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A nova política e a política para as
persoas
É un feito que a
realidade
da
política no mundo
occidental mudou
nos últimos anos.
Dende a segunda
metade do século
XX e a primeira
decena do século
XXI a configuración
dos
espazos
políticos
articuláronse
no
eixo
dereitaesquerda
cunha
clara tendencia por
ambas bandas a
atoparse no centro
dese espectro. O
clásico eran dous
partidos fortes e
con grande peso e
organización
que
podían
complementarse
con
algunha
alianza de partidos
pequenos
que
apoiaban a un dos
grandes.
Neste
tempo
construíronse
en

Europa
estados
fortes, con políticas
públicas que en
xeral, e dada a
lentitude
dos
grandes
entramados
para
mudar
daban
continuidade
ás
políticas
que
afectaban
directamente
á
cidadanía.
Na
realidade práctica
da lexislación e os
orzamentos,
iso
levaba a que no día
a día do cidadán
non
houbera
grandes diferenzas
en que gobernaran
unha
ou
outra
opción.
España e Galicia
incorporáronse
máis tarde a este
esquema,
pero
dende a chegada da
democracia e unha
vez superada a
transición, a partir
do
ano
1982

repetiuse
este
esquema europeo.
Puxéronse
en
marcha políticas de
corte
socialdemócrata, en
ocasións inspiradas
polas democracias
nórdicas
que
supuxeron un gran
avance en todo o
que tivera que ver
cos dereitos e os
recursos para as
persoas
con
discapacidade.
Aínda que queda
moito camiño por
andar, os últimos
30 anos supuxeron
un salto da calidade
no
relativo
á
cobertura
das
necesidades
do
colectivo Down.
Os últimos anos
froito
dunha
profunda
crise
económica e do
desgaste do tempo
na
arquitectura
clásica
da
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organización
política,
estamos asistindo a unha
fragmentación das opción
políticas, que en xeral tenden
a polarizar as posturas,
xerando ademais máis dun
eixo vertebrador. Xa non hai
soamente a dicotomía dereita
-esquerda, a día de hoxe hai
outros
dous
eixos
moi
conectados que articulan o
voto, un deles ten que ver en
España coa posta en cuestión
dos valores da transición, e
poderíamos definilo como o
eixo
transición
/posttransición
e
que
probablemente tamén nos
atopamos cun eixo vinculado
á idade dos votantes entre
xeracións. Esta situación que
en si mesma non é nin mala
nin
boa,
complica
en
calquera caso as opcións de
continuar afondando nas
políticas directas que afectan
ao
noso
colectivo.
A
dificultade para que as forzas
políticas
acaden
pactos
limita a posibilidade de que
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se abran novas vías e a
achega de recursos para o
noso desenvolvemento, que é
a base para continuar a
acadar logros que redunden
no beneficio de toda a
sociedade. Dende o respecto a
cada opción, é absolutamente
imprescindible
que
as
distintas
alternativas
entendan que hai cuestións
que deberían quedar á marxe
da disputa política e debería
supor una tregua na pelexa
diaria dun parlamento, dos
medios de comunicación e
das redes sociais. Sen dúbida
as necesidades das persoas
con Down son unha delas.
Si a
fragmentación das
posibilidades de escoller á
hora de votar pode parecer
positiva dende o punto de
vista da democracia non
deixa de ser certo que
complica as cuestións de
índole práctica. En calquera
caso esta é unha realidade
que debemos afrontar como
colectivo e quizais aumentar

os esforzos de influencia na
esfera política para reforzar
a sensibilidade acerca das
nosas necesidades. É labor de
todos compatibilizar os usos
democráticos coas cuestións
parlamentarias
e
orzamentarias que inflúen no
día a día das persoas.
Como obxectivo para o novo
ano non é pequeno, en
calquera caso hai obxectivos
máis doados de acadar, un
deles pode ser apartarnos
das discusións encarnizadas
no noso día a día e facer
tamén da diversidade de
opcións políticas un motivo
de enriquecemento persoal e
non un motivo para tensar a
nosa vida diaria. Aprender a
convivir con esa diversidade
faranos a todas as persoas
máis ricas, e plurais. Que a
nova política o sexa no
sentido máis nobre e non só
na liorta.
Bo ano 2019 a todas e todos.

REFLEXIÓNS
Reflexións dun adestrador
José Seoane, C.D. Lugo

Temos momentos na nosa
vida que nos marcan, que nos
inflúen máis que outros, que
axudan a darlle forma a nosa
persoa.
Pero
esas
experiencias
normalmente

sácannos da nosa situación
de confort e seguridade, por
iso o vivilas convértense en
inéditas e inesquecibles. Fan
que esteamos mais cerca de
ser Persoas.

Como adestrador vívese moi
cómodo nesa caverna de
Platón lonxe de situacións
novas, descoñecidas… que
medo! É mellor seguir dentro
onde se está tan seguro.

Número 13

Temos a este adestrador que
lle gusta o xogo combinativo,
que bonito é… 1-4-3-3
iniciando
co
porteiro,
progresando e combinando
para
dominar
o
rival.
Estratexia que non falte, hai
que sorprender e que cada
peza do xadrez flúa seguindo
eses
movementos
automatizados, creados e
paridos por el. E por suposto
ese status de gañador e
persoa visible artífice de
todas as vitorias.
Pero, e se so asoma a
cabeciña fora desa caverna?
Igual non lle pasa nada. Pois
ala polos 90 un pequeno
deportista inquedo decidiu
saír, é mais, quixo adicar a
súa vida a ensinar e
adestrar.
E
intentou
formarse todo o posible para
elo, e ala van estudos na
facultade, ciclos, cursos, etc.
Agora xa estaba preparado
para saír.
Aínda que na súa cabeza
seguía ese fútbol combinativo
tan vistoso e esa necesidade
de ser recoñecido polo seu
traballo, polas melloras dos/
as
xogadores/as,
polas
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vitorias.
Co tempo descubre que a
formación non é suficiente,
saír fora é a clave, iso é o que
fai mellor ós adestradores, é
mais, deixan de selos e
convértense en formadores.
Dáse
conta
de
que
centrándose nos xogadores/
as, en chegar a eles/as de
verdade non o fará o mellor
adestrador pero sen dúbida
conseguirá
que
sexan
mellores
deportistas
e
Persoas.

“...centrándose nos
xogadores/as, en chegar
a eles/as de verdade...
conseguirá que sexan
mellores deportistas e
Persoas.”

Que grandes contribucións as
do grupo de compañeiros da
Base do C.D. Lugo e as que
nos fixeron María Ruíz
(psicóloga na base do Atletic
de Bilbao durante 21 anos)
ou
Sergio
Navarro
(ExDirector de metodoloxía
no Vilareal CF).

Poder saír é gozar cos
xogadores/as do CD Lugo
Genuine, ser partícipe dos
seus problemas, alegrías ou
preocupacións. E sobre todo
intentar de ser capaz de
aportarlles unha mínima
parte do que eles nos
aportan.
Poder saír é coñecer a
tenacidade e o esforzo
(gracias
Sabela),
a
responsabilidade e o respecto
(gracias
Jesús),
a
proximidade dun deportista
(gracias Adrián), a emoción e
o cariño (gracias Luís), a
tranquilidade e a alegría
(gracias Sergio), o afán de
superación e de probar
cousas novas (gracias Fátima
e Carla).
E unha vez fora, gozar dese
preciosista
fútbol
combinativo, pero tamén da
complexidade do directo ou
da rapidez e vistosidade dos
contraataques,
porque
o
Fútbol é para todos/as.
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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.
•
Atención Temperá: área que favorece o desenvolvemento cognitivo, social e da linguaxe
dos nenos e nenas nos primeiros anos de vida.
•
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:
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O NOSO ESPAZO
Soy voluntario
Modesto Dafouz Castro

Hace unos meses que empecé con el voluntariado en el centro de día Abrite.
Voy todos los jueves por la tarde con dos compañeras de la Asociación y una monitora, en
horario 16:30 a 17:45.

También celebramos con ellos el Magosto, hicimos un cuentacuentos, leímos adivinanzas y
unos refranes. Después nos invitaron a merendar chocolate con bizcocho y echamos unos
bailes.

Allí ayudamos a la gente mayor en las activi- Me gusta ser voluntario en Abrite porque me
dades de manualidades, jugamos a las cartas, relaciono con gente más mayor ayudándoles
al bingo, hablamos con ellos, les hacemos y escuchando las historias de sus vidas.
compañía a la hora de la merienda, les acompañamos al comedor…

Mi experiencia como profesora de manualidades
María Jesús Pena Gómez

Me llamó Chus y he sido profesora de manualidades en
dos ocasiones en la Asociación de Down Lugo, una hora
a la semana.
Concretamente eran clases
de pintura.
Primero ponía el dibujo de
un paisaje en la pantalla.
Después repartía las hojas

para que los chicos/as dibujaran.
Lo hacían con lápiz y goma y
colorearon con acuarelas.
Finalmente lo dejaban secar
y ponían sus nombres.

jos y me gustaría volver a ser
profesora este curso.
Un saludo.

Los que no pudieron terminar se lo llevaron para casa.
Me gustaron mucho los dibu-

Prejuicios de los tatoos y los piercings
Samuel Ionut Varela González

Los tatuajes de toda la vida
se han visto como las marcas
de una persona que infundían respeto aunque también
los llevan las personas peligrosas.
Hay varios tipos de tatuajes:
el tatuaje de tu pareja, el de
tus padres, el de tu mascota,

el de tus gustos...
Yo quiero tatuarme en el
hombro un lobo o un dragón
con diferentes colores tanto
metalizados como brillantes.
Estar o no estar tatuados no
nos convierte en menos pro-

fesionales, en más peligrosos,
o en menos serios que una
persona que no lleva ninguno.
Antiguamente los tatuajes
sólo se los hacían personas
que por algún motivo habían
estado en prisión y por lo
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tanto se consideraba que
eran delincuentes, de ahí la
idea de que los tatuajes no
los puede llevar una persona
responsable y buena que ha
podido llegar a nuestros días.
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todavía existen prejuicios
que tienen que enfrentar las
personas con tatuajes.

Ahora os voy a hablar de los
piercings.

Aunque existe un boom en el
número de personas que se
realizan un tatuaje y cada
vez son más jóvenes, vemos
que siguen existiendo estigmas sobre los tatuajes y aunque la persona que se hace
un tatuaje en la piel lo hace
para expresar una ideología,
rememorar un momento especial, una persona especial,
expresar un sentimiento…

Éstos se ponen algunas veces
por razones religiosas, espirituales, sexuales, culturales,
sociales, simbólicas, estéticas
o por gusto, moda y estilo.
Yo me quiero hacer uno en la
nariz y otro en los labios.
Es importante que hables lo
menos posible los primeros
días para prevenir molestias
añadidas y que evites el tabaco y el alcohol, ya que estas sustancias pueden dañar
el proceso de curación.

Además, también debes tener en cuenta otros consejos
básicos y, sobre todo, ser muy
constante en la realización
de las curas. El proceso completo de curación de un piercing se alarga durante 6 semanas.
También es importante que
evites la tentación de jugar
con el piercing durante todo
el proceso de cicatrización.
Los prejuicios son parecidos
a los de los tatoos. Ya que la
gente con piercings algunas
veces son tratadas como si
fueran delincuentes.
Conclusión: tener tatoos o
piercings no te hace mejor
persona ni mala persona,
simplemente es una cuestión
de gustos.

As miñas prácticas no BBVA
Nazaret Barroso Cabaleiro

O día 3 de setembro comecei
as prácticas no banco BBVA
de Lourenzá.
Alí estiven moi contenta
porque
aprendín
cousas
novas: arquivar, contar o
diñeiro dos clientes, axudar
coas retiradas de diñeiro do
caixeiro...
A
directora
do
banco
chámase María, é moi maja e
tratoume moi ben. Ás veces
íamos tomar xuntas o café a

media mañá, aínda que a
maior parte das veces fun
tomar o café con Lara.
Lara foi a miña compañeira,
sempre estiven con ela e foi a
que me ensinou a facer as
cousas e atender aos clientes.
Estiven encantada con Lara
porque
é
moi
boa
e
simpática.
Por desgraza estas prácticas
remataron, pero vou gardar
un moi bo recordo delas. Foi
unha boísima experiencia.
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Mi equipo de fútbol de Lugo
Fátima Rosón Lopes

Hace unos meses en la Asociación me preguntaron si
quería jugar al fútbol.
El equipo de fútbol del Lugo
quería formar un equipo con
personas con discapacidad.
Me animé y empezamos a
entrenar en el mes de octubre.

Friol.
Para entrenar cogemos el
bus en Sindicatos a las 16:00
y hay que estar a las 17:00
en Friol.

El entrenador es una buena
persona porque te ayuda y
siempre está pendiente de
nosotros y cuando vamos al
campo nos dan agua.

Las normas de fútbol son trabajar en equipo y respetarnos.

Somos 32 personas de diferentes asociaciones (Down
Lugo, Aspnais, Fundación Eu
Son y Prodeme).

El campo es rectangular y
grande, con dos porterías.

En el mes de noviembre algunos compañeros del equipo
fueron a jugar un torneo en
Tarragona. Jugaron 3 partidos y ganaron los 3.

El día del entrenamiento es
el viernes en el campo de

El equipamiento me gusta
mucho; la ropa es de color
rojo y azul con el escudo de
Lugo.

Los próximos partidos van a
ser en Córdoba y Coruña.

ASOCIACIÓN DOWN LUGO
Rúa Miguel de Cervantes, 34 - Baixo
27003 - Lugo
Teléfono: 982 240 921
Fax: 982 240 921
Correo: downlugo@downlugo.org

CAPTACIÓN DE FONDOS
Continuamos coa nosa CAMPAÑA DE RECICLAXE de ACEITE USADO
Se tes algunha idea de reciclaxe ou para captar fondos,
compártea con nós
CONTIGO PODEMOS MÁIS!!
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VOLUNTARIOS
A miña experiencia en Down Lugo
Cristina Cabana Díaz

Boas, eu chámome Cristina e
ademais de facer as prácticas
na asociación, estiven
durante unha longa tempada
de voluntaria. Cando me
invitaron a contar a miña
experiencia sentinme moi
agradecida, pero ao mesmo
tempo un pouco preocupada,
xa que se tivese que describir
cunha soa palabra o meu
paso por Down Lugo sería
con INDESCRIPTIBLE.
Podo dicir que son unha
afortunada, pois o meu
contacto coa síndrome de
Down estivo presente dende
que nacín grazas a Dani,
quen xa non se atopa
presente fisicamente pero si
nos nosos pensamentos.
No seu momento escribinlle
unhas palabras que me
gustaría
transcribir
literalmente como pequeno
homenaxe tamén:
“Feliz, por crecer ao teu
lado e ao mesmo tempo.
Agradecida, por
ensinarme quen son e
quen quero ser, así como
por esa capacidade túa
para alegrar a vida dos
que te rodeabamos. Triste,
por ter que dicirche
adeus. Nunca poderei
darche o que ti me deches
a min.”

Estas palabras non só me
representan
a
min,

seguramente a moitos dos
que me estades lendo, e a
todos e cada un dos que
formou parte das vosas
vidas. Dani, sen decatarme,
levoume a formar parte desta
gran familia que é a
asociación.
Dende o primeiro día
sentinme como na casa, tanto
polos rapaces como por parte
dos profesionais que son os
que fan desta unha familia.
Cando rematei as prácticas
fai dous anos, tiña claro que
non ía perder o contacto, e foi
entón cando me fixen
voluntaria.
Hai días e experiencias que
marcan un antes e un
despois na túa vida, e podo
dicir que ser voluntaria foi
unha delas; xa que me
marcou tanto a nivel
profesional como persoal.
Gustaríame aproveitar para
animar a quen nunca o foi,
pois estou segura de que non
se vai arrepentir. Non só é
unha experiencia que te
enriquece en moitos
sentidos, senón que
tamén
axuda
a
desfacerse de moitos
prexuízos
que
hai
instaurados
na
sociedade acerca da
síndrome de Down.
Limita
máis
un
prexuízo
ca
un
cromosoma.

Por falta de tempo, este
curso tiven que deixar de ser
voluntaria, o que non impide
que queira seguir indo e
faga visitas moi a miúdo; así
como que en canto poida o
volva ser.
Diría entón, que aprendín e
aprendo eu máis deles do que
eles poden chegar a aprender
de min. Ensináronme, entre
outras moitas cousas, a
transmitir o que sinto cando
o sinto; e se me apetece dar
un abrazo dalo sen máis e
sen ningún motivo aparente.
Tamén me ensinaron a
descubrir onde se atopa
verdadeiramente
a
felicidade, no café dos venres
co meu amigo ou só incluso; e
que sempre pesa máis a
alegría ca tristeza.
Remato cunha cita que me
gusta moito que di que “o
extra sempre aporta algo
máis”, e vós aportades moito
á xente que vos rodea.
Por iso, e por todo, GRAZAS.
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NO ANO 2018...
A nosa excursión a Sargadelos e Lourenzá
Xulián Iglesias López– Técnico de Autonomía

Do Taller de Participación
que temos na entidade todos
os martes pola tarde saíu a
idea desta excursión.
Dúas
mozas
(Laura
e
Nazaret) propuxeron que
fósemos de visita aos seus
pobos, para coñecelos, e
comprometéronse a facer de
guías e ensinárnolos.
A proposta foi aprobada e
puxémonos a organizar a
viaxe: vimos onde estaban
situados os municipios no
mapa de Galicia, o tempo que
se tardaba en chegar, os
sitios que poderiamos ir a
visitar e en que datas
poderiamos facela.

Unha vez alí, visitamos os
arredores da fábrica de
porcelana e cerámica e
demos unha pequena volta
pola tenda ao mesmo tempo
que Laura nos ía contando
un pouco a súa historia.
Despois
non
podíamos
marchar de alí sen ir a
coñecer o famoso “Paseo dos
Namorados”, así que alí
fomos camiñando ata chegar
a el e comprendemos o
porqué
da
súa
fama,
atopámonos
un
pequeno
carreiro de terra rodeado de
natureza que conduce ata
unha cascada artificial, pero
non por iso menos fermosa,
do río Xunco.

Acordamos que o 29 de
setembro era a data máis
axeitada. Así que chegado o
día collemos o bus pola maña
cedo para poñer rumbo a
Sargadelos.

Xa comezaba a aparecer a
fame, e como o sol pegaba
con forza, pareceunos boa
idea parar a medio camiño e
xantar
en
Foz,
máis
concretamente
nos

merendeiros situados ao lado
da Praia da Rapadoira. Alí á
sombra das árbores que os
resgardan e cunhas boas
vistas, repuxemos forzas,
tomamos un refresco nun bar
que estaba preto e seguimos
a nosa viaxe rumbo a
Lourenzá.
Alí era a quenda de Nazaret,
que axudada por un guía do
concello, que ela ben coñecía,
fóronnos
ensinando
e
explicando a historia de
lugares tan significativos e
emblemático como o Mosteiro
de Vilanova, a Praza do
Conde Santo ou o Museo da
Faba.
Con este día tan completiño
volvemos para Lugo pero xa
pensando en cal será a
seguinte.
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“Non nos mires, escóitanos!”
Xulián Iglesias López– Técnico de Autonomía

Gracias a unha subvención
da Consellería de Política
Social da Xunta de Galicia,
concretamente da Dirección
Xeral
de
Xuventude,
Participación e Voluntariado,
que nos foi outorgada,
puidemos realizar un taller
de formación en medios
audiovisuais.
No proxecto participaron 15
persoas con síndrome de
Down e/ou discapacidade
intelectual
e
persoas
voluntarias.
A partir de obradoiros teórico
- prácticos os mozos e mozas
puideron coñecer e manexar
os distintos materiais e
instrumentos
que
se
empregan para a gravación
dun programa de televisión:
cámaras, son, iluminación,
etc.
Todo isto co obxectivo de
crear e gravar eles mesmos/
as un pequeno informativo
para dar a coñecer o que é a
síndrome de Down, así como
para reivindicar a igualdade
de oportunidades e dereitos.

Unha vez rematada esta
primeira
fase
de
aprendizaxe, os participantes
dividíronse
en
grupos
compostos por:
cámaras,
produtores, reporteiros e
presentadores. E entre todos/
as crearon o guión do que
querían contar e facerlle
chegar á xente, a través de
distintas reportaxes nos que
falaban das barreiras e
trabas que teñen para o
acceso ao emprego ou a
discriminación que sufriron,
de maneira puntual, nalgún
local de ocio nocturno ao
denegarlles a entrada.
Con todo xa creado e
organizado saíron á rúa a
gravar
as
distintas
reportaxes: preguntaron aos
viandantes que era para eles
a síndrome de Down, da que
segue habendo un gran
descoñecemento moi ao noso
pesar, recrearon distintas
situacións nas que eles
mesmos eran os actores
protagonistas do que lles
acontece no seu día a día.

Por último, no piso da
Asociación crearon un plató
de televisión con todo luxo de
detalles: decorado, cámaras,
iluminación, equipo de son,
escaletas... para rematar de
gravar o que faltaba.
Despois de ter todo listo só
quedaba a montaxe e edición
do programa, o resultado foi
un informativo chamado:
“Non nos mires, escóitanos!”
que deixou en todos/as unha
gran satisfacción, tanto polo
aprendizaxe
como
polo
resultado.
Agradecemos o apoio das
persoas
voluntarias
nas
actividades que realizamos e
que fan posible que se poidan
levar a cabo, nesta máis
especialmente a Jorge, polas
súas ensinanzas e dedicación
á hora de transmitir os seus
coñecementos
no mundo
audiovisual, todo o material
profesional que nos facilitou
e ter a difícil labor da
montaxe final.
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“Enfocando historias” en Viveiro
Talía Rodríguez Arribas– Responsable Área Vida Adulta e Independente

Este ano o Concello de
Viveiro
levou
a
cabo
SuperArte, primeiro ciclo de
teatro e outras actividades
deseñadas para sensibilizar
sobre
a
diversidade
funcional.
Neste marco a Asociación foi
invitada a expoñer o noso
proxecto
de
fotografía
“Enfocando historias”.
A exposición foi inaugurada o
24 de outubro en presenza da
alcaldesa de Viveiro e de
algúns
concelleiros/as,
ademais de persoas da
Asociación e todas as persoas
interesadas.
Estivo exposta na
Sala
Multiusos
da
Biblioteca

Pública Municipal ata o 16
de novembro.
Durante a inauguración
foron catro rapazas da
Asociación as encargadas de
explicar o proxecto e ler as
diferentes historias que
compoñen a exposición.
Esta exposición naceu do
proxecto
fotográfico
presentado no ano 2017 á II
Convocatoria de Actividades
de
Voluntariado
de
Fundación Telefónica pola
Asociación DOWN LUGO en
colaboración co voluntariado
de Fundación y ASTELU
(Asociación Senior de
Telefónica de Lugo), e
contando coa dirección da
fotógrafa
Aleksandra

Dmitrieva.
Agradecémoslle ao Concello
de Viveiro que contase con
nós
nesta
primeira
experiencia
cultural,
cedéndonos a sala de
exposicións
da
Sala
Multiusos da Biblioteca
Pública Municipal para levar
ata alí a nosa exposición.
Desta forma dámoslle
visibilidade
a
esta
experiencia na que a
fotografía é unha valiosa
ferramenta
para
comunicarnos e desenvolver
a nosa creatividade.
Foi un pracer!

I Xornada de Boas Prácticas Inclusivas
Iria Pérez Cao e Ismael García Pallas– Área Inclusión Educativa

O pasado 27 de outubro
organizamos
dende Down
Lugo unha Xornada sobre
boas prácticas inclusivas, na
que estaban invitados todos
os colexios da provincia e
asociacións interesadas.

Ás dez da mañá comezamos
a
primeira
parte
do
programa
tratando
a
promoción á inclusión dende
as entidades Down.
A técnica de educación Iria
Pérez e o logopeda da
entidade
Ismael
García

falaron sobre a importancia
de cambiar a visión sobre o
alumnado coa síndrome de
Down e as súas limitacións,
expoñendo todas as barreiras
coas que estes alumnos se
atopan.
Ademais Fátima Rosón,
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usuaria da entidade, contou
a súa traxectoria escolar e o
seu día a día na asociación.
Na
segunda
parte
do
programa tivemos a sorte de
contar
con
Rosa
Fiel,
diplomada
nas
especialidades
de
Matemáticas, Ciencias e
Educación
Preescolar,
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licenciada en Pedagoxía e
titora en 6º de Primaria no
CEIP Antonio Magariños
Pastoriza (Cambados).
Con Rosa puidemos aprender
a utilidade da aprendizaxe
cooperativa e de todas as
posibilidades que tiñan os
mestres para garantir unha
educación inclusiva e de
calidade.

Para rematar, gustaríanos
agradecer o interese dos
mestres que asistiron a
xornada e os compañeiros da
entidade que nos quixeron
acompañar nese día.

Magosto no centro de Día Abrite
Iria Pérez Cao e Cristina Rodríguez Seijas– Técnicas de Formación

O pasado mes de novembro
celebramos o Magosto cos
maiores do centro de día
Abrite.
Os rapaces e rapazas que fan
voluntariado
alí
crearon
unha estampa propia do
Magosto con cabazas, ourizos
e unha estufa que elaboraron
os seus compañeiros de
manualidades.

Ao quentiño contaron contos,
refráns e adiviñas propios da
época de outono e os maiores
animáronse a contar os
refráns que eles saben. O bo
ambiente incluso animou á
xente a cantar.
Todos os alí presentes
estabamos moi contentos de
compartir esa tarde na que
os
maiores
recordaron
vivencias da súa xuventude.

Despois invitáronnos a un
chocolate que nos deu forzas
para botar uns bailes. Foron
momentos nos que nos
sentimos tan ben acollidos
que quedaron ganas de máis,
polo que agora xa estamos
pensando
na
seguinte
xuntanza.
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Liga GENUINE
Xulián Iglesias López– Técnico de Autonomía

O CD Lugo contou coa nosa
entidade para formar un
equipo de fútbol para a Liga
Genuine.
A Liga Genuine é unha
iniciativa integradora de
responsabilidade
social
pioneira no mundo, está
organizada por LaLiga
a
través da súa Fundación e
consiste na creación dunha
liga de fútbol integrada por
equipos con persoas con
discapacidade intelectual e

Ademáis de Down Lugo
participan outras entidades
como
ASPNAIS
(Lugo),
PRODEME (Monforte), Eu
Son (Burela) e ASPANANE
(Viveiro).

Comezaron o fin de semana
do 16 de novembro en
Tarragona,
onde
a
experiencia non puido ser
mellor e máis gratificante e
rematarán a mediados de
xuño co torneo final en
Valencia, aínda que no medio
destas datas tamén visitarán
A Coruña e Madrid.

Adestran todos os venres
pola tarde de cara ás catro
competicións que teñen esta
tempada.

O noso agradecemento dende
aquí ao Club Deportivo Lugo
por invitarnos a participar
nesta gran aventura.

onde compiten equipos dos
clubes da primeira e segunda
división.

Buxiganga
Xulián Iglesias López– Técnico de Autonomía

Outro ano máis e xa van uns
cantos, o grupo de teatro
DOWN LUGO volveu
a
participar no Programa de
Teatro “Buxiganga” que pon
en marcha a Deputación de
Lugo.
Trátase dunha iniciativa do
executivo provincial para
dinamizar
a
actividade
cultural
nos
distintos
municipios e para dar a
coñecer
e
promover
a
actuación de grupos de teatro
afeccionado lucenses.

Nesta ocasión o grupo de
teatro da nosa entidade
representou a peza “Soños”
unha adaptación da famosa
obra de William Shakespeare
“Soño dunha noite de verán”.

O día 28 de outubro actuaron
no municipio de San Ciprián
e o día 27 de novembro en
Sober. Agradecemos a ambas
localidades a boa acollida que
tivo a obra, contando cunha
boa afluencia de público e
permitíndonos
desfrutar
unha
vez
máis
da
marabillosa iniciativa que é
Buxiganga.
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Fai voluntariado. Cambia o mundo
Cristina Rodríguez Seijas– Técnica de Formación

O pasado 5 de decembro, a
Rede
Lucense
de
Voluntariado celebra o Día
Internacional
do
Voluntariado con distintas
actividades no Mercado de
Abastos de Lugo.
Por unha banda contamos
cun espazo informativo para
que cada unha das entidades
que
formamos
a
Rede
déramos
a
coñecer
os
proxectos de voluntariado
que levamos a cabo.

Ao tempo, todos os alí
presentes
puideron
participar
na
Yinkarede
amenizada
por
Marcos
Codesal e o noso compañeiro
Noé, e nun photocall con
Maximus
(mascota
do
Breogán).

A continuación desfrutamos
da actuación do Mago
Juanky Aonso que nos deixou
pasmados cos seus trucos.
Terminamos a xornada coa
lectura do Manifesto e coa II
Entrega de premios coa que
queremos recoñecer e dar
visibilidade á labor das
persoas voluntarias, que
buscan
construír
unha
sociedade na que imperen
valores como a igualdade, a
diversidade, a empatía, a
implicación e o altruísmo.

Soños no Centro Dramático Galego
Talía Rodríguez Arribas– Responsable Área Vida Adulta e Independente

O día 19 de decembro
tivemos a gran oportunidade
de
actuar
no
Centro
Dramático
Galego
de
Santiago de Compostela coa
obra “Soños”, adaptación de
“Sueño de una noche de
verano”
de
William
Shakespeare.
Saímos de Lugo o 18 de
decembro despois de comer,
deixamos as cousas no hotel
rapidamente e chegamos con

moitas ganas a ensaiar.
Despois de tres horas e
media
de
ensaios
necesitabamos
recuperar
forzas cunha boa cea.
Chegamos
ao
hotel
esgotados, démonos unha
ducha e a durmir, xa que o
día seguinte había que
levantarse cedo para poder
facer un ensaio antes da
actuación.

Levantámonos
ao
día
seguinte con moita ilusión
aínda que con un pouco de
sono. Chegamos ao teatro e
fixemos un ensaio perfecto.
Cambiámonos
de
roupa,
démonos as mans para
desexar
moita
sorte,
concentrámonos e saímos a
escena.
Achegábase a hora e os
nervios estaban a flor de pel
pero en canto se abriu o pano
todo saíu perfecto.
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Non acudiron moitas persoas
xa que era unha semana na
que o Nadal estaba á volta
da esquina, pero sentimos
moita satisfacción por poder
actuar en un lugar tan
especial.
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Foron moitos os esforzos
postos tanto polos actores e
actrices como pola Asociación
e a directora de teatro para
que fora posible levalo a
cabo.

Por elo, dámoslles as grazas
a todos/as eles/as pola gran
implicación.

Concurso de Postais de Nadal
Cristina Rodríguez Seijas – Técnica de Formación

Un ano máis, e xa van 17, a
Asociación celebrou o seu
Concurso Autonómico de
Postais de Nadal dirixido a
persoas con síndrome de
Down.
O obxectivo deste concurso é
fomentar a participación das
persoas con síndrome de
Down
en
actividades
culturais e espertar o seu
interese polo mundo da
pintura. As bases foron
enviadas a todos os Centros
Escolares,
Centros
Ocupacionais e Asociacións
de persoas con discapacidade
de Galicia.
Nesa edición participaron 80
persoas
de
16
centros
escolares da Comunidade
Autónoma
con
idades
comprendidas entre os 5 e os
58 anos.

O
fallo
do
concurso
celebrouse o día 20 de
decembro, estando o xurado
formado por:
- D. Javier Arias, Xefe
Territorial
de
Infraestruturas da Xunta de
Galicia.
- Dna. Ana María González
Abelleira, Concelleira de
Benestar Social, Igualdade e
Inclusión de Excmo. Concello
de Lugo.
- Dna. Sonsoles López
Izquierdo,
Deputada
delegada
da
Área
de
Promoción
económica
e
Benestar Social, da Excma.
Deputación de Lugo.
- D. José Mª Álvarez de
Vilabrille,
Director
Comercial do Grupo “El
Progreso” de Lugo.
- Dna. Mª José Blanco Freire,
Presidenta de DOWN LUGO.

Os autores das postais
gañadoras foron:
- 1º premio: Carla Pereira
Blanco (23 anos, Asociación
DOWN
LUGO).
Premio:
Tarxeta regalo Carrefour de
100€.
- 2º premio: Martín González
Suárez (7 anos, C.E.I.P.
Casás).
Premio:
Tarxeta
regalo Carrefour de 75€.
- 3º premio: Carlos Mario
Luna Zapata (5 anos, HH.
Maristas “A Inmaculada”).
Premio:
Tarxeta
regalo
Carrefour de 50€.
A todos os concursantes
foilles enviado un Diploma
agradecendo
a
súa
participación e os seus
traballos foron expostos na
Asociación.
PARABÉNS
GAÑADORES!!

AOS

Festa de Nadal
Cristina Rodríguez Seijas – Técnica de Formación

O
23
de
decembro
celebramos a Festa de Nadal
na que nos reunimos mozos/
as, familias, profesionais e
persoas voluntarias para
compartir
momentos
de
charlas, risas e emocións.

A festa comezou arredor das
17 horas cando todos os
participantes
fomos
chegando ao Hotel Torre de
Nuñez.
En primeiro lugar, tivo lugar
o “Amigo Invisible” no que os

mozos e mozas recibiron os
seus agasallos e descubriron
quen lles fixera o obsequio na
árbore de Nadal elaborada
días antes polos mozos/as do
Taller de Manualidades. Este
ano, ao igual que o ano
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anterior, os mozos e mozas
foron a comprar eles mesmos
os agasallos para o seu
“amigo invisible” semanas
antes da festa, organizados
en pequenos grupos que ían
dende
a
Asociación
a
distintos establecementos da
cidade.
A continuación tivo lugar un
momento moi esperado polos
máis
pequechos
da
Asociación, a visita de Papá
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Noel, quen foi repartindo con
moita alegría os agasallos a
cada un deles.
Continuamos a tarde con
música
de
panxoliñas.
Primeiro, os participantes do
Taller
de
Musicoterapia
cantaron acompañados de
diferentes instrumentos, e
despois, o grupo coral “Ecos
do Miño” ofrecéronnos o seu
repertorio ao que tamén se
incorporaron os mozos e

mozas da Asociación.
Posteriormente serviuse á
merenda, que deu paso ao
baile no que moitos se
animaron a participar para
completar unha tarde de
celebración
amena
e
divertida.

Que queres conseguir no 2019?
Mes de decembro, último mes
do ano, mes no que facemos
balance e reconto; momento
no que repasamos logros e
fracasos. E mes no que ás 12
da noite do día 31 cerramos
unha etapa que da paso a
outra,
que
se
abre
xeralmente
con
novos
obxectivos por conseguir.
Desexando que a motivación
coa que iniciamos o ano non
diminúa e o nosos propósitos
non se dilúan co pasar dos
meses, trasladámosvos unha
pequena
mostra
dos
propósitos que os rapaces e
rapazas da Asociación teñen
para o ano 2019:

“Ser más paciente y no estar

pendiente del otro” (Marcos
Cruz, 21 anos).

“No ir a la tienda” (Isabel
Casanova, 24 anos).

“Ser más empática” (Sabela
López, 26 anos).

“Quiero
buscar
un
trabajo” (Laura del Cerro, 35
anos).

“Mantener mi trabajo y
ganar más sueldo” (Alba
Abuín, 30 anos).
“Aprobar las oposiciones del
Sergas y que me renueven el
contrato en Gadis” (Diego
Piñeiro, 29 anos).
“Pasar máis tempo coa
familia” (Laura Martínez, 29
anos)
“Aprobar la oposición del
Sergas” (Fernando Labrador,
34 anos).

“Hacer bien las tareas del día
a
día
en
mi
trabajo” (Francisco, 33 anos).
“Ver la playa”
González, 27 anos).

(Mickel

“Buscar un trabajo por
Lugo” (Paula López, 20
anos).
“Esforzarme más en las
actividades de la Asociación
de Down Lugo” (Mª Jesús
Pena, 42 anos).
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AS FAMILIAS FALAN
Agradecimiento
Chelo González Pérez

vida es siempre impredecible, y así sucede en lo que
voy a relatar.

La

Por mis creencias, mi educación y mi propia forma de
ser, desde siempre he sido
una persona que ha tratado
de estar atenta a las necesidades de los menos favorecidos por la vida y he tratado
de implicarme, de diversas
maneras, con los colectivos
de personas más vulnerables
de la sociedad… llegando poco a poco a la conclusión de
que no hay nadie más vulnerable que aquellos que padecen algún tipo de discapacidad que les impide tener una
vida plenamente autónoma e
independiente.
La gran ilusión de mi vida y
mi objetivo personal como
persona adulta, al margen de
conseguir una estabilidad
laboral, ha sido el de formar
una familia.
También mi
marido quería ser padre, así
que poco después de casarnos
nos pusimos a ello… Las cosas no siempre ocurren como
una se las imagina y cuando
llegó el momento de intentar
ser madre, la vida no quiso
ponérmelo fácil. Tras intentar sin denuedo ser madre de
manera natural, todos los
intentos resultaron infruc-

tuosos, y mi marido y yo decidimos que la adopción era
una manera igual de válida e
ilusionante
para alcanzar
nuestro sueño, y también nos
pusimos a ello...
Y fue así como, hace ya casi
diecinueve años, el destino
pone en nuestras manos a
nuestro ansiado y esperado
hijo: Samuel, que tenía en
ese momento 3 años.
La llegada de Samuel, como
la de cualquier hijo, cambió
completamente nuestra trayectoria vital.
Desde el primer día, percibimos que era “diferente”, su
crianza, educación y la satisfacción de sus múltiples necesidades,
básicamente
orientadas a paliar las carencias de sus tres primeros
años de vida, ocupó la mayor
parte de nuestro tiempo y de
nuestras energías. Estoy segura de que esto último se os
hace familiar a todos los padres que tenéis a vuestro cuidado un hijo con necesidades
especiales, un hijo que no es
como los otros, que en definitiva, es vulnerable, muy vulnerable...
Y fue esta vulnerabilidad,
doble por otra parte, al combinarse en su diagnóstico fi-

nal y muy cercano en el tiempo, una discapacidad intelectual y un trastorno psíquico,
lo que exigió una búsqueda
incesante y permanente de
profesionales, tratamientos y
lugares donde pudiera ser
ayudado.
Por otro lado, a través de una
compañera de trabajo conocí
el funcionamiento y el día a
día de la Asociación Down
Lugo, con la que había empezado a colaborar económicamente unos años antes, sin
sospechar que algún día podría yo necesitarla para ayudar a mi hijo.
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Cuando Samuel finalizó sus
estudios de la ESO, no sin
multitud de dificultades y
ante la incapacidad para seguir estudiando, comenzó un
curso de formación profesional que, desgraciadamente,
tampoco fue capaz de terminar, por ello empecé a buscar
quién le podría ayudar, y
¡¡oh, sorpresa!! allí estaba la
Asociación Down Lugo, que
me ofreció la posibilidad de
que mi hijo asistiera a su
centro.
De eso hace un poco más de
un año, cuando invitados por
Delfina asistimos al baile de
Navidad en el Hotel Méndez
Núñez, donde conocimos al
resto de los chavales de la
asociación, a sus familiares y
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también a los monitores que
trabajan con ellos.

binan perfectamente la exigencia con el afecto.

El recibimiento fue inmejorable, cercano y acogedor, e hizo que Samuel se encontrara
muy a gusto y dispuesto a
integrarse en el grupo.

La integración de Samuel en
Down Lugo también me ha
permitido conocer de cerca la
realidad de otras familias
que han pasado por situaciones similares y con las que
he conectado desde el primer
momento y a las que les estoy profundamente agradecida por su apoyo y comprensión.

Así fue, y continúa siendo,
con momentos buenos y menos buenos, con sus alegrías
y frustraciones, Samuel ha
encontrado un lugar donde se
le apoya, se le escucha, en el
que se ha integrado plenamente, realizando diversos
talleres que le están ayudando en la vida diaria y donde
prepara una oposición, ese
lugar en el que, bajo la batuta de Delfina, todos los monitores con su buen hacer com-

Por todo lo dicho, solamente
me queda manifestar mi profundo y sincero agradecimiento.
MUCHAS GRACIAS A
TODOS

NECESITAMOS A TÚA COLABORACIÓN
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.

Xa colaboran con nós:

MARISTAS
LUGO

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

