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BOLETÍN DA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO 

EDITORIAL 

Teño dereito a votar Decembro 2016 

Número 9 

Recentemente saíu 
nos medios de 
comunicación unha 
noticia  de moito 
interese en relación 
coas persoas con 
d i s c a p a c i d a d e . 
Trata sobre a 
d e c i s i ó n  d o 
T r i b u n a l 
Constitucional de 
non admitir a 
trámite o recurso 
presentado por 
unha persoa con 
síndrome de Down 
contra a sentenza 
d o  T r i b u n a l 
Supremo que lle 
impedía exercer o 
seu dereito ao voto.  
 
Esta decisión do 
T r i b u n a l 
Constitucional e as 
sentencias previas  
son difíciles de 
e n t e n d e r  e 
provocaron moita 
indignación nunha 
boa parte da 
sociedade. Incluso a 
vicepresidenta do 
Tribunal emitiu un 
voto contrario a 
esta decisión e 
asegurou que lle 

p r o d u c e 
perplexidade. 
 
O proceso de 
i n c a p a c i t a c i ó n 
dunha persoa con 
d i s c a p a c i d a d e 
debería ter como 
único obxectivo a 
súa protección, 
para evitar que 
alguén, mediante o 
engano,  po ida 
beneficiarse do seu 
patrimonio. Sen 
embargo, ocorre 
frecuentemente que 
n o s  p r o c e s o s 
x u d i c i a i s  d e 
incapacitación os 
xuíces lles retiren á 
p e r s o a  c o n 
discapacidade a 
posibilidade de 
e x e r c e r 
d e t e r m i n a d o s 
dereitos,  entre eles 
u n  d e r e i t o 
fundamental como 
é o dereito ao voto. 
 
 A privación do 
dereito ao voto, está 
c laramente en 
contradición co 
establecido na 
C o n v e n c i ó n 

Internacional sobre 
os Dereitos das 
P e r s o a s  c o n 
D i s c a p a c i d a d e 
a p r o b a d a  n a 
Asemblea da ONU 
no ano 2006, e 
rat i f i cada por 
España no ano 
2007. No seu artigo 
29a establece que 
os Estados se 
comprometen a 
“asegurar que as 
p e r s o a s  c o n 
d i s c a p a c i d a d e 
poidan participar 
p l e n a  e 
efectivamente na 
vida política e 
p ú b l i c a  e n 
i g u a l d a d e  d e 
condicións coas 
d e m a i s  ( … ) 
incluídos o dereito e 
a posibilidade das 
p e r s o a s  c o n 
discapacidade a 
v o t a r  e  s e r 
elixidas..”  
Sen embargo, máis 
ala do que di a 
l e x i s l a c i ó n ,  a 
incapacitación total 
d u n h a  p e r s o a 
resulta moi difícil 
de entender desde 
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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. 
 

   
 

 
 

Se tes algunha idea de reciclaxe ou para captar fondos,  
compártea con nós 

 
 

CONTIGO PODEMOS MÁIS!! 

CAPTACIÓN DE FONDOS 

candidato nos cae mellor ou 
peor... Con que dereito entón 
lle esiximos as persoas con 
discapacidade uns requisitos 
específicos que non se lles 
esixe ao resto da poboación? 
 
Parece que neste asunto a 
xustiza camiña en dirección 
contraria aos pequenos 
avances sociais que con tanto 
esforzo se van conseguindo 
no tema da discapacidade.  
Pero estes avances xa son 
imparables. As persoas con 
síndrome de Down deberán 
seguir loitando por os seus 
dereitos e contarán sempre 
co noso apoio. 

con discapacidade intelectual 
non ten a capacidade para 
emitir un voto baseado no 
coñecemento profundo das 
diferentes opcións políticas. 
Sen embargo, curiosamente, 
esta esixencia non se lle 
aplica ao resto da poboación. 
Coñezo a moita xente que 
decidimos o noso voto, non en 
base a un análise rigoroso 
dos diferentes programas 
políticos, senón máis ben 
b a s e á n d o n o s  n a s 
“sensacións” que vamos 
percibindo polo que oímos, 
lemos e vemos nos medios de 
comunicación ou polo que 
falamos e discutimos con 
persoas do noso entorno; ou 
pola opinión que nos fomos 
formando ao longo da nosa 
vida; tal vez porque un 

un análise feito con sentido 
común.  
Afortunadamente, cada vez 
máis  persoas con síndrome 
de Down e con discapacidade 
intelectual en xeral –grazas 
ao seu esforzo e co apoio das 
súas familias e das entidades 
Down− están acadando un 
maior grao de autonomía 
persoal, social e económica. 
Resulta polo tanto un 
contrasentido que se lles 
prive, non se sabe con qué 
finalidade, do seu dereito a 
dispor e manexar certos 
recursos económicos para 
afrontar os gastos da súa 
vida diaria ou tamén, por 
exemplo, do dereito a votar.  
 
É de supoñer que os xuíces 
entenderán que unha persoa 



Educadores e familias ante o proceso de 
desenvolvemento 
Adrián López López—Profesor Ciclo Superior Educación Infantil 

determinadas pola xenética, 
pero non se desenvolverán do 
mesmo xeito nuns contextos 
ca noutros, por tanto, o 
proceso de desenvolvemento 
será único e irrepetible para 
cada un/unha de nós. Para 
que este se produza dun xeito 
harmonioso dende a etapa 
infantil ata as etapas 
adultas, toda estimulación ou 
experiencia de aprendizaxe 
que se propoña dende o 
entorno directo da persoa 
debería partir do respecto 
máximo ás necesidades e 
capacidades individuais. 
 
Neste senso, as persoas con 
síndrome de Down 
precisarán ao igual que o 
resto de persoas, dunha 
proposta educativa que se 
axuste a súa individualidade, 
e que proporcione unha serie 
de estratexias pedagóxicas 
que den resposta ás 
necesidades particulares que 
se poidan derivar da súa 
natureza. As persoas que 
participan da intervención 
educativa con este colectivo, 
tanto profesionais coma 
familias, debe proporcionar 
os tempos necesarios, 
respectar as inquedanzas, 
exercer a escoita activa, etc., 
en definitiva, aplicar unha 
serie de estratexias para 

Cando falamos do 
desenvolvemento humano, en 
termos xerais, facemos 
alusión a un proceso cheo de 
cambios que comezan xa 
antes do nacemento e que se 
van sucedendo de xeito 
permanente ao longo das 
nosas vidas. Estes cambios 
aos que nos estamos a referir 
están vinculados ao 
desenvolvemento de 
capacidades en diferentes 
áreas, durante diferentes 
etapas da vida, e podemos 
asocialos tanto a aspectos 
cuantitativos (altura, peso, 
etc) coma cualitativos 
(aparición da linguaxe, 
habilidades motrices, 
habilidades sociais, etc). 
Pódese afirmar entón que o 
desenvolvemento implica 
tanto aos cambios físicos que 
vai sufrindo o organismo ao 
longo do proceso evolutivo, 
como ás capacidades 
aprendidas a través da 
práctica, o estudo ou a 
experiencia na nosa 
interacción co medio que nos 
rodea.  
 
Un aspecto determinante á 
hora de definir o 
desenvolvemento humano é a 
ineludible interacción que se 
produce entre os factores 
biolóxicos (herdados), propios 

de cada persoa, que veñen 
determinados por unhas 
características xenéticas que 
nos definirán como seres 
singulares e irrepetibles, e os 
factores ambientais, 
conformados polos diferentes 
contextos cos que esa persoa 
interacciona. É neste 
derradeiro punto onde cobra 
especial relevancia o papel 
dos/das educadores/as e das 
familias, estas ultimas 
asumindo unha das funcións 
básicas que se lle atribúen; a 
educación e socialización dos 
seus membros. 
 

Do mencionado 
anteriormente podemos 
deducir que cada un de nós 
nace cunhas potencialidades 
diferentes, que veñen 
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REFLEXIÓNS 

“...as persoas con síndrome 

de Down precisarán ao 

igual que o resto de persoas, 

dunha proposta educativa 

que se axuste a súa 

individualidade, e que 

proporcione unha serie de 

estratexias pedagóxicas que 

den resposta ás necesidades 

particulares que se poidan 

derivar da súa natureza...” 
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acompañar un proceso no 
que non somos os 
protagonistas, onde a nosa 
labor como educadores/as ou 
familiares, se debe limitar a 
dispoñer aquelas condicións 
necesarias para que os 
nenos/as ou adolescentes se 
poidan percibir a sí mesmos 
como individuos con plenas 
capacidades e coa autonomía 
necesaria para 
desenvolvelas. O éxito desta 
proposta depende en gran 
medida do establecemento 
dun traballo complementario 
entre as familias e os 
profesionais que traballan 
con este colectivo. É 
responsabilidade de ambas 
partes, familias e 
profesionais, establecer o 
clima e as canles de 
comunicación e participación 
axeitadas para garantir o 
éxito da labor educativa. 
 
Un dos maiores 
contratempos que xorden 
neste senso é a aparición de 
contradicións nas mensaxes 
que os nenos e nenas, ou 
adolescentes, reciben de cada 
unha das partes. Froito de 
puntos de vista diverxentes 
sobre determinadas 
cuestións, ou simplemente 
debido a unha deficiente 
comunicación. Non podemos 
eludir a responsabilidade 
dunha tarefa tan nobre como 
complicada e debemos ser 
conscientes de que todas as 
nosas actuacións, tanto as 
boas coma as malas, terán 
repercusións na 

configuración da 
personalidade dos nenos/as 
ou adolescentes. Entender 
que o conflito está na base de 
toda relación humana, e que 
este non só non é malo, senón 
que é necesario e positivo 
para a aprendizaxe, é o 
comezo para tratar de 
establecer puntos de 
encontro e consenso para 
unificar os criterios a seguir, 
e deste xeito sentar as bases 
para mellorar o resultado do 
proceso educativo no que 
todas as partes estamos 
implicadas.  

 
Cada familia ten unha forma 
de educar diferente. De xeito 
consciente, ou inconsciente, 
os pais e nais tenden a 
reproducir aqueles roles e 
condutas que aprenderon en 
diferentes contextos e 
momentos das súas vidas e a 
proxectar sobre os seus fillos 
determinados valores, 
actitudes e normas, que 
nalgunhas ocasións poden 
non ser os/as máis positivos/
as de cara a un 
desenvolvemento integral da 
súa personalidade. Non se 

trata de prexulgar a labor 
educativa das familias, pero 
si facer unha proposta para 
deixar lugar a autocrítica. 
Tanto familias como 
profesionais debemos asumir 
o erro como parte do proceso. 
A análise e reflexión sobre as 
condutas, valores e normas 
que transmitimos, debe ser a 
base para a mellora.  
 
Algunhas das actitudes 
exercidas como pais e nais, e 
que son mellorables, son as 
que se asocian a modelos 
educativos restritivos, como 
sería o caso dos pais 
autoritarios, que se 
caracterizan por impoñer 
unhas normas ríxidas, e onde 
non se concede moito lugar á 
toma de decisións por parte 
do menor e, por tanto, non se 
favorece nin a comunicación, 
nin a autonomía. Outros 
modelos educativos sitúanse 
no caso contrario, responden 
máis a estilos permisivos, 
onde o nivel de esixencia é 
moi baixo e as normas están 
pouco definidas. Proxectar no 
neno/a unhas expectativas 
pouco realistas pode resultar 
negativo para o 
desenvolvemento da súa 
autoestima e, por tanto, 
contraproducente para o seu 
correcto desenvolvemento, 
así mesmo, subestimar as 
súas capacidades poderá ter 
uns efectos semellantes, 
desencadeando no 
desenvolvemento un grao de 
autonomía menor do que as 
súas capacidades potenciais 

“... o ideal é apostar por un 

estilo educativo 

democrático, no que se teña 

en conta a vontade dos 

menores, ensinarlles que 

nos importa o que teñen que 

dicir, e que a súa palabra se 

ten en conta...” 



en persoas autónomas e se 
sintan capaces e  valorados. 
 
Non debemos obviar, tanto 
profesionais como familias, 
que somos os referentes 
principais daqueles nenos/as 
e adolescentes aos que 
tratamos de educar, e por 
tanto constituímos un 
modelo de imitación a seguir.  
 
Asumir a responsabilidade 
que a cada un lle corresponde 
supón recoñecer os propios 
erros e facer autocrítica para 
tratar de identificar os 
aspectos que debemos 
mellorar para converternos 
en mellores pais e nais e 
nuns profesionais máis 
competentes e cualificados. O 
éxito na consecución deste 
obxectivo pasa por traballar  
de forma conxunta aportando 
o mellor de nós. 

lle permitirían acadar 
nunhas condicións óptimas. 
Non se trata de criminalizar 
a labor educativa de 
ningunha familia, 
entendendo que todas elas 
desexan o mellor para os 
seus fillos e fillas, e por 
tanto, tratan de actuar en 
consecuencia, pero si de facer 
unha chamada a autoanálise, 
á reflexión e a concienciación 
sobre a importancia e a 
transcendencia que teñen 
moitas das decisións que 
tomamos a cotío.  
Ante estes modelos, o ideal é 
apostar por un estilo 
educativo democrático, no 
que se teña en conta a 
vontade dos menores, 
ensinarlles que nos importa o 
que teñen que dicir, e que a 
súa palabra se ten en conta, 
dende esta postura educativa  
os pais e nais tenden a 

establecer unhas normas 
claras, pero deixando lugar á 
flexibilidade na aplicación 
das mesmas.  
 

 
Unha relación baseada na 
comunicación como elemento 
clave para outorgar as 
ferramentas necesarias para 
que os menores se convertan 
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“Asumir a responsabilidade 

que a cada un lle 

corresponde supón recoñecer 

os propios erros e facer 

autocrítica para tratar de 

identificar os aspectos que 

debemos mellorar para 

converternos en mellores 

pais e nais e nuns 

profesionais máis 

competentes e cualificados.” 



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: 
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MENORES DE LUGO LLEVAN CINCO MESES 
MONTANDO PELEAS CALLEJERAS ENTRE 

ELLOS 

Sabela:” Que no se hagan las peleas, que no 
queden entre ellos.” 
Fátima: “La pelea y las otras personas que 
grabaron los vídeos para mandar por 
WhatsApp estuvieron muy mal.” 
Mickel: “No me gustan las peleas y los que las 
grabaron también lo hicieron mal.” 
Carla: “Está mal hecho, y menos publicarlo en 
las redes sociales y en los medios de comuni-
cación.” 
Marcos: “Las peleas son malas porque enfren-
tan a la gente y hacen que discutan.” 
Fran: “Está muy mal hecho porque en vez de 
hacer peleas hay que hablarlo entre ellos, y 
menos publicarlo en las redes sociales.” 
 

“NO SEAS MI LÍMITE”, LA NUEVA CAMPAÑA DE 
FUNDACIÓN ONCE QUE RECLAMA OPORTUNI-
DADES LABORALES PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

Modesto: “Me parece muy bien porque las 
personas con discapacidad necesitan un tra-
bajo.” 
Javi: “Muchas personas con discapacidad no 
tenemos trabajo y eso está mal porque esta-
mos bien formados.” 
Marcos: “Las personas con discapacidad tene-
mos derecho a trabajar en las cosas que nos 
gustan.” 
Sabela: “Es lógico que las personas con disca-
pacidad tengamos una oportunidad de traba-
jar igual que el resto de personas. Hay mu-
chas personas con discapacidad que están 
muy bien formadas.” 
Isa C: “A mí me gustaría que no fuera difícil 
que las personas con discapacidad tengamos 
un trabajo porque sabemos hacer muchas co-
sas.” 

O NOSO ESPAZO 
Damos nuestra opinión 
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Botellones de menores 
Sabela Arias Piñeiro 

Hoy en día hay bastantes bo-
tellones a los que van meno-
res de edad, aunque hay una 
ley que dice que no se puede 
beber alcohol antes de tener 
la mayoría de edad  muchas  
veces no se cumple. 
 
Es muy importante concien-
ciar a las personas que ven-
den alcohol que no vendan a 
menores y que pidan el DNI 
para saber su edad.  

También hay que decirles a 
los chicos que sean mayores 
de edad que no compren para 
los más pequeños y que no 
les influyan para beber. 
 
Toda la sociedad y sobre todo 
los padres tienen la respon-
sabilidad de evitar estos bo-
tellones, estos últimos con-
trolando mejor a donde van 
sus hijos y a qué horas. 
 

El consumo de alcohol es más 
peligroso en menores que en 
adultos porque empezar a 
beber de joven aumenta las 
probabilidades de ser alcohó-
lico y tomar otras drogas 
cuando sean adultos. Y ade-
más, les perjudica al desarro-
llo del cerebro, disminuyendo 
la memoria y el aprendizaje. 
Por ello a los jóvenes que be-
ben  les cuesta más estudiar 
que a otros compañeros. 

A lo largo de todo el año en el Taller  “O NOSO ESPAZO” escribimos sobre nuestras experien-
cias, sobre lo que nos gusta (películas, series, deportes…) y damos nuestra opinión sobre te-
mas de actualidad, como estos 2 que comentamos a continuación: 
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Cómo organizar una fiesta 
Marcos Cruz Moreno  

Yo elegí este tema porque a 
mi me gusta la música, las 
orquestas  y las barracas,   
por eso  quiero ser organiza-
dor de eventos. 
Las orquestas que más me 
gustan son las   marchosas, 
por ejemplo la orquesta  
Olympus  porque  su  música 
se puede bailar. Me gusta el 
estilo  merengue, bachata, 
cumbia, salsa…en resumen  
me gustan  las que son movi-
das.  
 
Este año  en las fiestas de 
San Froilan  vinieron 3 or-
questas  que me gustan mu-
cho que son Olympus, Pano-
rama y la orquesta  Marbe-
lla. 
 
Para organizar una fiesta 
hay que seguir estos pasos: 

1. Primero hay que pedir 
permiso al   ayuntamiento  
presentando  una solicitud y 
explicando  que tipo de fiesta 
es. 
2. Luego  hay que llamar  a 
los feriantes  para que trai-
gan sus barracas como el 
Grand Prix, coches de cho-
que, la noria o el Ratón Vaci-
lón. 

3. Tenemos que poner publi-
cidad  con el programa de las 
fiestas   y las luces en las ca-
lles. También habrá coches 
con megáfonos para anun-
ciarlas 

4. Además  tenemos que invi-
tar a alguien relacionado  con 
el sitio donde  es la fiesta y 
que sea  conocido para que 
venga  a dar el pregón. Con 
la lectura del pregón  se ini-
cian las fiestas 
5. El último día  de las fies-
tas  se lanzan fuegos artifi-
ciales. 

Como podéis ver organizar 
unas buenas  fiestas  no es 
tan fácil, se necesita  mucho 
dinero y hay que trabajar 
mucho. 

cuidado con  lo que descarga-
mos de internet (música,  
juegos, videos…) porque pue-
den cobrarnos o  entran un 
virus en nuestro ordenador o 
en el móvil. 

es publicar nuestros datos 
personales (dirección, nom-
bre y apellido, teléfono…), 
enviar videos y fotos de otras 
personas sin su permiso. 
También  tenemos que  tener 

En el mes de octubre tuvimos 
en la Asociación dos talleres  
sobre el uso  de las redes so-
ciales.  
Hablamos del WhatsApp y 
Facebook, de lo peligroso que 

Las redes sociales 
Mª Isabel Casanova Rivas  

También se producen acci-
dentes por la actitud que se 
tiene al ir borracho ya que 
afecta a la visión y otras sen-
saciones. 
Otra consecuencia del bote-
llón es que dejan bolsas, bo-

tellas y otra basura tirada 
por los parques o por otros 
sitios y los vecinos se quejan 
de encontrarlo todo sucio a la 
mañana siguiente.  

Opino que después de hacer 
el botellón deberían dejarlo 
todo limpio y tirar todo en 
una papelera. 
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El concierto de Abraham Mateo 
Fátima Rosón Lopes 

Oposiciones 
Alba Abuín Prado 

Mi experiencia del concierto 
de Abraham Mateo fue el día 
8 de octubre.  

El concierto fue genial,  me 
divertí mucho, canté y bailé 
con sus canciones como por 
ejemplo Así es tu amor, Seño-
rita, Girlfriend y Another 
heartbreak.  

Al llegar al concierto  compré 
una camiseta. El concierto 
empezó a las 21:00, cantó ge-
nial y salió muy guapo. Ha-

bía muchísimas fans.  

Era al segundo concierto  al 
que iba, el primero   fue  en A 
Coruña, allí fui a su came-
rino y me saqué una foto con 
él y me firmó la camiseta que 
me compró mi madre.  

Abraham Mateo y yo habla-
mos por Facebook, le escribí 
una carta para dársela y no 
pude porque  había mucha 
gente. Se la voy  a intentar 

dar cuando vuelva a Galicia 
a hacer una firma de discos o 
a dar otro concierto. 

La oposición es la forma de 
conseguir un trabajo en la 
Administración y que consis-
te en hacer unas pruebas, 
que normalmente son exáme-
nes, y que a veces tienen en 
cuenta los méritos académi-
cos formativos y la experien-
cia laboral. Al final quien 
más puntuación  tiene consi-
gue la plaza. 
 
¿Cómo la preparo y qué tiem-
po le dedico? 
La preparadora me ayuda 
mucho a razonar las cosas 
para que yo entienda mejor y 
es la parte que más me gus-
ta. Las sesiones son de 3 ho-
ras a la semana, aunque en 
casa tengo que estudiar mu-
cho. 

¿Cómo son las clases? ¿Qué 
trabajamos? 
En las clases preparamos el 
temario que son 7 bloques y 
tratan sobre  cómo usar algu-
nas máquinas (fotocopiadora, 
impresora escáner y fax), el 
reparto y envío de correspon-
dencia, asumir un encargo y 
hacer recados y la resolución 
de anomalías e incidencias  
en el trabajo, hablamos de la 
Constitución, del Gobierno de 
España y de Galicia. 
 
Por otro lado, en la clase 
también resolvemos las du-
das que tenemos, realizamos 
preguntas de cada tema que 
luego nos explica la prepara-
dora. 
Primero nos explica los te-

mas, luego en casa lo estu-
diamos y vamos anotando las 
dudas que tengamos para 
preguntárselas a la profesora 
al día siguiente. Al terminar 
de estudiar cada tema hace-
mos el examen. 
 
Para mí es muy difícil, le de-
dico mucho tiempo, y estoy 
muy nerviosa en presentar-
me al examen y sacar la pla-
za. 

 
 
 

Por último hicimos dos carte-
les en los que aparecen la 
definición de lo que son las  
redes  sociales, para que sir-

ven y los cuidados que tene-
mos que tener. 
Me gustó que hubiera las  
dos sesiones del uso de las 

Redes Sociales porque yo uti-
lizo   internet y no sabía que 
había  tantos peligros.   
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VOLUNTARIOS 

Querer es poder 
Nerea Villarroel Ramos 

Cuando llegué al centro 
Down, lo hice hecha un ma-
nojo de nervios y llena de in-
seguridades: “¿Les gustaré?, 
¿lo haré bien?, ¿estaré prepa-
rada?, ¿seré capaz?...”  
Pero todas esas dudas e in-
quietudes que se me pasaban 
por la cabeza desaparecieron 
al instante. Desde el primer 
día, era una más de su pe-
queña familia, en la que el 
compañerismo, el respeto, la 
profesionalidad y el deseo de 
superación brillan con una 

luz tan intensa, que sería 
capaz de iluminar todo Lugo 
hasta en la noche más oscu-
ra.  
 
Me siento agradecida, y afor-
tunada, por estar siendo par-
te del brillo de esa luz.  
Por comprobar  que todavía 
quedan personas y lugares 
donde los pequeños detalles 
importan, y el valor vence al 
precio; donde el “por mí y por 
mis compañeros” no se queda 
en una simple frase de niños, 

y todos nos ayudamos para 
superar nuestros miedos y 
dificultades, nos esforzamos 
para alcanzar nuestros sue-
ños y ser lo mejor que poda-
mos llegar a ser, para que 
esa luz siga creciendo cada 
día. 
 
Todos y cada uno de nosotros 
brillamos, y está claro que 
trabajando unidos lo hace-
mos más, así que… 
¡brillemos como nunca! 

“Eu podo, e ti?” 

La moda 
Merlyn Galviz Piamba 

Me  gusta  mucho  la  moda  
y  os  voy  a  comentar  lo  
que  se  llevará  este  otoño-  
invierno  conocido  más  con 
el  nombre  de   tendencias.  
 
Se  seguirán  llevando  los  
chalecos  largos y   los  vesti-
dos  de  tirantes  con  camisa  
debajo , a mí no me gusta, yo 
no me lo pondría.  Los  abri-
gos  marineros (azul  marino  
con  botones  dorados).  Tam-
bién  se  llevarán  las  cami-
sas  con  volantes  y  borda-

dos,  yo soy  más  de  poner-
me  camisetas . Los  jerséis  
extra -largos  y  las  faldas  
“midi “ (por  debajo  de  la  
rodilla  y pueden  llegar  has-
ta el tobillo), a  mí los  jerséis  
extra-largos  no me gustan,  
pero  sí las faldas.   También  
las  rebequitas  (chaquetas) 
de lana que  abrigan  mucho  
en  los  días  de  frío,  los  la-
zos  o  pañuelos  negros  co-
mo  complementos.  Las  
prendas  de  terciopelo  
(abrigos,  vestidos,  america-

nas...). 
También se ven mucho en las 
tiendas  la  ropa  metalizada, 
los plateados y los dorados,  
aunque  a  mí  no me  gusta  
ese  estilo  de ropa, los colo-
res y el material del que  está 
hecho. 
 
Aunque  en  Lugo  en in-
vierno hace mucho  frio  lo 
que más me gusta ponerme 
son pantalones con  rotos y 
shorts con medias. 
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NO ANO 2016... 

Número 9 

Convivencia Familiar de Verán en Friol 
 

Como cada verán, o pasado 17 de xullo 
levamos a cabo a nosa tradicional 
Convivencia Familiar. Este ano celebrámola 
en Friol. 
 
A xornada comezou ás 12 horas cunha visita 
teatralizada á Fortaleza de San Paio de Narla 
e ao Museo que alberga no seu interior, 
animada polo magnífico traballo da guía e do 
persoal do museo. Durante o percorrido, no 
que apareceron unha Bruxa e unha Fada 
mala, gozamos dos diferentes espazos e 
estancias que a compoñen como as cortes dos 
cabalos, a cociña, o salón, a sala do tear, o 
escritorio, os dormitorios, a colección de 
armas brancas e de fogo nun dos tres pisos da 
torre, o seu ameado e unha fantástica vista de 
toda a comarca e, xa fóra do edificio, a capela. 
Ao terminar un Cabaleiro repartiu flocos de 
millo a todos os nenos e novos. 

A continuación e tras desprazarnos á zona 
recreativa do Club Fluvial, reunidas todas as 
familias, voluntarios e profesionais, un total 
de 85 persoas, compartiuse unha comida 
campestre. 
 
Finalizada a comida e tras unhas divertidas 
sesións de Photocoll a maioría dos mozos, 
sobre todo os nenos e nenas, bañáronse nas 
refrescantes piscinas neste día tan caloroso e 
outros pasearon ou conversaron á sombra na 
agradable contorna do club. 
 
Agradecemos a D. José Ángel Santos Sánchez, 
alcalde do Concello de Friol, pola excelente 
acollida que nos brindou obsequiándonos cun 
cadro co escudo do seu Concello, 
conmemorativo da xornada desta Convivencia 
Familiar. 

O emprego como forma de publicidade 
Sarai Lodeiro Castro– Responsable Área Formación e Emprego 

Adoita definirse a publicidade como unha 
forma de informar ao público dun 
determinado servizo ou produto a través dos 
medios de comunicación (televisión, radio, 
redes sociais, xornais …) a fin de que o 
consumidor véxase inducido a probar o 
devandito produto de paso que resalta aqueles 
aspectos que o fan distinguirse dos demais. 
 

Entón, por que dicimos que o emprego con 
apoio é unha forma de publicidade? Porque é 
unha excelente forma de demostrar as 
posibilidades das persoas con (dis)capacidade.  
Que nos fai distinguir doutras entidades?  
Unha das nosas reivindicacións é o dereito a 
unha vida normalizada en todos os aspectos, e 
o feito de traballar en empresas nas que 
calquera de nós traballariamos é unha das 
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Moito máis que un traballo... 
Alba Ansareu Becerra– Preparadora Laboral 

nosas distincións. 
Neste punto gustaríame 
relatar algunhas das 
reaccións que vin na xente 
cando entra nunha empresa 
e atopa a un traballador con 
discapacidade: 
 
“O cliente dun supermercado 
achégase a un traballador, 
que está de costas colocando 
a mercadoría nos andeis, 
para preguntar por un 
produto. O empregado vírase 
e amablemente dille que lle 
acompañe. Tras un instante 
de dúbida ao ver os trazos 
físicos, acompáñao e a súa 
cara mostra arrepentimento 
por dubidar.” 
 
“Tres rapazas están nun 
establecemento ceando cando 
unha das mozas ve que entre 
o persoal hai unha 
traballadora con S. de 
Down. Falando baixo e 
inclinando levemente a 
cabeza cara á traballadora, 

indícalle ás súas amigas que 
miren e ao momento sorrín.” 
 
“Unha empregada con S. de 
Down está no seu posto de 
traballo utilizando 
ferramentas tecnolóxicas 
para desempeñar as súas 
funcións. Un cliente, esta vez 
sen poder disimular, queda 
mirando coma se quixese 
comprobar que as sabe 
utilizar, e ao velo fai un xesto 
de aprobación coa cabeza.” 
 
Estas son só tres das moitas 
situacións que podería 
relatar e que seguirán 
sucedendo ata que aos 
poucos chegue o momento no 
que ver a unha persoa con 
discapacidade no seu posto 
de traballo non nos teña que 
sorprender, nin agradar, xa 
que será algo cotiá e, por 
tanto, pasará desapercibido. 
 
Este 2016 que vamos 
terminar foi moi bo en canto 

á difusión do Emprego con 
Apoio, xa que diferentes 
medios de comunicación 
falaron dos logros ou 
actividades do programa que 
levamos a cabo. Saímos no 
Progreso, La Voz de Galicia, 
V Televisión, TVG ou no 
Facebook de Down Galicia.  

Tanto usuarios como técnicos 
da Asociación contaron as 
súas experiencias laborais, 
como se prepara unha 
oposición ou que é Emprego 
con Apoio. Así pois, 
agradecer a Laura, Saúl, 
Luís Cristóbal, Iria, Fran, 
Alba, Sabela, Chus, Javier, 
Fernando, José, Diego, Carla, 
Isabel, Marta e Sergio por 
axudarnos a publicitar, sexa 
en medios de comunicación 
ou día a día nos seus postos 
de traballo que si, somos 
diferentes. 

Parece que foi onte cando, 
con toda a miña ilusión e 
ganas de traballar, firmaba o 
meu contrato con DOWN 
LUGO durante un ano. Un 
tempo que parecía moito e 
que pasou sen darme conta. 

Era o meu primeiro contrato 
tan longo, con bo horario, 
vacacións... (algo tan difícil 
de conseguir a día de hoxe). 
O que non sabía era que esta 
experiencia ía supoñer moito 
máis para min,  non só a 

nivel profesional, senón 
tamén a nivel persoal. 
 
Facendo balance de este ano 
son moitos os sentimentos 
que me abordan. A estas 
alturas unha gran tristeza 
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por saber que se acaba, pero 
con moita alegría por 
compartir este ano con todos 
vós. Tanto os rapaces como 
os profesionais aportástesme 
moitas cousas: que as 
barreiras soamente están 
nas cousas que creemos que 
non podemos facer, que a 
constancia e o esforzo teñen 
a súa recompensa, tamén 
aprendín o que é traballar en 
equipo e ter o apoio dos teus 
compañeiros ante situacións 
que non sabes moi ben como 
afrontar. 
 

Despois de este ano 
soamente podo dar as grazas 
por confiar en min desde o 
primeiro momento, 
facéndome sentir como unha 
máis desde o primeiro día  
que, con moitos nervios, 
entraba na Asociación para 
desempeñar o meu traballo. 
Quédome  con todos os 
momentos vividos: a 
organización da gala, as 
primeiras experiencias 
laborais de algúns dos 
rapaces (Isa ou Javi), con 
outros moitos apoios laborais 
(Diego, Chus, Jose ou 

Marta), coa alegría da 
superación das probas de 
competencias clave, a venta 
de “piruletas” e  das postais 
de Nadal, as clases de Euro/
Reloxo con Maickel, 
alfabetización con Manuel, 
coa comida de familias en 
Friol, as clases de euro/
compra con todos os rapaces 
de cociña, as festas... 
 
En resumo, non podo falar de 
DOWN LUGO como un 
traballo, senón coma unha 
gran experiencia que será 
difícil de superar. 

ASTELU. Día Internacional do Voluntariado de 
Telefónica 
Ainara Garea López– Responsable Área Vida Adulta e Independente 

O venres 21 de outubro de 
2016 celebramos o Día 
Internacional do 
Voluntariado de 
Telefónica.  

O voluntariado da 
Asociación Senior 
Telefónica de Lugo 
(ASTELU) invitounos unha 
vez máis a participar nunha 
actividade, neste caso 
deportiva: Laser Run.  
Esta disciplina é recente e 
pertence a unha das probas 
de pentatlón. Trátase de 
practicar tiro cunha pistola 
láser alternando con 

carreiras. Tivemos a 
oportunidade de coñecer e 
practicar este deporte coa 
Asociación Deportiva 
Tripenta Terras de Lugo.  
Eles foron os encargados de 
organizala e de 
presentárllela aos 
participantes. Puidemos ver 
cómo a practicaban os 
deportistas desta Asociación 
e despois encargáronse de 
ensinar e apoiar aos 
participantes de DOWN 
LUGO. Todos tiveron a 
oportunidade de probala e 
quedaron realmente 
satisfeitos.  

 Para rematar puidemos 
gozar dunha deliciosa 
merenda que deu lugar a un 
tempo de charla entre todos 
os asistentes. 
  
Dende aquí mostrar o noso 
agradecemento aos membros 
de ASTELU pola súa 
colaboración e pola 
organización de actividades 
nas que os integrantes da 
nosa Asociación se divirten e 
comparten espazos e 
vivencias con outros mozos e 
mozas, xa que valoramos moi 
positivamente estas 
iniciativas e experiencias. 
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Obradoiro de Fotografía 
Ainara Garea López – Responsable Área Vida Adulta e Independente 

Este último ano achegouse a 
coñecernos Aleksandra 
Dimitrieva, a través do 
Servizo de Participación e 
Integración Universitaria da 
USC. Ela é fotógrafa, e 
pensou que podía compartir o 
seu coñecemento nesta arte 
connosco.  
A súa proposta tivo 
aceptación entre un grupo de 
mozos e mozas da Asociación.  
 
Comezamos paseniñamente 
a falar dos tipos de fotografía 

(de moda, periodística, 
publicitaria...) e dos xéneros 
fotográficos: paisaxes 
naturais, paisaxes urbanas, 
bodegóns, retratos e 
reportaxes.   
Segundo fomos avanzando na 
nosa andaina e fomos 
interiorizando conceptos e 
técnicas (regra dos terzos, 
puntos de vista, planos...) os 
nosos ollos transformáronse 
en “ollos de fotógraf@”. 
Isto permítenos ver liñas 
verticais e a perspectiva onde 

vos vedes edificios; bodegóns 
nas cociñas das nosas casas; 
observámosvos 
minuciosamente o rostro 
pensando cal sería o voso 
mellor retrato; miramos a 
liña do horizonte analizando 
en que liña da regra dos 
terzos a colocaríamos.... 
 
Para poñer en práctica todo o 
coñecemento teórico que 
Aleksandra nos transmite na 
clase dos venres sacamos 
fotografías pola semana para 

Xornada de experiencias e metodoloxías inclusivas 
Beatriz Novo Enríquez e Iria Pérez Cao– Área Inclusión Educativa 

O pasado 5 de novembro as 
técnicos de Educación da 
Asociación asistimos á 
“Xornada de experiencias e 
metodoloxías inclusivas” que 
organizou Down Galicia, na 
que participaron profesionais 
docentes, de orientación e 
directivos dos centros 
educativos da Consellería de 
Educación. 
  
O obxectivo principal da 
xornada, na que participaron 
120 persoas, foi sensibilizar e 
formar ós participantes no 
uso de metodoloxías 
inclusivas e boas prácticas, 
como medida de atención ó 
alumnado con maiores 
necesidades de apoio 
educativo. 
  
Na primeira parte da 
xornada, Cecilia Simón 
Rueda, Doctora en Psicoloxía 
e mestra na Universidade 
Autónoma de Madrid, 

conseguiu o Premio 
Extraordinario da ESO ó 
esforzo e superación persoal 
outorgado pola Xunta de 
Galicia. Tamén se compartiu 
cos participantes, a inclusión 
dun alumno coa síndrome de 
Down na FP Básica. 
  
A través da xornada déronse 
a coñecer boas prácticas que 
se están levando a cabo nos 
diferentes centros educativos 
e que non sempre son 
recoñecidas, polo que foi unha 
boa oportunidade para 
intercambialas, así como un 
espazo de reflexión sobre 
como se está traballando 
dentro das aulas. 

resaltou a importancia de non 
crear un modelo único de 
aprendizaxe, senón 
metodoloxías centradas en 
cada individuo. 
  
Na segunda parte, máis 
práctica,  Carmen Morán 
centrou a súa intervención 
nas “Comunidades de 
Aprendizaxe”, Laura 
Fernández falou do  “Traballo 
por proxectos”,  Margarita 
Loureiro da “Intelixencia 
emocional e as TICs” e Rosa 
Fiel da metodoloxía 
“Aprendizaxe Cooperativo”, 
todas elas mestras de 
distintos centros de Galicia.  
  
  
Xa pola tarde, os relatorios 
estiveron centrados en 
experiencias e boas prácticas 
en centros educativos. Entre 
outras, contouse a historia 
dunha moza de Vigo coa 
síndrome de Down que 
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mostrar o noso traballo os 
compañeiros/as. Pero tamén 
organizamos saídas para 
facer prácticas xuntos. Por 
exemplo, fomos A Coruña a 
practicar xéneros fotográficos 
(paisaxes e bodegóns) e  os 
diferentes tipos de liñas; 
fomos polo paseo do Río Rato 
e os exteriores do Museo 
Interactivo da Historia de 
Lugo para facer retratos con 
diferentes fondos; 

camiñamos pola Muralla 
para sacar fotos da paisaxe e 
de diferentes texturas...  
 
A fotografía permítenos 
expresarnos dun xeito 
diferente ao que estamos 
acostumados e esíxenos ser 
moi observadores e 
pacientes, xa que temos que 
practicar moito e 
experimentar co mundo que 
nos rodea.  

Seguiremos traballando e 
buscando a nosa mellor foto 
para compartir con todos vós!  

E como non, agradecémoslle  
a Aleksandra o tempo que 
comparte connosco, a 
oportunidade que nos brinda 
de mergullarnos no mundo 
da fotografía e tamén as fotos 
tan bonitas que nos fai cada 
vez que nos acompaña.  

Risoterapia con ASTELU e COGAMI 
Ainara Garea López – Responsable Área Vida Adulta e Independente 

Os días 21 e 22 de novembro, 
gracias á colaboración da 
Asociación Senior Telefónica 
de Lugo (ASTELU), os 
integrantes de DOWN LUGO 
e COGAMI puidemos gozar 
dun Taller de Risoterapia. 
  
Tendo en conta o alto 
número de participantes 
leváronse a cabo dúas 
sesións, unha en horario de 
mañá e outra en horario de 
tarde.  
  
As actividades coma a 

risoterapia baséanse no uso 
da risa,  o humor e a vivencia 
de emocións agradables. 
Aporta moitos beneficios 
físicos (relaxa o organismo, 
favorece o corazón e o 
sistema circulatorio, mellora 
a función respiratoria...) e 
tamén psicolóxicos e sociais 
(reduce a ansiedade e o 
estrés, distrae as 
preocupacións e os 
sentimentos negativos, 
reforza a autoestima, 
favorece a comunicación, 
aumenta a confianza...).  

Pasámolo boi ben ao longo 
das dúas xornadas coas 
diferentes dinámicas e, ao 
rematar as actividades e 
despois dunhas boas 
gargalladas, gozamos duns 
pinchos e tempo libre para 
compartir o resultado da 
experiencia entre todos os 
participantes. 
  
Moitas grazas a ASTELU  
pola súa colaboración e a 
COGAMI por acollernos  tan 
amablemente nas súas 
instalacións. 
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E chegou o Nadal... 
Cristina Rodríguez Seijas e Talía Rodríguez Arribas– Técnicos Formación  

E chegou o mes de decembro 
e con el, O NADAL!  
 
Estas datas sempre nos 
traen,  ademais de moitos 
sentimentos, un montón de 
actividades que preparar e 
gozar, polo que tanto os 
mozos e mozas da Asociación, 
coma as súas familias e os/as 
profesionais implicámonos en 
cada unha delas con moita 
ilusión.  
 
Por unha banda, como 
actividade típica destas 
datas, adornamos a 
Asociación: poñemos a 
árbore, facemos obradoiros 
de manualidades que 
servirán para colocar nas 
aulas, e deseñamos, 
debuxamos e pintamos as 
nosas postais de Nadal.  
Por outra banda, tamén 

temos a nosa clásica 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 entre estas actividades 
encóntranse outras dúas 
tamén moi esperadas na 
Asociación, como son a Festa 
de Nadal e o Concurso 
Autonómico de Postais de 
Nadal. 
 
A Festa de Nadal celebrouse 
o domingo 18 de decembro. A 
festa comezou arredor das 
16:30 horas cando foron 
chegando os mozos e mozas, 
os/as familiares, os 
voluntarios/as e os/as 
colaboradores ao Hotel 

Méndez Nuñez, lugar no que 
por primeira vez celebramos 
a nosa tradicional festa.  
 
Durante toda a tarde 
leváronse a cabo distintas 
actividades.  
 
Por unha banda todos os 
asistentes puidemos gozar de 
dúas actuacións, a 
representación teatral de 
“Conto de Nadal” a cargo dos 
alumnos de teatro do Espazo 
Artístico 10 e unha actuación 
do grupo coral “Ecos do 
Miño”, que cantou 
panxoliñas de Nadal, as que 
tamén se incorporaron os 
mozos e mozas da Asociación. 
Por outra banda, e entre 
estas dúas actuacións, tivo 
lugar a visita de Papá Noel 
que repartiu agasallos aos 
máis pequenos e o  “Amigo 

encontrando aquí e alá, por 
distintos recunchos deste 
lugar... 
 
E o ambiente... de verdade 
isto é unha familia, e que 
ditosa me sinto de que me 
acolleran cos brazos 
abertos... 
 
Non podo dicir outra cousa 
que GRACIAS, pola 
aprendizaxe, pola risa, polo 
calor, por tanta luz... un 
pracer compartir un ratiño 
de viaxe convosco... e oxalá 
volvamos a encontrarnos. 

os teus problemas contigo 
cando cruzas a porta. 
E é que cada día, sen 
excepción, me levo unha 
lección de vida nos petos. O 
bonito de traballar con 
persoas bonitas, é que te fan 
querer ser cada día un pouco 
mellor. 
 
Quedo co esforzo diario, a 
perseveranza, o afán de 
mellorar, a determinación, o 
optimismo vital, a alegría, a 
espontaneidade, a 
resiliencia, a forza de 
vontade e outros valores 
admirables que fun 

Fáiseme difícil contar o meu 
paso por DOWN LUGO... 
porque é máis unha 
sensación que algo que se 
poida describir con palabras. 
 
Durante o primeiro momento 
que estiven na Asociación  foi 
como se nunca fose unha 
estraña  para elas/eles... hai 
persoas que teñen tanta luz, 
que ao telas cerca  fante 
brillar co seu reflexo... e 
desas hai moitas dentro 
destas catro paredes. Algo 
hai, un certo magnetismo, 
como unha especie de aura 
que non permite que entren 

Recunchos con Luz 
Carolina Rodríguez Arajol– Técnico Formación de Adultos 
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Pola súa banda, o  Concurso 
Autonómico de Postais de 
Nadal dirixido a persoas coa 
síndrome de Down celebrou 
este ano a súa 15ª 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 82 
persoas de 16 centros da 
Comunidade Autónoma con 
idades comprendidas entre 
os 5 e os 58 anos.  
 
O fallo do concurso tivo lugar 
o día 21 de decembro no local 
da Asociación, onde o xurado 
seleccionou as postais 
gañadoras. Este ano o xurado 
estivo formado por: 

- Dna. Ana María González 
Abelleira, Concelleira de 
Benestar Social, Igualdade e 
Inclusión do Excmo. Concello 
de Lugo. 
- D. José Manuel Rozas 
Bello, Xefe Territorial en 
Lugo de Presidencia. 
- D. Álvaro Santos Ramos, 
Vicepresidente da Excma. 
Deputación de Lugo. 
- D. José Vinicius de Cora, 
Licenciado en Belas Artes en 
representación do diario “El 
Progreso” de Lugo. 
- 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: Francisco García 
Rancaño (31 anos, Asociación 
DOWN LUGO). Premio: 
Tarxeta Regalo Decathlon de 
100€. 
- 2º Premio: Juan Ignacio 
Latorre Morado (48 anos, 

Cedeira- A Coruña ). Premio: 
Tarxeta Regalo Decathlon de 
75€. 
- 3º Premio: Mª Jesús Pena 
Gómez (40 anos, Asociación 
DOWN LUGO). Premio: 
Tarxeta Regalo Decathlon de 
50€. 
 
 
 
 
 
 
 
A todos os concursantes 
seralles enviado un Diploma 
agradecendo a súa 
participación e os seus 
traballos serán 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 
d i s t intas  asoc iac ións , 
entidades e colaboradores.  
Parabéns aos GAÑADORES! 

Invisible” no que os mozos e 
mozas buscaron os seus 
agasallos e descubriron 
cunhas pequenas tarxetas 
quen lles fixera o 
correspondente obsequio. 
Posteriormente pasouse á 
merenda durante a cal todos 
os/as asistentes puidemos 

compartir un tempo de 
charla.  

Ao final da tarde deixouse un 
tempo para bailar co que se 
remataba unha tarde de 
celebración amena e 
divertida.  

Durante toda a tarde tamén 
se puido contemplar o 
traballo realizado polos 
participantes do Obradoiro 
de Fotografía da Asociación, 
xa que o salón do Hotel 
albergou unha exposición con 
unha mostra dalgunha das 
súas  mellores fotografías. 
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“Los chistes, ir de vacaciones, 
ir al cine e ir a la gira de tea-
tro” (Nazaret Barroso, 21 
anos). 
 
“Me río mucho con los compa-
ñeros de la Asocia-
ción” (MªJesús Pena, 40 
anos). 
 
“Cuando me hacen una bro-
ma, cuentan un chiste y estoy 
contento cuando veo a un 
amigo” (Javier Fernández, 27 
anos). 
 
“Me hace reír ir al cine a ver 
comedias” (Laura del Cerro, 
33 anos). 

“Los Simpson” (Manuel Váz-
quez, 50 anos). 

“Las bromas de mis ami-
gos” (Carla Pereira, 21 anos). 

Ante a pregunta Que che fai 
sorrir? os rapaces e rapazas 
de DOWN LUGO déronnos 
estas respostas: 

“Cuando  me acuerdo de un 
concierto de Abraham Ma-
teo” (Isabel Casanova, 22 
anos). 
 
“Me hace sonreír estar con mi 
sobrino, cuando le cojo en el 
colo, eso me hace feliz” (Saúl 
Montoya, 27 anos). 
 
“José Mota, e os meus compa-
ñeiros” (Sergio Villamarín, 
21 anos). 
 
“Sorrío co meu irmán cando 
vén. E cando vou cos meus 
pais a Vigo para facer unha 
visita ao meu irmán” (Iria 
Villamarín, 25 anos). 
 
“Que me hagan cosquillas 
por todos lados y las bro-
mas” (Marcos Cruz, 19 anos). 

O sentido do humor non só 
nos alegra a vida e fai máis 
liviás as adversidades, senón 
que din os científicos que a 
longo prazo modifica o noso 
cerebro de forma positiva, 
ademais de converterse nun 
recurso eficaz para fortalecer 
o corazón e protexernos 
dalgunhas enfermidades. 
 
Sorrir revitaliza o ánimo e 
non só do que sorrí, senón 
tamén o de todos os que 
están arredor. O sorriso é un 
bo comezo para una boa 
comunicación coas persoas 
coas que convivimos no noso 
día a día e ademais, é 
contaxioso!, polo  que non só 
axuda a sentirse ben a un 
mesmo, senón que axuda aos 
demais a mellorar o seu día e 
ten un efecto multiplicador 
que se pode devolver en 
calquera momento. 
Así que xa sabedes... A sorrir 
moito!!! 

Que che fai sorrir? 
 

 

ASOCIACIÓN DOWN LUGO 

Rúa Miguel de Cervantes, 34 - Baixo 

27003 -   Lugo 

Teléfono: 982 240 921 

Fax: 982 240 921 

Correo: downlugo@downlugo.org 
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AS FAMILIAS FALAN 

La discapacidad y las cualidades artísticas 
Julia Mosquera Ramil y Carlota Mosquera Ramil 

Una madre dice que su hijo 
ya cantaba cuando iba en el 
carrito de paseo por la calle. 
Esto no tendría por qué ex-
trañarnos si no supiéramos 
que Adrián tiene hidrocefalia 
y una malformación congéni-
ta en las manos. Ha pasado 
quince veces por el quirófano.  
Adrián es un ejemplo de lu-
cha, superación y fuerza. Di-
ce su madre: “Cada día con 
su arte, su música, su alegría 
y su sonrisa nos hace felices 
y nos hace olvidar los proble-
mas que tiene y las limitacio-
nes y dificultades por las que 
tiene que atravesar”. 
 
La creatividad artística es un 
bien común. En mayor o me-
nor medida todas las perso-
nas son capaces de desarro-

llarla si encuentran el en-
torno adecuado.  
“Las personas con Síndrome 
de Down tienen un don espe-
cial para el arte. Sobre todo 
destacan en danza y en pin-
tura. Sus dibujos se caracte-
rizan por colores muy bri-
llantes y líneas simples 
mientras que en el baile el 
resultado es muy satisfacto-
rio”, apunta Víctor Ruiz, res-
ponsable de Arte Down.  
 
“Con sus propias singularida-
des conforman todo un uni-
verso artístico. Pintan lo que 
ven tal y como lo ven. Sus 
creaciones son directas, muy 
emocionales y positivas”. In-
cluso, algunas han encontra-
do una salida laboral a tra-
vés del arte.  

Según Ruiz, el teatro es un 
arte por el que sienten verda-
dera satisfacción. Les atrae 
el reconocimiento social, la 
presencia del público y los 
aplausos pero además les 
anima a poner a prueba su 
capacidad de esfuerzo. “Si 
bien les cuesta más memori-
zar, saben potenciar con 
maestría otras capacidades”, 
dice Ruiz.  
 
Estas capacidades incluyen 
sin lugar a dudas la creación 
artística. Un medio de crea-
ción y comunicación, que les 
permite superar ciertos obs-
táculos y alcanzar su propio 
éxito. 



Xa colaboran con nós: 

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. 

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

MARISTAS 

    LUGO 


