo, co seu tra-
ballo, co seu tesón, e coa nosa 
axuda e apoio, que queren e po-
den ter outro tipo de vida, unha 
vida plena e activa, e que non se 
van a conformar con menos. Por-
que as persoas con síndrome de 
Down teñen dignidade, e polo 
tanto son tamén merecedoras 
deste tipo de vida. 

 
 

 
 

finanzamento cando este servi-
zos son prestados polas asocia-
cións. Só vou poñer un exemplo 
que ilustra o que lles preocupa 
as administracións o futuro das 
persoas con discapacidade inte-
lectual. Os estudantes que re-
matan a ensinanza obrigatoria 
poden acceder ao bacharelato ou 
a un ciclo de formación profesio-
nal en centros públicos. Unha 
vez rematado o bacharelato po-
den acceder a un grao universi-
tario nunha universidade públi-
ca; estes estudos fináncianse 
nun 80% con fondos públicos e o 
20% restante corresponde ao 
custe da matrícula. Isto quere 
dicir, en contas redondas, que o 
Estado (e dicir, todos os que pa-

gamos impostos) inverte na for-
mación de cada estudante uni-
versitario polo menos uns 
25.000 €. Diñeiro ben invertido, 
por certo. Pero, ¿qué pasa cos 
mozos e mozas con síndrome de 
Down, a maioría dos cales non 
van poder acceder aos estudos 
de bacharelato nin de formación 
profesional? ¿Canto inverte a 
administración na súa forma-
ción despois de rematar a etapa 
de ensinanza obrigatoria? ¿Qué 
alternativas lles ofrece a admi-
nistración para seguir unha for-
mación práctica, encamiñada a 
inserción laboral? Resposta: 
practicamente ningunha, e sen 
perspectivas de mellorar. ¿Acaso 
son, entonces,  cidadáns de se-
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Continuamos coa nosa CAMPAÑA DE RECICLAXE!! 
 

  Podes seguir colaborando enviando á Asociación: 
•  Papel (periódicos, revistas...). 
•  Móbiles (en funcionamento ou non). 
•  Aceite usado. 
•  Cápsulas de cafetera NESPRESSO. 

 
  ENTRE TODOS É MÁIS FÁCIL!! 
 
 
 
  Ademais segue aberto o CONCURSO DE IDEAS 

  ENVÍANOS AS TÚAS PROPOSTAS 

CAPTACIÓN DE FONDOS 

PRÓXIMAMENTE  
Á  VENDA 



Servizo de Promoción da Autonomía Persoal de 
DOWN LUGO 

Dende DOWN LUGO propoñemos unha intervención global e integral, axudando á persoa con síndrome 
de Down no seu conxunto dende o momento do seu nacemento e tratando de sensibilizar á sociedade 
para que lles proporcione as oportunidades e os apoios necesarios para a súa plena integración social. 
Este conxunto de intervencións que se levan a cabo co usuario, a súa familia e o entorno conforma o 
Servizo de Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP) da nosa entidade. 
 
Dito servizo abarca cinco grandes áreas de actuación: 
• Transversal: esta área inclúe a tódalas demais áreas e a todos os grupos de interese, as persoas 

usuarias, as familias e o entorno social. 
• Inclusión Educativa: área que pretende a mellora da integración educativa dos usuarios/as. 
• Formación e Emprego: o obxectivo é desenvolver as capacidades das persoas usuarias para a 

inserción laboral e/ou mellora da súa empregabilidade. 
• Vida Adulta e Independente: pretende dotar de apoio ás persoas usuarias para a súa 

integración social activa en ámbitos diferentes ao educativo e familiar. 
• Complementaria: abarca programas susceptibles de dar soporte a calquera das outras áreas. 
 
Actualmente os Programas e profesionais coordinadores de cada área son os seguintes: 
 

SEPAP DOWN LUGO 
Servizo de Promoción da Autonomía Persoal 

TRANSVERSAL 
- Atención a Familias 
- Autonomía 
- Sensibilización 

 INCLUSIÓN EDUCATIVA 
- Coordinación con Centros 
- ApoIo Educativo: 
Logopedia 
Reforzo escolar 
Hab. Polivalentes 

 VIDA ADULTA E INDEPEN-

DIENTE 
- Afectividade e Sexualidade 
- Formación de Adultos 

 FORMACIÓN E EMPREGO 
- Formac. Prelaboral 
- ECA 

COMPLEMENTARIA 
- Novas Tecnoloxías 
- Expresión Corporal 
- Ocio e Tempo Libre 
- Teatro 
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   Actualmente acudo a la asocia-
ción de síndrome de Down de 
Lugo, en ella hago muchas acti-
vidades: los lunes, formación de 
adultos y por la tarde Empleo 
con Apoyo. Los martes, hacemos 
prácticas de exámenes para qui-
tar el título de competencias cla-
ve y por la tarde reunión de ocio 
y habilidades sociales. Los jue-
ves por la tarde tengo otra vez 
reunión de ocio y afectividad y 
sexualidad. Los viernes tenemos 
taller de plena forma y teatro y 
los sábados por la mañana tene-
mos taller de cocina. Cuando 
hay algún cumpleaños lo cele-
bramos y lo pasamos muy bien. 
 
   El 11 de febrero del 1998 mi 
novia y yo empezamos a formar 
un noviazgo. Tuvimos una tem-
porada un poco confusa porque 
éramos unos niños y no sabía-
mos llevar un noviazgo pero al 
final se normalizó para bien.  
 

Desde que cumplí los 3 años 
hasta que cumplí los 12 años ya 
lo celebré en mi casa con toda la 
familia y amigos. 
A partir de ahí decidimos hacer-
los con los compañeros de la 
Asociación  ya que a parte de no 
coger todos era mucho trabajo 
para mis padres y para mi abue-
la porque era la que hacía la 
comida para todos, éramos 24 
personas.  

 
   El 11 de junio de 1995 hice la 
primera comunión en la iglesia 
de San Pedro con todos los chi-
cos/as que vinieron al catecismo 
conmigo. El convite fue en La 
Palloza con toda la familia hasta 
vinieron nuestras amigas. Pasé 
un momento feliz con todos y 
tuve muchos regalos. 

 

   El día 16 de septiembre de 
1985 nací en el hospital de la 
Milagrosa, que antes estaba en 
el parque. Nacía a las 22:00 h. 
de la noche, dijeron que me pa-
recía a mi padre. 
Cuando llegué a casa todos me 
recibieron con alegría y abrazos. 
 
   El 11 de noviembre del año 
1985 hice el bautizo en la iglesia 
de San Pedro, mis padrinos son: 
mi abuelo por parte de padre y 
mi abuela por parte de madre. 
El convite fue en mi casa, en el 
comedor de la parte de delante 
con toda mi familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Mi primer cumpleaños fue en 
la casa de mi bisabuela con toda 
la familia por la parte de mi ma-
dre. 

El segundo cumpleaños se volvió 
hacer en la casa de mi bisabuela 
con toda mi familia. 

O NOSO ESPAZO 
Esta es mi vida 
Francisco García Rancaño 
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ella. 
Velázquez  no podía creer lo que 
estaba viendo y se fue con su 
cuadro todo emocionado. 
La niña se llamaba Sol y hacía 
un número como si fuera un es-
pectáculo y todavía más grande 
de lo que ya es con acrobacias, 
haciendo malabares entre otras 
muchas cosas. 
Llegó el final del espectáculo y 
la gente aplaudía. 
Eran las 22:00 de la noche cuan-
do ya se había terminado y la 
gente después de tanto aplaudir 
se fueron para sus casas. 
 

 

 

 

 

El Moulín Rouge de Cuatro Estrellas 
Mauro Rodríguez Baliña 

loza, secaba, barría, ponía todo 
en su sitio (como estaba), le ayu-
daba a las compañeras… 
 
En estos meses que quedan del 
año me gustaría hacer más cur-
sos (que sean sencillos) y prácti-
cas para aprender y conseguir 
un empleo. 
 
 

 
 
Soy Saúl Montoya Montoya. 
Este año hice dos cursillos. 
 
Uno de  “Operaciones Básicas de 
Restaurante y Bar” en el Torre 
de Nuñez como ayudante de ca-
marero. Este cursillo fue muy 
difícil. Las prácticas las hice en 
el catering “As Meigas”. Aquí 
quitaba el pescado y el marisco 
del congelador y lo repartía en 

cajas, cortaba carne, fregaba la 
loza y la ponía en el lavavaji-
llas… Estas prácticas ¡Genial!. 
 
El otro cursillo fue de 
“Operaciones básicas de cocina”. 
Lo hice en el Forem Lugo en el 
Ceao. La teoría era difícil, pero 
el profe me ayudó lo que pudo. 
Las prácticas fueron fáciles por-
que me ayudaron mis compañe-
ras. Las hice en el centro San 
Vicente de Paúl. Allí fregaba la 

    
Había una vez un espectáculo (el 
más grande del mundo), fue en 
el sitio más grande del mundo 
superando al estadio del Mara-
caná y al del Vicente Calderón 
incluso al parque de Disneyland 
París y los grandes circos de to-
do el mundo. 
Estaba todo oscuro, de repente 
se estalló una luz cayendo confe-
ti desde arriba y de muchos colo-
res hasta que la luz se ha con-
vertido en azul y el confeti se-
guía cayendo y nunca paraba, 
quiere decir que era algo mágico. 
Un coche anunciativo (con alta-
voces) estaba paseando por las 
calles anunciando que había un 
espectáculo en el sitio más gran-
de que nunca se había hecho. 
Empezó el show que se llamaba 
“El Círculo”. 

En escena apareció un pintor 
llamado Velázquez haciendo un 
cuadro. 
En ese cuadro estaba dibujada 
una niña. Velázquez se lo ense-
ñó a la gente y la verdad es que 
la gente se quedó impresionada 
con lo bien que dibujaba. 
Velázquez se quedó mirando al 
cuadro una y otra vez. Al cabo 
de cinco minutos se detuvo y se 
quedó pensando imaginándose 
con que esa niña que había pin-
tado pudiera existir. 
Se oye un ruido como el de lla-
mar a una puerta y Velázquez 
se quedó con una cara de miste-
rio como que no sabía quien po-
día ser. 
Se ve como baja una bola de 
cristal inmensa con dos tiras 
saliendo por los lados con la pro-
tagonista sentada encima de 

Mis cursillos 
Saúl Montoya Montoya 
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Dado que as competencias clave 
son esenciais polo seu carácter 
transversal e comportan un va-
lor engadido para o emprego, 
para o próximo curso prevese 
ampliar o horario para a prepa-
ración das mesmas. 
 
 
 
 
 
. 
 

Competencias Clave 
Ana González Montes -  Responsable de Formación. 

cado se tratase pais e fillos reali-
zaron de maneira conxunta di-
versas compras, aprendendo de 
forma lúdica diferentes concep-
tos (canto costa, canto me falta, 
canto me sobra?). 
Tanto pais como usuarios mani-
festaron a súa satisfacción e o 
desexo de repetir a experiencia. 

Co motivo de fin de curso e co 
obxectivo de pór en práctica a 
súa autonomía, e o traballado en 
relación co euro, os usuarios do 
grupo dos medianos organizaron 
unhas Xornadas de Portas Aber-
tas, ás cales foron convidadas as 
familias a participar. 

Celebráronse os días mércores 
27 e xoves 28 de xuño nas que os 
mozos realizaron unha presenta-
ción de PowerPoint na que expli-
caban as actividades ás que 
asistiran durante o curso. 
A continuación ambientando o 
espazo coma se dun Supermer-

      Ao comezo do curso 2011-
2012 na Asociación, en relación 
co Programa de Emprego, viuse 
a necesidade de crear un grupo 
cos mozos/as interesados en pre-
parar aquelas competencias que 
ao finalizar o ensino obrigatorio 
non desenvolveron e que son 
particularmente necesarias para 
incorporarse á vida adulta e ao  
mercado laboral de maneira sa-
tisfactoria. 
   Estas competencias, denomi-
nadas competencias clave, son 
os requisitos formativos que ase-
gurarán que os alumnos posúen 
os coñecementos necesarios para 
cursar con aproveitamento a 
formación correspondente aos 
novos certificados de profesiona-
lidade de niveis de cualificación 
2 e 3. 
Para iso os alumnos deberán 
estar en posesión de determina-
das titulacións ou acreditacións 

ou terán que superar un proceso 
de avaliación (unha proba) sobre 
cada unha das competencias 
clave, ou realizar unha acción 
formativa específica sobre cada 
unha das competencias clave 
requiridas. 
 
As competencias clave do terri-
torio da nosa comunidade autó-
noma son: Lingua galega, Lin-
gua castelá, Linguas estranxei-
ras, Matemáticas, Ciencia, Tec-
noloxía e Dixital.  
 
   Dende a Asociación decidiuse 
preparar as Linguas (castelá e 
galega) e Dixital.  
 O grupo, formado por dous mo-
zos e dúas mozas, presentouse 
ás  probas, realizadas en Silleda, 
e todos aprobaron o exame da 
competencia clave Dixital, dous 
deles a de Lingua castelá e unha 
delas a de Lingua galega.  

NO ANO 2012... 

Xornadas de Portas Abertas 
Iria Pérez Cao  - Responsable de Educación. 
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   Por outra banda seis dos nosos 
mozos presentáronse ás primei-
ras oposicións convocadas polo 
Estado para persoas con disca-
pacidade intelectual coa gran 
recompensa de que todos supe-
raron a proba de acceso. Isto 
supuxo unha experiencia moi 
enriquecedora para cada un de-
les. 

Simplemente quédanos facer 
unha reflexión e é que na medi-
da en que unha persoa con sín-
drome de Down ou discapacida-
de intelectual en xeral logre acce-
der ao mercado de traballo está 
a contribuír a mellorar a súa 
autonomía persoal,  as súas con-
dicións de vida,  a súa integra-
ción social, así como a igualdade 
de oportunidades e o exercicio 
pleno da cidadanía, contribuín-
do a sensibilizar ao resto da so-
ciedade. 
 

 

 

 

 

 

 o resultado foi moi satisfactorio.  
 
 

 
A continuación o grupo relata 
como foi a xornada:  
 
     

“O sábado 2 de xuño viñeron 
visitarnos e a coñecer a cidade, 
os nosos compañeiros/as de 
DOWN CORUÑA. Atopámonos 
na nosa Asociación ás once e 
media da mañá. Viñeron sete 
compañeiros/as: Alberto, Olalla, 
Daniel, Estefanía, Pablo, María 
e Andrés. Viñan acompañados 
de tres educadores: Alberto 
(responsable de educación), An-
drés (responsable de deportes) e 
Borja (responsable de lecer). Na 
Asociación aproveitamos para 
facer unha presentación e con-
tarnos de onde somos, que face-
mos, por que vimos á Asociación.  
 

   Este mes de xuño estivo carga-
do de novas experiencias e emo-
cións para os mozos/as que parti-
cipan no Programa de Lecer da 
Asociación DOWN LUGO.   
 
   Para empezar, o grupo de adul-
tos recibiu a visita dos seus 
compañeiros/as da Asocia-
ción DOWN CORUÑA. Para 
dita visita, os nosos mozos/as 
tiveron que organizar unha ver-
dadeira visita cultural, na que 
puideron mostrar as súas habili-
dades como guías turísticos.  
Ao longo do mes de maio os no-
sos mozos/as estiveron a organi-
zar esta actividade, e realmente 

   Down Lugo está de parabéns. 
Aínda que non acabou o ano lo-
gramos grandes avances. 
Tres dos nosos usuarios inicia-
ron a súa andaina laboral e es-
tán a traballar completamente 
integrados nos seus postos de 
traballo. Isto foi grazas o esforzo 
dos mozos, a colaboración das 
familias e os profesionais do pro-
grama ECA. Este programa per-
mite facilitar a inserción socio-
laboral das persoas con Síndro-
me de Down ou discapacidade 
psíquica en xeral, no  mercado 
ordinario de traballo utilizando 
a fórmula do emprego con apoio. 
O feito de que esteamos a pasar 
por unha situación complexa no 
país supuña un reto maior de 
cara a lograr o noso obxectivo, 
pero co bo facer dos usuarios, a 
implicación das familias  e a no-
sa perseveranza e traballo púi-
dose conseguir.  

“A recompensa do traballo ben feito é a oportunidade 
de facer máis traballo ben feito” 

Cristina Sobrado Aponte  - Responsable de Emprego. 

Experiencias inesquecibles 
Ainara Garea López  - Responsable de Ocio 
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   O grupo de adultos tivo opor-
tunidade de pasar polo piso o 
venres 15 de xuño. O motivo da 
nosa cita era o de saír  a gozar 
do ambiente nocturno da cidade. 
Para iso os mozos/as organiza-
ron unha cea na pizzaría Cam-
balache. Despois aproveitaron 
para ir bailar a un dos seus pubs 
preferidos. Para culminar a noi-
te os mozos/as durmiron por pri-
meira vez no piso da Asociación. 
O sono estivo marcado polos des-
velos típicos dunha noite moi 
esperada.  
A continuación recollemos as 
opinións dos mozos/as: 
 
“Paseino moi ben. A cea cos meus 
compañeiros/as foi o que más 
me gustou” Laura Martínez.  
“Fue muy divertido, lo pasé ge-
nial. En la cena lo pasamos muy 
bien”. Isabel Casanova.  
“Gustoume todo, sobre todo ir a 
bailar despois de cear”. Marta. 
“Lo hemos pasado muy en el pi-
so, me gusto dormir todos jun-
tos/as”. Javier.  
“En el piso estuvimos bien. Me 
gustó mucho. Estuvimos conten-
tos. Me gustaría volver”. Modes-
to. 
“En el piso de la Asociación lo 
pasé genial con los compañe-
ros/as. Me gustó desayunar to-
dos juntos/as”. Saúl. 
“La salida de dormir en el piso 
fue muy divertida y quiero que se 
vuelva a hacer”. Francisco. 
“Gustoume dormir cos compañei-
ros/as e bailar todos xuntos/as. 
Quero volver”. Mickel.  
 

 Despois de ensinarlles o local 
levámolos a Casa dos Mosaicos. 
Ás dúas tiñamos reservada a 
comida no restaurante San 
Francisco. O momento da comi-
da aproveitámolo para charlar e 
coñecernos mellor. Despois de 
gozar dunha deliciosa comida 
fomos paseando á Praza Maior, 
Praza  de  Santa  María 
(Catedral, Bispado e piscina ro-
mana), e por último subimos á 
muralla. Á vez que paseabamos 
fixemos de guías ofrecéndolles 
información da cidade. Foi unha 
experiencia moi divertida e ines-
quecible que nos gustaría repetir.  
Agora tócanos a nós/as ir visitar 
aos nosos compañeiros/as á Co-
ruña, non creedes?”.   
 
   Outra das actividades estrelas 
do Programa foi, sen ningunha 
dúbida, a quedada no piso da 
Asociación, da que puideron go-
zar ambos  grupos.  
 
   O grupo de medianos foi o pri-
meiro en organizar a súa activi-
dade. O motivo da nosa cita foi a 
celebración da Festa do Pixama. 
Para iso o grupo tivo que reali-
zar todos os preparativos previos 
á quedada (elaboración da lista 
da compra, repartición de tare-
fas, preparación da mochila, 
elección da película). Finalmente 
o día 8 pola tarde os nosos mo-
zos/as procederon a cumprir as 
súas tarefas de limpeza do piso e 
compra. Despois do traballo rea-
lizado fomos a dar un paseo pola 
muralla. Á volta ao piso, os mo-
zos/as prepararon a cea, e tive-
mos a oportunidade de celebrar 
cunha exquisita tarta o aniver-
sario do máis novo dos usuarios 
do programa. Despois dunha 
agradable cea tivemos unha se-
sión de cine na que os mozos/as 
riron e gozaron dun momento 
irrepetible.  
 
A continuación podemos ler as 
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opinións dos mozos/as sobre a 
experiencia vivida:  
   “Me gustó mucho pasar la no-
che en el piso de la Asociación. 
También me gustó dar el paseo 
por la muralla. Tenga ganas de 
volver.” Adrián. 
   “Lo pasé muy bien con mis 
compañeros viendo la película. 
Me gustaría repetir la noche.” 
Paula. 
   “Paseino moi ben. Moitas gra-
cias”. Alberto. 
   “En el piso muy bien. Comimos 
papopitas y dulces ricos”. Isma-
el. 

 
   “Fui al piso con todos mis com-
pañeros/as y lo pasé muy bien. 
Lo que más me gustó fue bailar. 
Me gustaría volver”. Carlota. 
   “A mi me gustó pasar la noche 
todos juntos/as. Lo pasamos 
muy bien y reimos mucho”. Car-
la. 
   “Estiven cos meus amigos/as. 
Pasámolo moi ben. Gustoume 
bailar e ver a película.” Sergio. 
   “Lo pase muy bien con mis 
compañeros/as. Me gustó la tar-
ta, los sándwiches,… todo. Estu-
vo bien el paseo, hacer noso-
tros/as las compras,… Me gus-
taría repetir.” Fátima. 
   “Me gustó hacer la compra pa-
ra preparar la cena y el desayu-
no. Nos reímos mucho viendo la 
película. Me gustaría volver a 
dormir en el piso.” Marcos. 
   “Pasámolo xenial na festa de 
pixamas. Gustoume durmir cos 
meus compañeiros/as. Quero 
volver.” Nazaret. 



 Para terminar creo que o máis 
xusto sería incluír as opinións 
de dúas destas mozas, Carmen e 
Esther á pregunta de que fixe-
ran estes meses comigo: 
Carmen: “Vamos al bar con Sa-
rai ‘la trapalleira’, bailamos la 
Yenca, hicimos barro, no me gus-
tó porque mancha mucho, en 
cocina yo friego y me gusta por-
que es divertido”. 
Esther: “Fixemos magdalenas, 
comemos chocolate, plantamos 
plantiñas, pintamos, fumos ao 
supermercado, a Carmen faille 
cosquillas a Sarai”.  

   Ao longo destes meses nos que 
traballei nesta Asociación parti-
cipei en diversos programas, o 
que contribuíu a enriquecerme 
tanto de maneira profesional 
como persoal. Aínda que en to-
dos eles gocei moito, gustaríame 
facer especial mención ao meu 
traballo co grupo de usuarios de 
maior idade, coas nosas mozas 
maiores: Sonia, Conchita, Car-
men, Mª. Isabel e Esther. 
 Foi moi gratificante traballar 
con elas porque, a pesar de que 
puidésemos pensar que as acti-
vidades serían moi limitadas, 
quizais pola idade, o certo é que, 
aínda respectando o seu ritmo, 
fixemos moitas cousas e moi di-
ferentes nestes meses. 

 
 Traballamos aspectos moi di-
versos, por exemplo, a estimula-
ción cognitiva, que é o conxunto 
de estratexias coas que se busca 
manter e optimizar distintas 
c a p a c i d a d e s  m e n t a i s 

(percepción, atención, razoamen-
to, memoria, orientación...); a 
expresión corporal, co propósito 
de favorecer o esquema corporal, 
reforzar a imaxe dun mesmo, 
mellorar a comunicación e de-
senvolver a comunicación a tra-
vés do xogo, a imitación, a ima-
xinación, etc.; potenciamos a 
autonomía  en diferentes aspec-
tos como realizar compras, ir á 
cafetaría ou indo de paseo; ta-
mén fixemos diferentes manua-
lidades, cociñamos... 

   

“Lo pasamos muy bien en el piso. 
Fue una noche muy divertida. 
Estoy muy contenta porque lo 
pasé muy bien con los compañe-
ros/as de DOWN LUGO.” Mª 
Jesús. 
“La noche en el piso fue una 
gran experiencia. Lo que más me 
gustó fue estar con el grupo de 
compañeros/as. Me gustaría 
volver”. Sabela. 
 

  

Nós tamén o facemos 
Sarai Lodeiro Castro  - Técnico de Educación e Preparadora laboral. 
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ros parciais  acertara nos test e 
fora aprobando. 
Eu, seguía sen crer moito nas 
súas posibilidades e cavilando 
unha saída “pouco traumática” 
se ao final cateaba. Súa nai non, 
(as nais son máis constantes) ela 
dirixía o asunto como directora 
de academia, procurando mate-
riais que eu nin sabía de onde 
saían. “SanGoogle” orientábaa 
na rede, e de aquí e de acolá ato-
paba material que podía ser in-
teresante.  

Cando convocaron as oposicións 
hai uns meses e a Asociación 
enviou os temarios pensei, des-
pois de léelos, se non sería unha 
desas proposicións que nos face-
mos os pais con boa vontade, 
pero lonxe da realidade.  
E se a cousa non saía ben? Os 
textos eran de difícil compren-
sión, a linguaxe farragosa e os 
temas referían a procedementos 
administrativos e legais, os cales 
levaban aparellados conceptos 
abstractos e de difícil explicación 

(o aparello administrativo e as 
súas barrocas escalas normati-
vas). 
 
 O seu interese polas oposicións 
era vivo. Dende o comezo, máis 
que polos estudos que estaba a 
facer, estivo pendente de ter os 
apuntes na súa carpeta, os te-
marios ordeados e preparados os 
correspondentes á lección que 
estudarían coa logopeda en Vi-
veiro.  
Animouna moito que nos primei-

ahora mi manera de compensar 
ese comentario. Y sobre todo, de 
expresar al mundo en estas lí-
neas mi alegría por ser una per-
sona libre y feliz. Y la mayor 
causa de esta felicidad es mi fa-
milia, mi fuente de apoyo y ener-
gía, en la que sin duda brillan 
mis hijos. Les enseñaremos 
siempre a saltar por encima de 
las trabas que las situaciones o 
las personas puedan ponerles. 
Yo no tengo límites, no sé voso-
tros. Ni mi hijo pequeño, un pre-
cioso y travieso niño con síndro-
me de Down, ni mi hijo mayor, 
otro precioso y travieso niño sin 
él. Ambos igualmente libres e 
ilimitados. 

Yo tengo una respuesta instan-
tánea a esta pregunta: sólo los 
que yo me marco. Me encanta 
cantar y soy consciente de que 
no tengo dotes para ello, pero no 
pierdo la ocasión y me regocijo 
con el hecho de que a mis hijos 
les gusta y relaja que les cante 
antes de dormir.  
No hace mucho, recibí un co-
mentario de alguien, con quien 
trato muy a menudo, sobre los 
niños con síndrome de Down. 
Afirmaba que, aunque progresa-
ran muy deprisa en una fase de 
su vida, no alcanzarían mayor 
desarrollo que otro niño aún con 
otras discapacidades, porque las 
personas con síndrome de Down 
tienen un límite, dijo. 
No me lo podía creer. Me quedé 
de piedra. Tanto que sólo atiné a 
expresarle mi desacuerdo, defen-
diendo que todos tenemos lími-
tes pero son aquellos que noso-
tros mismos determinamos. Du-
rante días no pude quitarme su 
comentario de la cabeza, aumen-

tando mi frustración por mo-
mentos el hecho de no haber 
completado mi argumento, dis-
cutido más, para lograr al me-
nos que esa frase no quedara 
como verdad categórica. Hay 
tantos ejemplos de personas de 
variada condición logrando me-
tas, ganando medallas, desta-
cando en eventos o sencillamen-
te llevando a cabo de manera 
ejemplar sus trabajos diarios. 
A esta persona y a todas quienes 
puedan tener su mismo pensar, 
les diría que observen cómo cre-
cemos cada día en conocimiento, 
experiencia y emociones y gra-
cias a Dios, sin límites. Quizá 
las mayores trabas que encon-
tramos son precisamente otras 
personas ancladas en estereoti-
pos que nos dificultan el camino. 
Mi deseo es que abran los ojos 
para distinguir la valía de cada 
individuo sin presuponer su ca-
pacidad, sin prejuzgar basado en 
no sé qué estándar. 
Así que este humilde artículo es 

Quen mo ía dicir? 
Carlos Martínez Martínez 

AS FAMILIAS FALAN 
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Y tú, ¿tienes límites? 
Ana Belén Tostón Álvarez 



vida, e en como ía a mudar a 
situación e a nosa vida. Esperta-
ra aos 23 anos. 
 
Dándolle voltas a cabeza, sen 
atopar a ninguén que entendera 
o porque das miñas repentinas 
dúbidas e divagacións, cheguei a 
un encontro de familias de per-
soas con SD en Lleida, en de-
cembro de 2008, máis atraída 
por unhas vacacións posteriores 
que polo propio evento. 
Alí tiñan montado un taller para 
irmáns de persoas con SD. Era-
mos un grupo de aproximada-
mente 20. O que daquela sala 
saíu deixounos a nós mesmos 
perplexos, eramos tantos que-
rendo dicir e compartir tantas 
cousas, tiñámolo todo en común. 
Supoñía encontrar “vida”, encon-
trar esperanza, encontrar com-
pañía, para compartir, para axu-
darnos mutuamente. Buscaba 
atoparme con alguén con inque-
danzas similares para actuali-
zarme, para aprender, intercam-
biar e medrar. Máis aló das con-
versas cos meus pais, precisaba 
doutra perspectiva dende a que 
mirar, evitando a sobreprotec-
ción que se daba nalgunhas oca-
sións a Marta. Unha educación 
como irmá.  
 
É evidente que ser irmán dunha 
persoa con ou sen SD non debe-
ría ser diferente pero, desde o 
meu punto de vista, si che xera 
máis dubidas.  

Foi alí dende onde se lanzou a 
posibilidade de que os irmáns 
das persoas con SD formaran 
grupos de debate, de reunión, do 
mesmo xeito que os pais e os 
irmáns se reunirán cos seus 
iguais desde o principio. E, me-
ses máis tarde, naceu o concepto 
da Rede Nacional de Irmáns, de 
Down España, non sen moito 
esforzo por parte dun equipo 
coordinador da federación. Como 
todos os grandes proxectos, tar-
da tempo en xerminar, tomar 
forma e prosperar. Pero estamos 
precisamente niso, tratando de 
organizarnos como hai xa máis 
de 30 anos o fixeran os  nosos 
pais. É unha cuestión, a miña 
forma de ver, de evolución pura, 
de crecemento de toda a infraes-
trutura que rodea o mundo da 
discapacidade, do SD concreta-
mente, e a súa tímida e perseve-
rante entrada na sociedade real. 
Era cuestión de tempo que os 
irmáns demandásemos o papel 
que temos na vida das nosas 
familias e concretamente dos 
nosos irmáns e que ademais esa 
demanda se vise aceptada e ple-
namente xustificada pola globa-
lidade das entidades e das fami-
lias, pero sobre todo deles, dos 
nosos irmáns. 
 
Agora, sete anos máis tarde sin-
to que teño moito por facer, por 
aprender, pero atopei a fonte da 
que beberei para seguir adiante 
acompañando a miña irmá, que 

Fai xa case sete anos estaba a 
facer un curso en Escocia. Nu-
nha chamada,  miña nai contou-
me que Marta debuxara, á peti-
ción dunha mestra, a estampa 
da familia. Causoulles a todos 
risa que Marta non me pintara. 
A profesora, coñecedora do libro 
de familia, recriminoullo e ela 
dilixentemente esbozou a miña 
figura na parte de atrás do folio, 
porque non quedaba espazo na 
cara dianteira.  
Este inxenuo acto pola súa parte 
fixo que, con 23 xa cumpridos, 
me dera conta de canto lle esti-
vera dando ás costas á miña ir-
má. A min gustábame estar con 
ela, e quería o mesmo que a sigo 
a querer a día de hoxe, pero fó-
rame esvaecendo pouco a pouco 
da súa vida, desde os seus 11 
anos, cando só aparecía pola ca-
sa algunha fin de semana de 
cando en vez ou nunhas vaca-
cións.  
E foi nese momento, nesa cha-
mada, cando me din conta de 
que iso non podía volver a pasar 
nunca máis.  
 
Comecei a ter a Marta presente 
máis a miúdo do normal, de que 
pensaría, de como encaixaría 
determinadas cousas, de que 
sentiría detrás deses xestos insí-
pidos que amosaba como reac-
ción a unha novidade. Era unha 
cabeza pechada a intromisións 
alleas. Pensaba no futuro, no 
moito que Marta me cambiara a 

 “Vou estudar as oposicións, que 
boa falta me fai”. Esta frase que 
dixo un día antes de coller os 
apuntes e pórse a estudar pola 
súa conta, deixoume descoloca-
do. A cousa ía en serio, e ós pou-
cos días repetiuna de novo, cos 

papeis na man e moito aquel. 
 O final xa o sabedes, o éxito co-
lectivo que tivo a bancada Lu-
cense é moi salientable. Non só 
aprobaron todos, senón que me 
deron unha boa lección. 
  

Botáronlle un pulso ó Estado en 
campo contrario, e venceron. 
Nestes tempos revoltos isto só o 
poden dicir os Banqueiros, e eles 
xogaban na casa… 
PARABENS A TODOS E TO-
DAS  
 

Marta 
Natalia Cabaleiro Díaz 
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a irmá pequena na miña familia, 
e nunca saberemos se é a súa 
trisomía ou o seu corazón o que 
a fan merecedora de que os que 
nos facemos chamar normais 
teñamos moito do que aprender. 

 

cada vez me regala abrazos máis 
fortes.  

Se algún irmán sentiu ou sente 
isto que acabo de describir, che-
gou o seu momento, un cambio 
de escenario e a toma dun papel 
activo a través do que estamos a 
construír, porque necesitamos 
sobre todo mans. Mans que axu-
den e ás que axudar.  

En varias ocasións, en foros do 
mundo da discapacidade oín di-
cir que os irmáns eramos os 
eternos esquecidos. Sobre isto, 
metémonos en sentimentos par-
ticulares, que si non son o fin 
deste proxecto, si son o xerme.... 
Eu nunca me sentín así, teño 
que dicir en defensa da miña 
familia. Marta é moito máis que 
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ASOCIACIÓN DOWN LUGO 

Rúa Miguel de Cervantes, 34 - Baixo 

27003 -   Lugo 

Teléfono: 982 240 921 

Fax: 982 240 921 

Correo: downlugo@downlugo.org 

Web: www.downlugo.org 



Xa colaboran con nós: 

NECESITAMOS A TÚA COLABORACIÓN 

Colabora para seguir prestando apoios ás personas con discapacidade intelectual e/ou 

síndrome de Down e as súas familias, para axudarlles a planificar un proxecto de futuro 

e para conseguir que teñan unha integración plena na sociedade. 

Colabora ti tamén, FAITE SOCIO, e se xa o eres, trae un socio máis á Asociación 
DEBEMOS FACELO XUNTOS! 

   CAMPUS LUGO 
MARISTAS 

    LUGO 


