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Boletín DOWN LUGO 

BOLETÍN DA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO 

EDITORIAL 

Quero traballar... Xaneiro 2018 

Número 11 

Cada vez máis as 
persoas con 
síndrome de Down 
van adquirindo 
desde ben pequenos 
as habilidades 
necesarias para 
gozar dunha maior 
autonomía nas súas 
vidas. Isto é froito 
fundamentalmente 
do seu esforzo e do 
apoio das súas 
familias; pero 
tamén é 
fundamental o 
traballo das nosas 
asociacións, a 
través do modelo de 
prestación dos 
servizos de 
promoción da 
autonomía persoal 
e da labor de 
información e 
concienciación 
social realizada, 
que se vai 
traducindo, pouco a 
pouco, en cambios 
sociais positivos en 
canto a aceptación 
das persoas con 
discapacidade. Sen 
embargo, non 
podemos perder de 
vista que este 

percorrido no 
proxecto de vida 
das persoas con 
síndrome de Down 
debería  culminar 
co acceso ao mundo 
laboral, porque, sen 
dúbida, o acceso a 
un emprego nun 
entorno inclusivo é 
un feito clave para 
que as persoas con 
coa síndrome de 
Down e  
discapacidade 
intelectual en xeral, 
poidan acadar o rol 
de persoas adultas 
e responsables, 
como calquera 
outro membro da 
sociedade. En 
primeiro lugar, o 
emprego permite 
unha certa 
autonomía 
económica, 
requisito 
indispensable, 
aínda que non 
único, para poder 
optar libremente a 
unha vida 
independente da 
súa familia. En 
segundo lugar, e 
máis importante 

aínda, o acceso a un 
emprego, permítelle 
as persoas con 
síndrome de Down, 
establecer novas 
relacións sociais 
nun entorno 
diferente ao da 
familia e 
asociación, que sen 
dúbida 
enriquecerán a súa 
vida e mellorarán a 
súa autoestima. 

A pesar de 
que a Convención 
Internacional sobre 
os Dereitos das 
Persoas con 
Discapacidade 
recoñece 
claramente o 
dereito das persoas 
con discapacidade  
a traballar en 
“entornos laborais 
abertos, inclusivos 
e accesibles”, a 
situación actual 
dista moito de ser 
aceptable. As 
persoas con 
discapacidade 
intelectual teñen 
moitas dificultades 
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adicionais para acceder ao 
mundo laboral,  e as taxas de 
desemprego seguen sendo 
enormes, moito maiores que 
as  que afectan ao resto da 
poboación. Debemos, por 
tanto, seguir traballando 
para acadar algún día este 
obxectivo fundamental: que 
todas as persoas adultas con 
Síndrome de Down que 
queiran traballar teñan a 
posibilidade de facelo. 
Correspóndenos ás familias 
apoiar aos nosos fillos e fillas 
que desexan traballar, 

educalos como persoas 
responsables, e respectar as 
súas decisións á hora de 
elixir unha opción laboral na 
que se sintan a gusto. A 
Asociación debe seguir 
apostando pola modalidade 
de emprego con apoio, 
orientando e formando ás 
persoas usuarias 
demandantes de emprego e 
traballando para romper 
tabús e cambiar actitudes no 
mundo empresarial da 
contorna. As 
administracións: financiando 

os servizos de emprego das 
entidades e dando mais 
oportunidades as persoas con 
discapacidade intelectual 
para acceder ao emprego 
público. E os nosos mozos e 
mozas con Síndrome de 
Down, demostrando que 
queren traballar e que están 
preparados para facer o seu 
traballo de maneira 
responsable.  

 

ASOCIACIÓN DOWN LUGO 

Rúa Miguel de Cervantes, 34 - Baixo 

27003 -   Lugo 

Teléfono: 982 240 921 

Fax: 982 240 921 

Correo: downlugo@downlugo.org 



A inclusión 
Isabel Saavedra Saavedra– Segunda encargada GADIS de Rafael de Vega– Lugo.  

En DOWN LUGO traballamos para mellorar 
a calidade de vida das persoas coa síndrome 
de Down a través da súa plena inclusión 
social.  Para coñecer a percepción que unha 
persoa sen discapacidade ten desta inclusión, 
fixemos unha breve entrevista a unha persoa 
que no día a día convive cos nosos rapaces e 
rapazas nunha actividade cotiá como é a 
compra nun supermercado. A entrevistada é 
a segunda encargada do supermercado no 
que os rapaces e rapazas da Asociación fan 
as compras para as distintas actividades 
domésticas nas que participan. Trátase de 
Isabel Saavedra Saavedra: 
 
- Hola Isabel, dende cando coñeces aos 
rapaces e rapazas da Asociación? 
Dende fai 11 anos. Máis ou menos dende que 
empecei a traballar neste supermercado. 
 
- Antes de coñecelos, que pensabas das 
persoas con síndrome de Down? 
Non tiña contacto con ninguén con este 
síndrome. Dábanme un pouco de pena cando 
vía a algún pola rúa... Non sabía que podían 
chegar a desenvolverse tan ben eles solos. 
 
-  Como che parece a ti que se manexan nas 
compras no supermercado? 
Algúns moi ben, outros non tanto. A algúns 
hai que axudarlles á hora de pagar. Algúns 
preguntan cando non encontran algún 
produto polo supermercado. 
 
- O seu comportamento é moi distinto a dos 
outros compradores sen discapacidade? 
Non noto a diferencia. En realidade nos 
alegran máis que outros clientes, porque 
sempre nos saúdan e son moi agradables con 
todos nós. 
 
- Hai algunha cousa que te sorprendera neste 
tempo que levas atendéndoos como clientes? 
Que son moi cariñosos, enseguida collen 

confianza. Co paso do tempo foron espabilando 
moito, aprenderon tanto... Agora 
desenvólvense  moito mellor á hora de 
comprar. 
 
- Como ves ti que reaccionan os outros 
compradores cando os rapaces e rapazas da 
Asociación están comprando? 
Algún sorpréndese, pregúntannos se veñen 
eles sos... pero nunca vimos unha mala 
reacción cara eles. Ao contrario, axúdanlles e 
teñen paciencia á hora de facer a cola xa que 
en ocasións son máis lentos que outras 
persoas, especialmente no pago. 
 
- Destaca algo positivo dos rapaces e rapazas 
da Asociación. 
Son espontáneos, naturais, cariñosos, 
sinceros... 
 
- Destaca algo que creas que os rapaces e 
rapazas da Asociación deben cambiar ou 
mellorar. 
Nada en especial. Fano todo bastante ben. 

Moitas grazas Isabel por concedernos esta 
entrevista!! 
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REFLEXIÓNS 
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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 
La sanidad en Galicia 
Modesto Dafouz Castro 

Mi Semana Santa 
Paula López García 

Hola, me llamo Paula. 

Soy una chica de Viveiro y os voy a hablar de 
la Semana Santa. 

En Semana Santa hay mucha gente porque es 
de interés turístico internacional. 

Éstas son las procesiones que tenemos: 

- La Borriquita (el domingo Santo). 

- La Tamborrada (el lunes Santo). 

- Vía Crucis de Mujeres (el martes). 

- Vía Crucis de Hombres (el miércoles). 

- Última Cena, Prendimiento y  Misericorda 
(el jueves santo) 

 - El Encuentro, Sermón de la siete palabras, 
el Desenclavo, el Santo Entierro y la Pasión 
(el viernes). 

-  La Virgen de la Esperanza (el sábado de 
Gloria). 

 

Yo participo en la Virgen de la Esperanza des-

de hace muchos años. 

Voy vestida de cofrade en blanco y verde. 
También llevo la medalla de la Hermandad de 
mujeres de la Santa Cruz. El paso en el que 
participo se llama Nuestra Señora de la Espe-
ranza Francisco Romero Zafra (2010). 

 

Me gusta mucho 
la Semana San-
ta porque disfru-
to desfilando con 
otros compañe-
ros.  

 

Estáis todos in-
vitados a venir a 
verla, creo que 
os encantará. 

Os voy  hablar de la situación de la sanidad 
en Galicia, porque  es un tema  importante. 
Hay dos tipos: 
- Sanidad pública, que depende del Gobierno 
(en Galicia del Partido Popular que preside 
Núñez Feijoo). 
- Sanidad privada, que depende  de empresas 
privadas. 
La gente está protestando porque  están pri-
vatizando la sanidad, por eso, el domingo día 
4 de febrero  hubo una manifestación  en con-
tra  de la reforma de la ley sanitaria  gallega  
en la plaza de A Quintana  de Santiago de 
Compostela, y es que Galicia es la 4ª comuni-
dad con más privatización sanitaria en Espa-
ña. 

Las listas para operarse están paralizadas, 
las urgencias están llenas de gente que tiene 
que esperar muchas horas para que los atien-
dan porque no hay profesionales suficientes. 
Por eso mucha gente decide  recurrir a la sa-
nidad privada para ser bien atendidos. 
 
En mi opinión, la sanidad pública  es muy im-
portante  para atender a  todos los enfermos, 
tanto los que tienen dinero  como los que no.  
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Mis prácticas 
Carla Pereira Blanco 

Los peces 
Javier Fernández Gontá  

Trabajaba con tres compañe-
ras. Ellas me resolvían las 
dudas y me enseñaban cosas 
nuevas. 
 
Me gustó mucho trabajar en 
el comedor porque los niños 
hablaban mucho conmigo y 
aprendí muchas cosas. 

Os voy hablar del tema de los 
peces y del mundo marino 
porque es un tema que me 
gusta mucho. 

Hay  dos grandes tipos de 
peces: los de agua dulce 
(truchas, anguilas, salmo-
nes…) y los de agua salada 
(tiburones, peces payaso, 
congrios…). 
 
Los peces tienen  aletas para 
nadar, branquias para respi-
rar y escamas para proteger-
se contra objetos que puedan 
dañarlos, así como de hongos, 
bacterias…  
Aquí en Galicia, para verlos, 
podemos ir al acuario de A 

He hecho prácticas en el co-
medor del colegio Rosalía de 
Castro de Lugo.  
 
Había muchos niños. Les ser-
vía agua y comida y compro-
baba si comían o no. Después 
de comer limpiaban los dien-
tes y se iban a jugar. 

Mi reflexión sobre el trabajo 
Francisco García Rancaño 

El día 20 de marzo de 2017 
empecé a trabajar en Sumi-
nistros La Ronda. 

 

Lo que tenía que hacer era: 
la caja del dinero, los conta-
dos del día anterior, coger el 
teléfono y apuntar los reca-
dos, es decir, lo que hace un 
auxiliar administrativo. 

Algunas de estas tareas me 
resultaron difíciles.  

En el manejo del dinero, co-

mo eran cantidades muy 
grandes, esa tarea no se me 
daba nada bien y tenía difi-
cultad a la hora de las devo-
luciones.  

La gente que llamaba habla-
ba muy rápido y no les enten-
día lo que querían, por eso 
algunas veces me equivocaba 
al apuntar los recados.  

Además los listados del día 
anterior no sabía muy bien 
como tenía que hacerlos. 

Mi reflexión final de esta ex-
periencia laboral es que las 
cosas no siempre salen como 
uno quiere, sino como se pre-
sentan las cosas en el día a 
día. Por eso, es muy impor-
tante estar motivado, tener 
muchas ganas de trabajar, 
darlo todo y ser constante, 
para luego tener nuestras 
recompensas. 

Coruña, donde tienen un ti-
burón toro  llamado Gastón y 
también congrios, morenas, 
medusas… 
 
 Como me encantan los pe-
ces, me gustó la película de 
“Buscando a Nemo” porque 
va sobre un pez payaso lla-
mado  Marlin que busca  a su 
hijo Nemo por todo el océano. 
En ella se pueden ver paisa-
jes del  fondo marino muy 
bonitos. 
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Soy del Real Madrid, ¿y qué? 
Mickel González Santalla 

Me gusta mucho el fútbol, yo 
soy del Real Madrid porque 
tiene el mejor jugador del 
mundo, Cristiano Ronaldo. 
Otros jugadores  del equipo 
son: Benzema, Sergio Ramos 
o Marcelo. 

Actualmente el Real Madrid 
va de 4º en la clasificación de 
la Liga, pero esto cambia mu-
cho de partido a partido. 
Siempre que juega el Real 
Madrid, veo los partidos en 

la tele, pero mi sueño es ir a 
verlo en el campo porque me 
gustaría conocer a los juga-
dores y que me firmen la ca-
miseta que tengo del Real 
Madrid. 

Mi relación con mis perras 
Fátima Rosón Lópes 

Mis perras son muy especia-
les para mí. Se llaman Cane-
ca y Cuqui, son preciosas. 
Caneca es grande, tiene el 
pelo corto de color castaño y 
un collar de color azul, es 
muy inquieta. Y  Cuqui es 
pequeña, tiene el pelo  largo 
y negro y las patas son ne-
gras y blancas, su collar es 
rojo. 

 Las quiero muchísimo. 
Cuando estoy enferma o tris-
te, la grande, Caneca, está a 
mi lado para animarme mu-
cho. Y cuando las veo, las dos 
me piden  jugar con ellas. 
Siempre están contentas 
cuando  jugamos. Cuando 
voy de vacaciones mis perras 
me echan de menos y no pa-
ran de pensar en mí y cuando 

vuelvo  a casa se  vuelven 
locas de contenta.  Las tres 
estamos muy unidas.  

El baile flamenco 
Saúl Montoya Montoya 

Para mí el baile flamenco se 
distingue fácilmente de otros 
bailes.  
Es un ritmo que invita a bai-
lar y suena en discotecas, 
fiestas, actuaciones, concier-
tos…  
Es el baile típico en las bodas 
gitanas en toda  Galicia y 
España. 

Su origen se encuentra en los 
pueblos marginados del sur 
de España. El golpeo de pies 
y la pasión es lo que caracte-
riza al baile flamenco.  
Los instrumentos principales 
en la rumba flamenca son las 
palmas, la guitarra flamenca 
y las castañuelas. Luego,  se 
incorporó también el cajón. 

Mi familia me enseñó a bai-
lar flamenco y rumbas, dar 
palmas y taconear.  

A mí me gusta mucho el fla-
menco, ver conciertos y ac-
tuaciones en las bodas gita-
nas, bautizos y cumpleaños.  

A miña viaxe a Marruecos 
Laura Martínez Camba 

Primeiro día:  Saímos de 
Madrid rumbo a Casablanca. 
Cando chegamos ó hotel 
deixamos as maletas e fomos 
dar un paseo polo paseo 

marítimo. Parece moi bonito, 
especialmente as vistas do 
sol, a praia e os barcos. 
Despois fomos o hotel e 
ceamos sopa e carne ao 

espeto, estaba todo moi rico. 
Por último demos un paseo e 
vimos tendas. 
Segundo Día: Fixemos unha 
excursión a Rabat, onde 
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dende as dunas do Sáhara. 
Despois desfrutamos dunha 
bonita catarata, As 
Gargantas do Todra. A 
última hora do día estivemos 
nas famosas tendas de 
perfumes. 
Sexto día:  Desfrutamos 
dunha visita guiada en 
Ourazzate, unha bonita 
cidade con historias 
interesantes . 
Sétimo día:  Chegamos a 
Marrakceh e visitamos os 
xardíns moi chulos, unha 
torre moi importante e a 
praza de Yamaa el Fna, 
declarada Patrimonio da 
humanidade.  Tamén 
visitamos o zoco e paseamos 
polas súas rúas. 
Octavo día: Fomos en coche 
ao aeroporto de Casablanca, 
onde collemos o avión de 
volta a Madrid.    
 

vistamos a Mezquita de 
Hassan 2, A Cidade Imperial 
de Rabat,  o palacio real, o 
Mausoleo de Mohamed e 
finalmente paseamos polas 
magníficas murallas de 
Mekenes. 
Terceiro día: Visitamos Fez, 
a cidade imperial más 
antiga, centro espiritual do 
país. Comezamos cunha 
visita panorámica cara o 
Palacio Real. Vimos o barrio 
xudío e recorremos as rúas 
da Medina. 
Cuarto Día: Atravesamos 
unhas montañas moi altas e 
chegamos a Erofud, as vistas 
eran preciosas, chegamos ata 
o Deserto do Sáhara. Polo 
camiño estivemos nas casas 
bereberes, unhas casiñas 
pequeniñas feitas cunha 
especie de covas. 
Quinto día: A primeira hora 
do día fomos ver o amencer 

Esta viaxe a fixen cos meus 
pais e un dos meus irmáns, 
Aleixo. Foi una viaxe 
estupenda na que destacaría 
as historias das visitas 
guiadas, as paisaxes, a 
comida e o tempo ca miña 
familia . 
Sorprendeume moito como 
viven os bereberes e a 
diferente paisaxe de deserto 
do Sáhara . 
Aínda que non falamos a 
mesma lingua a 
comunicación foi moi boa, a 
xente de alí era moi 
agradable e axudaron moito. 
O único que non me gustou 
foi o picante das comidas, 
pero aínda así encantaríame 
volver algún día. É unha 
viaxe que recomendo se tedes 
a oportunidade de visitar 
Marruecos, espero que 
desfrutedes moito. 

VOLUNTARIOS 

En el mundo hay miles de personas 
Víctor González Trincado 

Con los años te das cuenta 
que todas las personas que te 
rodean son tan buenas o me-
jores que uno mismo, pero 
nunca peores, eso te da una 
gran ventaja para poder es-
coger.  
Me gusta el ser humano por 
naturaleza y ahora que estoy 
jubilado y puedo caminar sin 
la carga de mi trabajo, sé 
muy bien a quien tengo que 
dedicarle  mi tesoro, el tiem-

po. 
Ahora soy un gran recolector 
de tesoros en medio de la ma-
sa, busco esas personas que 
te entregan la confianza sin 
condición alguna, te dan una 
sonrisa  cada  segundo, ga-
rantizan tu felicidad cuando 
estas a su lado,  personas a 
las que la luz les sale por to-
das partes, te envuelven  to-
talmente y sientes que al re-
lacionarte con ellos  el tiempo 

se detiene. 
 
Son tan humanos, que sin 
que te des cuenta se meten 
en tu cabeza y cuando  te en-
cuentras un poco bajo o de-
masiado alto, salen de tu 
más profundo sentimiento y 
te ayudan. Te encuentras con 
su imagen dentro de ti, que 
te ayuda a manejar mejor 
esa situación que te provoca 
tristeza o demasiada euforia, 
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son seres   llenos de alegría y 
trasmisores de paz. 
 
Cuando llega el lunes y tengo 
que ir a mi recinto de luz, 
necesito unos minutos para 
pensar la gran suerte que 
tengo que se me permita es-
tar con estos seres que me 
regalaran sonrisas y paz, ne-
cesito vaciar mis pensamien-

tos negativos arrastrados du-
rante toda la semana, pues 
sé que su pureza de alma en-
trará en mi  y conseguirá 
cargarme de felicidad.  
Necesito memorizar uno por 
uno a mis benefactores, pues 
no quiero que ni un solo ges-
to ni una mala palabra me 
separen de mi egoísta postu-
ra, beneficiarme de su cariño. 

Quiero agradecer a todo el 
colectivo de DOWN Lugo y 
en particular a la profe ANA, 
que me dejen cargar pilas los 
lunes como voluntario.  

Muchas, muchas gracias. 

NO ANO 2017... 

A nosa festa de familias 
Sarai Lodeiro Castro– Responsable área de Formación e Emprego 

O pasado domingo 23 de 
xullo, e como todos os anos 
tivemos a festa de familias. 
Este ano foi en Viveiro, nun 
merendero moi próximo á 
praia. 
 
En canto chegamos, e dado 
que as mesas xa estaban 
colocadas por algunha 
familia que xa estaba alí, o 
resto axudamos a poñer os 
manteis, os cubertos e 
preparar a comida para 
poder colocala na mesa. 
 
Mentres se facía iso, os que 

non estaban traballando 
puideron pasar un bo rato 
xogando a diferentes xogos. 
 
Aínda que houbo un 
momento no que ameazaba 
con chover e pensamos que 
tiñamos que botar a correr 
coas mesas postas, 
finalmente o tempo portouse 
ben e puidemos desfrutar 
dunha boa comida ao aire 
libre. 
 
Tras unha larga sobremesa 
chea de conversacións 
interesantes e relaxadas 

chegou o momento de facer 
algo, uns quedaron facendo 
máis xogos, outros deron un 
paseo pola zona e os máis 
atrevidos démonos un baño, 
total se chovía xa nos íamos 
mollar. 
 
E así o día pronto pasou, 
volvemos para Lugo co 
recordo dunha boa xornada 
entre amigos e algunha que 
outra anécdota. 
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Exposición fotográfica “Enfocando Historias” 
Talía Rodríguez Arribas– Responsable área Vida Adulta e Independente 

O proxecto Enfocando 
historias foi a procura desa 
linguaxe común que pode 
unir e axudar a  entenderse a 
persoas de diferentes idades, 
capacidades, inquietudes e 
incluso culturas. É un 
perfecto exemplo de como a 
arte e a creatividade 
eliminan fronteiras, rompen 
estereotipos e axudan a ver 
as cosas habituais dende 
puntos de vista novos.  
 
Dito proxecto foi presentado 
á II Convocatoria de 
actividades de Voluntariado 
de Fundación Telefónica. 
Empezou no mes de maio nas 
aulas da Asociación Down 
Lugo, e foi pasando por 
diferentes fases de 
formación, creación de 
historias, unha viaxe para 
sacar fotografías, a selección 
e a edición das mesmas e por 
último, a creación dunha 
exposición para compartir o 
traballo realizado con toda a 
poboación. 
 
A exposición de fotografía 
Enfocando historias 

inaugurouse na Capilla de 
Santa María no mes de 
outubro.  
 
Esta recolleu o traballo 
realizado por 17 rapaces e 
rapazas de DOWN LUGO, 2 
voluntarias da Asociación e 
10 voluntarios/as da 
Fundación Telefónica e 
Astelu (Asociación Senior 
Telefónica de Lugo). Todos 
eles baixo a dirección da 
fotógrafa Aleksandra 
Dmitrieva.  
 
O resultado deste proxecto 
foron catro historias 
plasmadas en catro series 
fotográficas, de entre oito e 
dez fotos cada unha delas.  
As historias son todas 
diferentes entre si e van 
dende como un peregrino 
encontra o amor no camiño 
de Santiago, ata os celos 
dunha parella que van 
xuntos a tomar o sol, ou como 
unha persoa perde ao seu 
amigo o “oso”, ata o duro día 
a día dunha parella de 
campesiños nos anos 80. 
 

Valoramos esta experiencia 
moi positivamente, 
destacando a gran 
implicación por parte de 
todos os/as participantes, as 
ganas postas en cada sesión, 
o traballo en equipo e o 
intercambio de ideas, 
pensamentos e experiencias 
entre todos os participantes.  
Foi un auténtico pracer 
compartir tempo e 
aprendizaxes tanto cos 
voluntarios de Fundación 
Telefónica e ASTELU como 
con Aleksadra.  
 
A todos eles dámoslles as 
gracias, pola súa 
participación e implicación 
en proxectos como este que 
nos fan crecer como persoas e 
abrirnos a unha sociedade 
que, pretendemos, sexa máis 
inclusiva. 

“La fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido y comprendido en 
todo el mundo” Bruno Barbey (fotógrafo).  
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Afouteza dun heroe 
Ismael García Pallas– Logopeda 

Nos últimos días fíxose viral 
unha nova na que o ciclista 
Borja Gómez conseguiu 
rematar unha proba do 
Campionato de España de 
ciclocross. Trátase dun 
deportista galego, de quince 
anos e coa síndrome de 
Down. 
Coma o resto dos 
participantes, padeceu as 
arduas condicións que o 
pasado 13 de xaneiro se 
amosaban na localidade 
guipuscoana de Legazpi. 
Aínda así, conseguiu o seu 
obxectivo: rematar a proba. 
Habituados a portadas  
dedicadas exclusivamente a 
celebridades, Borja 
conseguiu coa  súa afouteza, 
sacrificio e bo facer colocar o 

seu nome en todos os medios 
de comunicación nacionais e 
converterse así  no heroe 
dunha nai que esperaba con 
ansia sobre a liña de meta. 
Borja fainos reflexionar e 
amosa camiños que, quizais, 
toda a sociedade debería ter 
en conta. 
En primeiro lugar ensínanos 
que conseguir un obxectivo 
non é sinónimo de ser 
primeiro, quedar por encima 
doutra persoa ou ser o 
vencedor dunha determinada 
competición.  
Ademais, desmonta mitos 
sobre a síndrome de Down 
demostrando que pode levar 
unha vida completamente 
común. Simplemente, como 
calquera outro mozo ou moza 

da súa idade, vai a ter unhas 
calidades nas que destaque e 
outras que lle supoñan máis 
dificultade. 
En terceiro lugar, e moi 
importante, tamén se poden 
ver reflexados nesta nova os 
esforzos de moitos mozos e 
mozas que día tras días 
pelexan polos seus 
obxectivos, loitando contra 
aquelas barreiras que se van 
atopando na vida diaria. 
Para rematar gustaríame 
animar precisamente  a estas 
persoas que, coma Borja, 
insisten en conseguir aquilo 
que desexan sen temor ao 
fracaso.  
De seguro que con unha 
actitude así ningún soño se 
resiste! 

“Buxiganga” 
Julián López Iglesias – Técnico de  Autonomía 

No mes de outubro o grupo 
de teatro da nosa entidade 
participou un ano máis no 
Programa de Teatro 
“Buxiganga”,  posto en 
marcha pola 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. 
O grupo de teatro de DOWN 
LUGO levou a cabo a 
representación de “Conto de 
nadal”, adaptación da famosa 
novela de Charles Dickens, 
en tres datas e pobos 

distintos: o día 22 de outubro 
en Sarria, o 28 de outubro en 
O Corgo e o 29 de outubro en 
Espasande (Castroverde). A 
obra contou estes tres días 
cunha grande afluencia de 
público. 
En cada un destes lugares 
fomos moi ben recibidos, en 
especial en Espasande, 
residencia dun dos nosos 
usuarios, onde fomos 
invitados pola Asociación 

cultural Forno da Vella, e no 
que ao finalizar a 
representación agasalláronos 
cunha merenda. 
Dende aquí queremos 
mostrar o noso 
agradecemento aos Concellos 
de Sarria e O Corgo e a 
Asociación Forno da Vella 
por contar con nós e 
deixarnos desfrutar desta 
magnífica experiencia como é 
“Buxiganga”. 
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De novo, o Nadal 
Cristina Rodríguez Seijas– Técnico de Formación 

Buscando novas formas de difusión 
Sarai Lodeiro Castro– Responsable área de Formación e Emprego 

Dende o equipo de emprego, 
e para poder conseguir a 
inclusión das persoas coa 
síndrome de Down e/ou 
discapacidade intelectual no 
mercado de traballo 
ordinario, faise un 
importante labor de 
prospección, entendendo 
como tal a análise do 
mercado de traballo, e a 
difusión do programa de 
Emprego con Apoio ao 
mundo empresarial. 
 
Esta é unha tarefa que leva o 
seu tempo, pois antes de ir á 
empresa hai que conseguir 
bastante información, como 
ver cales están nun bo 
momento para expoñerlles a 
posibilidade de colaborar con 

nós, que posibles postos 
poderían ser cubertos polos 
nosos usuarios, lograr 
contactar coa persoa 
adecuada, etc. 
 
Por este motivo, buscáronse 
novas formas de darnos a 
coñecer e que, de forma 
complementaria  ao traballo 
habitual nos permitise 
chegar a moita máis xente en 
menos tempo, así que 
pensouse en contactar con 
algún grupo de networking 
local. 
 
Que é iso do networking? 
Unha forma sinxela de 
entendelo sería definilo como 
unha rede de empresarios 
que utilizan os seus 

contactos e influencias para 
facer un intercambio de 
información para promover 
ás empresas participantes, 
lograr recomendacións, e en 
definitiva aumentar as 
vendas dos seus 
participantes. 
E chegounos a oportunidade 
de participar nunha sesión 
dun grupo de networking na 
nosa cidade, BNI LOU ORO.  

Alí demos a coñecer a máis 
de 50 empresarios o noso 
programa de Emprego, viron 
casos de éxito, creamos algún 
contacto e fomos invitados a 
participar a principios do 
2018 noutro grupo que hai en 
Lugo. 

Chega o 1 de decembro e na 
Asociación xa se respiran 
aires de Nadal. Ás 
actividades habituais 
súmanse outras que nos 
indican que estamos preto 
dunha época de emocións, de 
reunións familiares e de 
compras.  A época de 
despedir o ano actual e 
recibir ao novo con moita 
ilusión. 
 
Durante este mes 
preparamos a Asociación con 
nova decoración que 
elaboramos en distintos 
talleres  e os  rapaces e 
rapazas comezan a pintar as 
súas postais para participar 
no noso concurso anual de 

Postais de Nadal. Tamén 
nestas datas continuamos 
coa venda de postais de 
Nadal e outros produtos, 
tanto no Centro Comercial 
Carrefour como no 
Mercadillo “Diversiarte”, 
situado durante tres días na 
praza Anxo Fernández 
Gómez.  
 
E chega tamén un encontro 
moi esperado por todas as 
persoas que formamos 
DOWN LUGO, a Festa de 
Nadal. 
 
A Festa de Nadal deste ano 
celebrouse o domingo 17 de 
decembro. A festa comezou 
arredor das 17 horas cando 

foron chegando os mozos e 
mozas, os/as familiares, os 
voluntarios/as e os/as 
colaboradores ao Hotel 
Méndez Núñez no que por 
segundo ano consecutivo 
celebramos a nosa festa. 
 
Durante a tarde leváronse a 
cabo distintas actividades. 
En primeiro lugar, 
desfrutamos da actuación do 
Mago Antonino  que nos 
deixou fascinados con cada 
un dos seus trucos. Despois 
tivo lugar a visita de Papá 
Noel que repartiu agasallos 
aos máis pequenos e o 
“Amigo invisible” no que os 
mozos e mozas foron 
recibindo os seus agasallos e 
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descubriron quen lles fixera o 
obsequio con grande alegría. 
Sinalar que este ano 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 
mercar dende a Asociación a 
distintos establecementos da 
cidade. 
Posteriormente pasouse á 
merenda durante a cal todos 
os/as asistentes puideron 
compartir  tempo de charlas 
e risas. Unha vez comezada a 
merenda deuse paso tamén 
ao baile no que moitos se 
animaron a participar para 
completar unha tarde de 
celebración amena e 
divertida. 
 
Pola súa banda, o  Concurso 
Autonómico de Postais de 
Nadal dirixido a persoas coa 
síndrome de Down celebrou 
este ano na súa 16ª edición.  
O obxectivo deste concurso é 
fomentar a participación das 
persoas coa síndrome de 
Down en actividades 
culturais e espertar o seu 
interese polo mundo da 
pintura. As bases foron 
enviadas a todos os Centros 

Escolares, Talleres 
Ocupacionais e Asociacións 
de persoas con discapacidade 
de Galicia.  
 
Nesta edición participaron 
65 persoas de 13 centros da 
Comunidade Autónoma con 
idades comprendidas entre 
os 4 e os 57 anos.  
O fallo do concurso tivo lugar 
o día 22 de decembro no local 
da Asociación, onde o xurado 
seleccionou as postais 
gañadoras.  
Este ano o xurado estivo 
formado por: 
- Dna. María José Gómez, 
Xefa do Servizo de 
Coordinación da Área 
Cultural, Delegación 
Territorial da Xunta. 
- Dna. Rosana Rielo Rozas, 
Concelleira do Concello e 
Cidadanía. Concello de Lugo. 
- Dna. Aurelia Balseiro 
García, Directora do Museo 
Provincial de Lugo, en 
representación da 
Deputación de Lugo. 
- D. Luís Barrio, Responsable 
de Publicidade do Grupo “El 
Progreso” de Lugo,  e 
- Dna. María José Blanco 
Freire, a presidenta da nosa 
Asociación. 
 

Os gañadores e gañadoras 
deste ano e os seus premios 
foron os seguintes: 
- 1º Premio: Mª Carmen 
Iglesias Freire (44 anos, 
Asociación APADER, 
Cedeira, A Coruña). Premio: 
Tarxeta Regalo Decathlon de 
100€. 
- 2-º Premio: Fátima Rosón 
Lopes (22 anos, Asociación 
Down Lugo ). Premio: 
Tarxeta Regalo Decathlon de 
75€. 
- 3º Premio: Concepción 
López Pernas (38 anos, 
A.S.P.A.N.A.N.E., Viveiro, 
Lugo). Premio: Tarxeta 
Regalo Decathlon de 50€. 
 
A todos os concursantes 
foilles enviado un Diploma 
agradecendo a súa 
participación e os seus 
traballos foron expostos na 
Asociación.  
Cos debuxos gañadores 
confeccionaranse as postais 
de Nadal que as próximas 
festas de Nadal a Asociación 
porá a venda e coas que 
felicitará as festas ás 
distintas asociacións, 
entidades e colaboradores.  
PARABÉNS AOS 
GAÑADORES! 
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Que é para ti a discapacidade? 
 

Se buscamos no dicionario a 
palabra discapacidade a súa 
definición vai unida a 
palabras como diminución, 
incapacitar, padecer... 
Palabras que seguramente 
non relacionamos con nós 
mesmos. Pero se nos 
poñemos un instante cada un 
de nós a pensar,  con toda 
seguridade encontramos 
actividades que non sabemos 
facer, para as que non nos 
sentimos “capacitados” ou 
preparados, que non 
entendemos ou que 
simplemente non podemos 
realizar. Entón? Sentimos 
agora a palabra 
discapacidade máis preto da 
nosa persoa? ... 
Ao fin, o importante é que 
todos somos persoas e, por 
sorte, todos somos persoas 
diferentes.  
Aos mozos e mozas da 
Asociación fixémoslles a 

“No estamos enfermos y 
queremos que nos respeten 
como personas” (María 
Varela, 30 anos). 
 
“Tener discapacidad significa 
que cada uno de nosotros 
somos distintos” (Sabela 
Arias, 28 anos). 
 
“Una desventaja a la hora de 
encontrar un trabajo. Pero 
para mí no significa nada, al 
contrario, cuando supe que 
tenía una discapacidad y 
entré en Down Lugo, me 
motivaron a hacer cosas, más 
de las que hacía antes de 
saber lo que tenía” (Diego 
Piñeiro, 28 anos). 
 
“É un cromosoma de máis. 
Somos diferentes todos”.                                     
(Sergio Villamarín, 22 anos). 

seguinte pregunta: Que é 
para ti a discapacidade? 
Estas foron as súas 
respostas: 
 
“Para mí la discapacidad es 
un conjunto de cromosomas,  
tenemos un cromosoma de 
más. Pero por tener 
discapacidad no se puede 
permitir que la gente nos 
trate como enfermos porque 
en realidad no lo somos. 
Somos capaces de hacer las 
cosas como los demás, solo 
que vamos más lentos en 
hacer las cosas. Somos 
capaces de hacer nuestras 
cosas por nosotros mismos y 
pedimos que no nos 
discriminen” (Francisco 
García, 32 anos). 
 
“Yo tengo discapacidad y soy 
como los demás, y también 
puedo trabajar” (Mickel 
González, 26 anos). 



Xa colaboran con nós: 

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

MARISTAS 

    LUGO 

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 conse-

guir que teñan unha integración plena na sociedade. 


