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poder perder opor-
tunidades. 
 
Por que deberiamos  
reflexionar en esta 
fábula todos os que 
conformamos parte 
de Down Lugo? 
Ver o que se conse-
guiu nestes 24 anos 
de historia é algo do 
que todos nos temos 
que sentir orgullo-
sos, especialmente 
cada unha das fa-
milias que forman 
parte da nosa Aso-
ciación. Pero, ta-
mén é importante 
recordar como se 
fundou e por que.  
 
Nese 1996 no que 
daba comezo a an-
daina de Down Lu-
go, un grupo de 
pais e nais compro-
metidos uniron os 
seus esforzos para 
buscar melloras pa-
ra a vida dos seus 
fillos. A clave foi 
esa, a unión que 
todos eles mostra-
ron.  
En definitiva, tiñan 
claro que se algo se 
quería conseguir, 

algo se tiña que fa-
cer. 
 
Co paso do tempo, a 
Asociación pouco a 
pouco foise profesio-
nalizando. Isto sen 
dúbida ten moitas 
vantaxes, sobre to-
do no tocante á 
atención especiali-
zada nas distintas 
áreas e necesidades 
das persoas coa sín-
drome de Down, e 
polo tanto unha 
mellor resposta. 
Pero tamén algu-
nhas contras. 
Por exemplo, un 
exceso de profesio-
nalización pode pro-
vocar unha perda 
dese sentido de per-
tenza e polo tanto 
unha menor involu-
cración.  
Cando acudimos 
como cliente a unha 
empresa temos de-
reito a esixir un re-
sultado satisfacto-
rio e adecuado ao 
prezo que nos pi-
den. En cambio 
cando a empresa é 
nosa non podemos 
quedarnos de bra-

Cóntanos Esopo 
que unha vez unha 
lebre retou a unha 
tartaruga a facer 
unha carreira, moi 
segura de si mesma 
e da súa vitoria. A 
tartaruga aceptou. 
Ao chegar o día da 
competición, ambas 
saíron ao mesmo 
tempo e, a lebre 
moi veloz e vendo 
que lle sacaba unha 
gran vantaxe á tar-
taruga decidiu pa-
rar de cando en 
cando a descansar 
ata que nunha das 
veces adormeceu. 
Cando espertou viu 
ao lonxe á tartaru-
ga, case a punto de 
cruzar a liña da 
meta e, por moito 
que apurou, non 
conseguiu chegar 
antes ca ela.  
Que nos quería en-
sinar? Que moitas 
veces é máis impor-
tante dar pequenos 
pasos, con constan-
cia e esforzo cara a 
nosa meta que non 
por un exceso de 
confianza dar por 
sentado as cousas e 
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zos cruzados, dando por sen-
tado que marchará ben sen 
que nos preocupemos por ela. 
 
Deberiamos pensar se nos 
identificamos (ou nos identi-
fican) coa tartaruga, facendo 
o que podemos, máis ou me-
nos, pero o que podemos, ou 
pola contra nos identificamos 
(ou nos identifican) coa lebre, 
é dicir, pensamos que xa 
abondo fixemos e, polo tanto 
podemos desentendernos un 
pouco.  

Se facemos cada un de nós 
un autoexame e vemos en 
cantas das actividades para 
as que se pide colaboración 
participamos ou se coa miña 
ausencia fago que sempre 
sexan os mesmos os que van. 
 

En definitiva, nesta socieda-
de, que cada vez avanza e 
cambia a un ritmo maior, qu-
e parece que todo logro aca-
dado queda obsoleto porque 
se esixe cada vez máis, onde 
as administracións poñen 
máis trabas que facilidades, 

onde aínda queda moito ca-
miño que recorrer, xuntemos 
de novo todos o ombreiro, re-
cuperemos ese espírito loita-
dor e asociativo que deu orixe 
á Asociación, sexamos cons-
tantes como a tartaruga de 
Esopo a fin de que o vindeiro 
2021 podamos celebrar o 
XXV aniversario de Down 
Lugo coa mesma alegría e 
ilusión coa que se fundou.  

 

ASOCIACIÓN DOWN LUGO 

Rúa Miguel de Cervantes, 34 - Baixo 

27003 -   Lugo 

Teléfono: 982 240 921 

Fax: 982 240 921 

Correo: downlugo@downlugo.org 

Web: www.downlugo.org 



Unha maioría de idade chea de rECAmpensas 
Sarai Lodeiro Castro– Responsable Área Emprego e Formación 
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REFLEXIÓNS 

Fai moitos anos, case tantos 
coma 20, a un grupo de fami-
liares empezoulles a roldar 
pola cabeza unha pregunta, 
case absurda naquel momen-
to: "e se os nosos fillos traba-
llasen?" Pero non nun centro 
especialmente feito para per-
soas con discapacidade, se-
nón en calquera empresa.  
 
Comezaba en aquel entón o 
Programa de Emprego con 
Apoio (ECA), cuxo obxectivo 
era, e segue a ser, promover 
a inserción laboral de perso-
as con discapacidade en em-
presas ordinarias.  
O reto era grande pero a mi-
sión non era máis que darlle 
resposta a un dereito que 
constitucionalmente teñen 
recoñecido, a saber  "todos os 
españois teñen o deber de tra-
ballar e o dereito ao traba-
llo" (artigo 35) xa que "os es-
pañois son iguais ante a lei, 
sen que poda prevalecer dis-
criminación algunha por ra-
zón de nacemento, raza, sexo, 
relixión, opinión ou calquera 
outra condición ou circuns-
tancia persoal ou so-
cial" (artigo 14). 
Así que, os profesionais da 
entidade puxéronse a traba-
llar e pouco a pouco foron 
conseguindo o obxectivo ata 
que hoxe, os resultados son 
moito máis grandes do que 
podían imaxinar.  
Dende aquel afastado 2002 

ata hoxe, 28 diferentes parti-
cipantes do programa puide-
ron traballar ou facer prácti-
cas nun total de 43 diferentes 
empresas. 
Unha especial mención meré-
cea Mª Jesús Pena Gómez, 
"Chus para los amigos" como 

ela mesma di. 
Esta muller foi unha auténti-
ca pioneira xa que ao firmar 
o seu primeiro contrato de 

traballo converteuse na pri-
meira muller coa síndrome 
de Down de Galicia en traba-
llar na empresa ordinaria.  
Estivo en diferentes empre-
sas, primeiro na lavandaría 
do Gran Hotel de Lugo, logo 
non tivo reparo en aprender 
a coller o transporte público 
para ir a traballar fóra da 
cidade, en Igapán, ata que 
finalmente firmou o seu últi-
mo contrato de traballo, un 
contrato indefinido na que 
dez anos despois segue a ser 
a súa empresa, o colexio La 
Inmaculada- Maristas en Lu-
go, onde cada día acude a 
traballar como axudante de 
comedor. 
 
Así pois, en Down Lugo esta-
mos moi satisfeitos pola ma-
ioría de idade do programa 
de ECA, dando as grazas a 
todos os/as participantes, 
profesionais, familias e em-
presarios/as que o fixeron 
posible e agardando poder 
celebrar os 25 anos, se cabe, 
con máis éxitos e unha morea 
de novas rECAmpensas. 

“...empezoulles a roldar 

pola cabeza unha pre-

gunta, case absurda na-

quel momento: "e se os 

nosos fillos traballa-

sen?" Pero non nun cen-

tro especialmente feito 

para persoas con disca-

pacidade...”  
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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 seis 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: 



Páxina 5 Número 15 

O NOSO ESPAZO 

Vamos a hablar sobre el cambio climático 
Carlota Mosquera Ramil 

Mi primer trabajo 
Fátima Rosón Lopes 

¿Que es el cambio climático y 
como nos afecta? 
Es uno de los mayores pro-
blemas de nuestro tiempo. Es 
la modificación del clima por 
la producción de gases de 
efecto invernadero. 
¿Porque ocurre esto? 
Cuando quemamos combusti-
ble para transportarnos, pa-
ra calentarnos o bien cuando 
producimos comida, se forma 
CO2, que sube a la atmósfera 
y se produce el calentamiento 
global. 

¿Cómo nos afecta? 
Afecta a todos los países del 
mundo. Al aumentar las tem-
peraturas se derriten los gla-
ciares, hay olas de frío, calor, 
huracanes. Aparecen enfer-
medades que ya no existían, 
etc. 
¿Qué podemos hacer noso-
tros? 
Lo primero sería educarnos 
para cuidar nuestro planeta 
con acciones de cada día co-
mo puede ser ahorrar electri-
cidad y agua en casa, plantar 

árboles, usar transporte pú-
blico en vez de transporte 
privado, caminar o usar bici-
cleta para no contaminar, 
desconectar los móviles que 
ya estén cargados y eliminar 
los plásticos para que no va-
yan al mar y para que no ma-
ten a la fauna marina.  
 
Todos podemos ayudar para 
frenar el cambio climático. 

El 3 de octubre del año pasa-
do tuve mi primera entrevis-
ta de trabajo en la Residen-
cia Orpea y el 7 de ese mismo 
mes empecé a trabajar.  
 
Me hizo ilusión cuando cobré 
mi primer sueldo.  
 
En la residencia soy ayudan-
te de cocina y mis funciones 
son: montar el comedor, do-
blar las servilletas y también 
hago diferentes tareas de 
limpieza.  
Para trabajar tengo que po-
ner un uniforme y llevar el 
pelo atado.  
 
Trabajo por las tardes 4 ho-
ras de lunes a viernes, los 

fines de semanas y festivos 
los tengo libres. 
 
El último viernes de cada 
mes se celebran todos los 
cumpleaños y hay una fiesta. 
Siempre llevan a un dúo mu-
sical y bailamos todos juntos, 
yo me lo paso muy bien. 

Mi jefa se llama Ángeles y 
tengo muy buena relación 
con ella y el resto de mis 
compañeras y compañeros.  
 
Las personas mayores que 
viven allí son muy amables 
conmigo.  
 
Estoy súper contenta en mi 
primer trabajo y me gustaría 
seguir trabajando allí mucho 
tiempo.  
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Así soy yo 
María Varela Darriba 

Festas As San Lucas 
Mickel González Santalla 

montei. A min gústanme 
moito os cabalos e gustaría-
me volver a Mondoñedo e po-
der participar nunha desas 
rutas. 

trase no gando, pero tamén 
hai verbena con orquestras, 
celebracións relixiosas, comi-
das veciñais, etc. …  
O ultimo día na Praza da Ca-
tedral póñense á venta os 
animais expostos na feira. 
 
A figura máis importante da 
festa é o cabalo. 
 
Este ano fun un día a coñecer 
a festa e ver os cabalos. Os 
homes montaban a cabalo e 
ían polo monte, pero eu non 

A festa das San  Lucas celé-
brase en Mondoñedo,  no mes 
de outubro. 
 
É unha das festas máis im-
portantes  de toda Galicia e 
leva moitos anos celebrándo-
se,  en concreto dende o ano 
1156. Con esta última xa  
levan 863 edicións. 
 
Dura uns 5 días, dependendo 
do ano, pero hai tempo che-
garon a durar ata 15 días.  
A feira das San Lucas  cén-

Me gusta mucho reír y com-
partir con los demás. 
 
Me gusta escuchar música, 
bailar, cantar, ver la televi-
sión y el ordenador. 
 
Me gusta pintar en cuentos 
de dibujos con muchos colo-
res. 
 
Mi estación favorita del año 
es el verano y me encantan 
las vacaciones súper largas 
de Navidad. 

sin bichos y los dulces. 
 
Me gustan las manualidades 
y las salidas de ocio de la 
Asociación. También me gus-
ta mucho hacer los menús de 
las estancias del piso. 
 
Me gusta estar con la gente 
que son amigos. Me gusta 
estar con los compañeros y 
estar juntos en las salidas. 
Aunque también me gusta 
estar sola en mi habitación 
haciendo mis cosas. 
 

Me llamo María y estoy en la 
Asociación DOWN LUGO 
desde el año 1996.  
 
Me gustaría contaros cómo 
soy y algunas de las cosas 
que me gustan. 
 
Me considero una persona  
agradecida, cariñosa, inteli-
gente, romántica, sensible, 
generosa, tímida, alegre, ner-
viosa, ordenada, guapa, sim-
pática y buena compañera. 
 
Me gustan las flores rosas 

Franco ya no está en el Valle de los Caídos 
Modesto Dafouz Castro 

Pardo- Mingorrubio, donde 
están los restos mortales de 
su mujer Carmen  Polo. 
 

consigue trasladar los restos 
del dictador del  Valle de los 
Caídos (Collado Villalba, Ma-
drid) al cementerio de El 

Después de casi 45 años de la 
muerte de Francisco Franco 
Bahamonde el Gobierno So-
cialista de Pedro Sánchez 
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Domus de Coruña 
Javier Fernández Gontá 

Hace mucho tiempo fui con 
mi madre al museo  Domus 
que está en Coruña.  
 
Es un edificio construido por 
el arquitecto japonés Arata 
Isozaki, que se encuentra en 
el paseo marítimo de Riazor.  
 
La entrada cuesta 2€ pero 
hay días que es gratis 
(festivos locales, día de la 
Ciencia en la Calle, día de los 
Museos…). 
 
La Domus es un museo en el 

que se conoce de forma inter-
activa el ser humano.  
Tiene diferentes temáticas. 
Por ejemplo en la zona dedi-
cada a la  evolución humana 
se pueden ver  desde las célu-
las a través de un microsco-
pio a homínidos hasta el ser 
humano actual. 
 
En otra de las zonas se en-
cuentra una figura de una 
mujer embarazada y si le to-
cas la barriga notas  las pa-
tadas del bebé, además hay 
un video de un parto real. 

También hay una imitación 
del hombre más alto del 
mundo, unos espejos  en los 
que te puedes ver alto, bajo, 
gordo, delgado. Un corazón 
de seis metros de alto por el 
que se puede pasar, ver sus 
partes y escuchar el latido. 
 

De todo lo que se puede ver 
en el museo lo que más me 
gustó fue la zona del  tiro de 
goles. 

Asistió la familia, algún polí-
tico y Antonio Tejero, golpis-
ta del 23 de febrero de 1981 
en el Congreso. 
 

Aunque por su culpa se mu-
rieron muchas personas du-
rante la Guerra Civil del año 
1936, enterradas en el Valle 
de los Caídos, yo creo que no 

tenían que trasladarlo a otro 
cementerio . 

VOLUNTARIOS 

Mi experiencia en la Asociación  
Emma Neira Núñez 

Mi experiencia como volunta-
ria en la Asociación, empezó 
tras haber realizado las prác-
ticas de monitora de tiempo 
libre.  
 
Escogí Down, ya que podía 
ser interesante para mi futu-
ra formación en Magisterio, y 
a su vez poder familiarizar-
me con el método de trabajo, 
especialmente en la parte de 
Ocio que siempre me ha en-
cantado.  

A lo largo de estos años, he 
aprendido a comunicarme 
con mayor facilidad, a valo-
rar desde distintas perspecti-
vas y a ser más resolutiva.  
 
Ha sido una experiencia in-
creíble marcada por el traba-
jo en equipo, y quiero dar las 
gracias a toda la gente que 
ha formado, y forma, parte 
de esta aventura.  
 

Espero que esto no termine 
aquí, y ojalá seguir siendo 
partícipe de esta gran fami-
lia! 
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NO ANO 2019... 

Camiño cara á inclusión 
Talía Rodríguez Arribas e Xulián Iglesias López– Técnicos Área Vida Adulta e Independente 

Durante os pasados meses de 
setembro e outubro levamos 
a cabo o noso proxecto 
“Camiño cara á inclusión, no 
que buscamos favorecer a 
inclusión das persoas con 
síndrome de Down e/ou dis-
capacidade intelectual a tra-
vés do Camiño de Santiago. 
Tratouse dun proxecto bene-
ficiario do programa O teu 
Xacobeo da Xunta de Galicia. 
 
O martes 17 e o xoves 19 de 
setembro comezamos coas 
primeiras actividades do pro-
xecto. O martes, realizamos 
un obradoiro sobre o Camiño 
de Santiago no que, divididos 
en cinco equipos diferentes, 
investigamos de forma lúdica 
sobre datos e curiosidades 
sobre o Camiño. 
Logo desta toma de contacto, 
o xoves fixemos unha xinca-
na para coñecer algúns dos 
lugares emblemáticos por 
onde pasa o Camiño Primiti-
vo da nosa cidade.  
Para levar a cabo a xincana 
os/as participantes dividíron-
se en equipos.  
Cada equipo levaba un mapa 
cun recorrido marcado e uns 

lugares aos que debían che-

gar para unha vez alí, reali-
zar unha proba que lles daría 
unha peza dun quebracabe-
zas. Ao chegar ao punto de 
encontro de todos os equipos, 
a Ponte Romana, construíron 
o quebracabezas coas pezas 
conseguidas o cal descubriu 
unha imaxe desta famosa 
ponte por diante e un peque-
no resumo da súa historia 
por detrás. Nesta xincana 
contamos coa colaboración de 
persoas voluntarias da Aso-
ciación Sénior de Telefónica 
de Lugo (ASTELU). 
Xa no mes de outubro, segui-
mos traballando no proxecto 
a través de diferentes obra-

doiros os martes pola tarde.  
Neles, os/as participantes 
buscaron e descubriron infor-
mación sobre o Camiño, ao 
tempo que elaboraron distin-
tos materiais que lles serían 
moi proveitosos para realizar 
un tramo do Camiño a finais 
de mes. Algúns dos materias 
elaborados foron unha Guía 
con información básica e 
unha recompilación de histo-
rias e curiosidades do Cami-
ño. Tamén un xogo de pre-
guntas para empregar polas 
diferentes zonas polas que 

ían pasar.  
Ademais aproveitaron estes 
días para planificar todo o 
precisarían para levar a cabo 
nas dúas etapas: busca do 
albergue, credenciais, que 
levar na mochila, onde co-
mer... 
 
E, por fin, chegou a fin de 
semana do 26 e 27 de outu-
bro, na que as rapazas e ra-
paces da Asociación colleron 

as súas mochilas e os seus 
sacos de durmir e iniciaron a 
aventura de recorrer unha 
das etapas do Camiño de 
Santiago, dende San Paio á 
Praza do Obradoiro, última 
actuación do noso proxecto. 
 
O sábado pola mañá saíu o 
autobús dirección a San Paio, 
un pequeno pobo situado a 
12 km da Praza do Obradoi-
ro.  
Chegaron cun pouco de atra-
so pero con moitas ganas de 
comezar.  
O primeiro tramo foi todo 
subidas, polo que a metade 
de camiño tiveron que parar, 
tomar un pequeno  piscolabis 
para coller forza e seguir 
adiante.  
Sobre as 15 horas chegaron a 
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San Marcos, onde comeron 
un rico menú, descansaron 
as pernas e charlaron entre 
todos do camiño percorrido. 
Ao cabo de dúas horas, volve-
ron coller as mochilas e con-
tinuaron o Camiño cara ao 
albergue.  
Chegaron bastante cansos e 
cansas, deitáronse un intre 
para descansar, déronse 
unha ducha e foron cear po-
las proximidades. 
 
Despois de cear, fixeron o 
obradoiro de “Historias  do  
Camiño”. Sentados/as en cír-
culo leron varias lendas so-
bre o Camiño de Santiago. 
Foi unha actividade que lles 
gustou moito. Ao rematar 
foron durmir, coa boa sorte 
de que atrasaban a hora e 

esperáballes unha hora máis 
de sono.  
 
Espertaron ao día seguinte 
cunhas poucas  maniotas pe-
ro coa enerxía suficiente para 
seguir camiñando. Tomaron 
un bo almorzo e continuaron 
o  camiño cara á Praza  do 
Obradoiro, o obxectivo final.  
Camiñaron durante unha 
hora aproximadamente e… 
chegaron á Praza: saltaron 
de alegría! (non literalmente, 
xa que as pernas estaban re-
sentidas).  
Tiráronse un pouco na praza 
para observar o gran am-
biente que había e a catedral.  
Pasearon pola zona vella e 
foron comer. Despois de co-
mer esperábaos o autobús 
para volver a Lugo. 

 
Volveron esgotados pero cu-
nha sensación de satisfacción 
enorme.  
Foi unha experiencia nova 
para todos/as e compartila 
xuntos foi xenial. 
 
Grazas a subvencións como 
esta por darnos a oportunida-
de de realizar actividades 
novas en contextos comunita-
rios, dando desta forma un  
pasiño máis para a nosa in-
clusión na sociedade! 

Tardes co Club de Petanca de Lugo  
Cristina Rodríguez Seijas—Técnica de Formación 

No mes de setembro, en con-
creto os días 23 e 24 de se-
tembro, estivemos no Parque 
da Milagrosa cos integrantes 
do Club de Petanca de Lugo.  
 
Tivemos a oportunidade de 
coñecer as regras e técnicas 
básicas sobre este deporte e 
nos ofreceron consellos que 

nos serán moi útiles para as 
nosas próximas partidas de 
petanca, xa que estas xorna-

das abríronnos a posibilidade 
dunha opción máis de ocio da 
que desfrutar no noso tempo 
de lecer. 
 
Moitas grazas ao Club de Pe-
tanca de Lugo por esta expe-
riencia! 
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Misión medioambiental con ALCOA 
Xulián Iglesias López– Técnico de Autonomía 

O día 18 de outubro, o Pro-
grama Voluntarios Telefóni-
ca celebrou o “Día Internacio-
nal do Voluntario Telefónica” 
e colaborou con DOWN LU-
GO un ano máis. 
O Programa Voluntarios Te-
lefónica canaliza e promove 

en máis de 25 países a acción 
social dos profesionais de Te-
lefónica que queren poñer a 
disposición de distintos colec-
tivos os seus coñecementos, 
tempo e ilusión. 
A celebración en Lugo, baixo 
o lema “Marca a diferencia”, 

consistiu nun obradoiro de 
elaboración de marcapáxinas 
na Praza Maior aberto a cal-
quera persoa que quixera 
participar. 
Un equipo formado por 20 
voluntarios e voluntarias de 
Telefónica e 17 integrantes 

O pasado xoves, 26 de setem-
bro, fomos a San Cibrao a 
realizar a xincana “Misión 
Medioambiental” en colabo-
ración cos voluntarios e vo-
luntarias de ALCOA San Ci-
brao, actividade enmarcada 
dentro dos Plans de Acción 
de Fundación ALCOA. 
 
Unha vez alí os/as partici-
pantes dividímonos en catro 
equipos e a cada un se nos 
asignou un mapa do pobo e 
un caderno con diferentes 
probas e preguntas que debí-
amos descubrir. En todas es-
tas probas poñíase en valor o 
coidado do medio ambiente e 
do entorno, as relacións so-

ciais e a inclusión das perso-
as con síndrome de Down e/
ou discapacidade intelectual. 
 
Ao finalizar o tempo estipu-
lado para realizar “a misión”, 
os equipos debíamos acudir a 
un punto de encontro fixado 
previamente, onde en función 
das probas superadas por 
cada equipo facíasenos entre-
ga de máis ou menos pezas 
dun quebracabezas que debí-
amos montar entre todos/as. 
Nel aparecían distintas ima-
xes dos lugares de San Ci-
brao polos que pasaramos 
durante a xincana así como 
distintas mensaxes sobre o 
coidado do medio ambiente. 

 
A pesar da calor que fixo du-
rante toda a tarde e a cansei-
ra que supuxo ir superando 
cada unha das probas, pasa-
mos unha tarde moi diverti-
da onde as risas e o bo am-
biente estiveron sempre moi 
presentes. 
 
Agradecemos á Fundación 
ALCOA e aos seus volunta-
rios/as que nos permitiran 
realizar esta actividade. 

Marcando a diferenza o Día Internacional do Voluntariado 
Telefónica 
Talía Rodríguez Arribas– Responsable Área Vida Adulta e Independente 
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da Asociación elaboramos 
marcapáxinas e os entrega-
mos ás persoas que pasaban 
pola praza co obxectivo de 
dar a coñecer a nosa entida-
de e o noso obxectivo de tra-
ballar pola promoción da au-
tonomía persoal das persoas 
con síndrome de Down e/ou 
discapacidade intelectual. 

Foi unha mañá moi satisfac-
toria na que regalamos casi 
1000 marcapáxinas, elabora-
dos ese mesmo día e días an-
tes nun obradoiro na Asocia-
ción no que tamén contamos 
coa axuda de persoas volun-
tarias. 
 

Agradecemos a súa participa-
ción ás persoas voluntarias 
de Telefónica que coa súa 
axuda suman esforzos para 
facer cada día un mundo me-
llor.  

Moitas grazas! 

Buxiganga 
Talía Rodríguez Arribas– Responsable Área Vida Adulta e Independente  

O grupo de teatro DOWN 
LUGO volveu participar un 
ano máis no Programa Buxi-
ganga, levado a cabo pola De-
putación de Lugo. Trátase 
dunha iniciativa do executivo 
provincial para dinamizar a 
actividade cultural nos dis-
tintos municipios e dar a co-
ñecer e promover a actuación 
de grupos de teatro afeccio-
nados lucences. É unha for-
ma de facer chegar o teatro a 
espazos onde, en ocasións, 
non chega. 
 
Este ano, ao igual que o ano 
pasado, o grupo de teatro re-
presentou “Soños”, unha 
adaptación da famosa obra 
de William Shakespeare 
“Sueño de una noche de vera-
no”. 

Tiveron tres actuacións ao 
longo de tres meses. O día 28 
de setembro actuaron no co-
medor do colexio Frei Luís de 
Granada de Sarria. O 19 de 
outubro acudiron ao centro 
sociocultural de Palas de Rei 
e o 23 de novembro actuaron 
no colexio de Castroverde. 
 
Sempre é un reto participar 
neste Programa, xa que, en 
ocasións, en lugar de actuar 
en escenarios, actúase por 
exemplo nun comedor 
escolar ou ao longo du-
nha sala, o que implica 
estar á vista do público 
en todo momento 
(cambios de vestiario, 
colocación, coñecer per-
fectamente os momen-
tos nos que teñen que 

saír, etc.). 
 
Agradecemos a todas as loca-
lidades a boa acollida que 
tivo a obra e dámoslles as 
grazas por permitirnos des-
frutar, unha vez máis, da 
marabillosa iniciativa que é 
Buxiganga. 
Queremos seguir compartin-
do as nosos obras de teatro 
con vós! 
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Celebración do Día Internacional do Voluntariado 
Cristina Rodríguez Seijas– Técnica de Formación 

O pasado 4 de decembro, a 
Rede Lucense de Voluntaria-
do, da que Down Lugo forma 
parte, celebrou o Día Inter-
nacional do Voluntariado con 
distintas actividades en O 
Vello Cárcere de Lugo. 
 
A partir das 18 horas as per-
soas asistentes puideron par-
ticipar en distintos obradoi-
ros ao tempo que facerse 
unha foto no photocall, así 
como informarse sobre as ac-

tividades e labor da Rede 
nun stand informativo. 
 
Ás 18:30 horas desfrutouse 
da performance da Compañía 
de Teatro Down Lugo, Pali-
moquiños e a Escola Palimo-
co Teatro Danza. 
 
Terminamos a xornada coa 
lectura do Manifesto e coa III 
Entrega de premios coa que 
queremos recoñecer e dar 
visibilidade á labor das per-

soas voluntarias e na que as 
persoas homenaxeadas de 
Cogami, Fundación Juan So-
ñador e Asociación Española 
contra el cáncer contáronnos 
en primeira persoa as súas 
experiencias no ámbito do 
voluntariado. 

Unha deliciosa colaboración 
Sarai Lodeiro Castro– Responsable Área Emprego e Formación 

Ás veces, por casualidade 
xorden oportunidades de ter 
novas colaboracións e novas 
experiencias enriquecedoras 
para todas as partes implica-
das. 
 
Unha delas fixo que un ho-
me, estando ingresado recibi-
se a visita dun familiar, un 
familiar coa síndrome de 
Down e falando falando lle  
comentou que aínda que algo 
sabía cociñar lle gustaría 
aprender máis.  
E así chegou a chamada de 
Álex, un dos donos da Arro-

cería Os Cachivaches, que se 
ofreceu a impartir un día un 
obradoiro de cociña para os 
membros da Asociación que 
estiveran interesados en par-
ticipar.  
 
E vaia se o estaban, tanto 
que houbo que facer sorteo 
para ver quen podía ir en ca-
da un dos dous grupos que se 
ían facer. 
 
O primeiro deles levouse a 
cabo no mes de decembro e 
en tan so 3 horas nos ensinou 
a facer diferentes receitas e 

sobre todo algo clave para ser 
un bo cociñeiro, “o máis im-
portante á hora de cociñar é 
ir limpando a medida que se 
ensucia”.  
En primeiro lugar explicaba 
cada un dos pasos para a 
continuación cada un deles 
repetilo.  
 
Unha vez rematadas as re-
ceitas puidemos desfrutar de 
probalo todo e estar un rato 
coñecéndonos mellor e com-
partindo impresións. 
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A experiencia foi moi boa, tanto que 
Álex se ofreceu a repetir a experiencia 
a partir do mes de xaneiro e facer un 
obradoiro cada dous meses.  

Dende DOWN LUGO querémoslle 
agradecer a súa iniciativa, o excelente 
trato e a súa xenerosidade cedendo o 
seu tempo e proporcionando todo o ne-
cesario para poder levalo a cabo. 

Obradoiro  “As Nosas Pegadas” 
Iria Pérez Cao e Ismael García Pallas– Técnicos Área Inclusión Educativa 

O pasado mes de decembro a 
nosa entidade tivo o pracer 
de colaborar con FADAS 
(Federación de Asociacións 
do Ámbito Social de Lugo) 
dentro do proxecto “Un mun-
do mellor para as nosas 
crianzas”.  
 
Trátase dun proxecto de sen-
sibilización nos centros de 
ensino. No noso caso, acudi-
mos ao CEIP das Mercedes o 
4 de decembro.   
 
Alí, levamos a cabo o obra-
doiro “As Nosas Pegadas”, 
que consistía nun teatriño de 

sombras sobre o libro “O ele-
fante Elmer”.   
Concretamente, participaron 
39 alumnos e alumnas de 
dúas clases de 6º de Educa-
ción Infantil.  Escoitaron a 
historia, observaron o teatri-
ño, colorearon o seu Elmer e 
finalmente, entre todos, ela-
boraron un elefante xigante 
de recordo para cada clase.  
 
Ademais de pasalo moi ben 
durante esa xornada, tamén 
se conseguiu introducir o 
concepto da inclusión social. 
Os nenos e nenas entende-
ron que todas as persoas 

somos diferentes e que, preci-
samente iso, é o que nos enri-
quece.  
 
Dende DOWN LUGO queda-
mos encantados de participar 
neste fermoso proxecto e es-
peramos  vernos na seguinte 
aventura! 
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Gala “Son Muller” 
Sarai Lodeiro Castro– Responsable Área Vida Adulta e Independente 

O pasado 13 de decembro e 
por segundo ano consecutivo, 
a Asociación de Mulleres Em-
presarias da provincia de Lu-
go (AELU) celebrou a gala 
Premios Son Muller. 
 
O obxectivo desta gala é reco-
ñecer o papel da muller en 
tres categorías diferentes, 
todas elas relacionadas co 
mundo laboral. Os premios 
clasificáronse en tres catego-
rías: na faceta de empresa-
ria, emprendedora ou como 

motor do mundo rural.  
 
Para a entrega de cada unha 
destas tres categorías con-
touse coa presenza de distin-
tas autoridades e de dúas 
usuarias da Asociación que 
prestaron os seus servizos 
como azafatas. 
 
Dende DOWN LUGO quere-
mos agradecer a AELU que 
un ano máis contaran con 
nós para axudarnos a visibi-
lizar ás persoas con síndrome 

de Down e o seu dereito a 
participar na sociedade. 

Xornada Solidaria do Colexio Divino Maestro 
Iria Pérez Cao– Técnica de Inclusión Educativa 

O venres 20 de decembro re-
cibimos a visita das alumnas 
e alumnos de Secundaria do 
Colexio Divino Maestro de 
Lugo que todos os anos cele-
bran unha xornada solidaria 
con algunha entidade social. 

Durante a mañá axudáronos 
a preparar a nosa festa de 
Nadal realizando un photo-
call, e aproveitamos para que 
coñeceran a Asociación e to-
das as actividades que leva-
mos a cabo. 

Foi unha mañá moi positiva 
e enriquecedora.  

Moitas grazas por contar con 
DOWN LUGO! 

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

Este decembro 2019 a Aso-
ciación celebrou o seu XVIII 
Concurso Autonómico de Pos-
tais de Nadal dirixido a per-

soas con síndrome de Down.  
O obxectivo deste concurso é 
fomentar a participación das 
persoas con síndrome de 

Down en actividades cultu-
rais e espertar o seu interese 
polo mundo da pintura. As 
bases foron enviadas a todos 
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os Centros Escolares, Talle-
res Ocupacionais e Asocia-
cións de persoas con discapa-
cidade de Galicia.  
 
Nesta edición participaron 
70 persoas de 13 centros es-
colares da Comunidade Autó-
noma con idades comprendi-
das entre os 6 e os 63 anos. 
 
O fallo do concurso celebrou-
se o día 19 de decembro, es-
tando o xurado formado por:  
- Dna. Cristina Abades Mar-
tínez, Xefa Territorial de Po-
lítica Social da Xunta. 
- Dna. Ana María González 
Abelleira, Deputada de For-
mación, Ensino e Economía 
do coñecemento da Deputa-
ción de Lugo. 
- D. Luís Barrio, Responsable 

de Publicidade do Grupo “El 
Progreso” de Lugo. 
- Dna. Mª José Blanco Freire, 
Presidenta de DOWN LUGO. 
Os autores das postais gaña-

doras foron: 
- 1º premio: Mª Jesús Pena 
Gómez (43 anos, Asociación 
DOWN LUGO). Premio: Tar-
xeta regalo Carrefour de 100-
€. 
- 2º premio: Mª Carmen Igle-
sias Freire (46 anos, Asocia-

ción APADER- Cedeira- A 
Coruña). Premio: Tarxeta 
regalo Carrefour de 75€. 
- 3º premio: Marcos Cruz Mo-
reno (22 anos) e Carlota Mos-
quera Ramil (23 anos) 
(Asociación DOWN LUGO). 
Premio: Tarxeta regalo Ca-
rrefour de 50€. 
 
A todos os concursantes foi-
lles enviado un Diploma 
agradecendo a súa participa-
ción e os seus traballos foron 
expostos na Asociación.  
 
PARABÉNS AOS GAÑADO-
RES! 

Celebramos a nosa Festa de Nadal 
Xulián Iglesias López– Técnico de Autonomía 

O domingo 22 de decembro 
celebramos a Festa de Nadal 
da Asociación.  
Ás 16:45 horas quedamos no 
hotel Torre de Nuñez para 
desfrutar dun día moi espe-
cial en familia un ano máis. 
 
Para abrir boca comezamos 
co espectáculo do grupo Pali-
moco Teatro titulado Queres 
que cho conte? , unha esceni-
ficación do máis divertida 

sobre distintas historias po-
pulares. 
 
Despois continuamos co in-
tercambio de regalos do ami-
go invisible, un momento no 
que os nervios, a emoción e a 
alegría estiveron presentes 
en todo momento.  
 
Coincidindo con ese  momen-
to, tivemos a sorte de contar 
coa visita de Papá Noel e a 

súa axudante que trouxeron 
regalos para os máis peque-
nos. Foron recibidos con ca-
ras de sorpresa e emoción e é 
que a visitan non era para 
menos.  
 
Ao igual que a visita de Ma-
ximus, a mascota do Club 
Baloncesto Breogán, que ta-
mén veu a desfrutar da festa 
con nós e a facernos pasar 
uns momentos do máis diver-
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to, chegou o momento da des-
pedida, de felicitarse as fes-
tas e esperar con moitas ga-
nas pola seguinte. 

 

gaba a hora de poñer música 
e bailar. Houbo música para 
todos os gustos. 
 

Despois de dalo todo e bailar 
sen parar durante un bo ra-

tidos. 
Tras tanta actividade tocaba 
o momento de repoñer forzas 
cunha pequena merenda e 
charlar un rato. E, para re-
matar, un dos momentos 
máis esperados e é que che-

Que foi para ti o mellor do 2019? 
 

A pesar da axitación e presas 
do día a día, hai días, expe-
riencias ou pequenos instan-
tes que valen a pena recordar 
e interiorizar. 
 
Aproveitando este momento 
de inicio de ano no que todos 
e todas nos poñemos novas 
metas e obxectivos por alcan-
zar, pedímoslles aos rapaces 
e rapazas da Asociación que 
tiveran un momento de refle-
xión e balance do ano ante-
rior e pensasen neses mo-
mentos que merecen a pena 
que permanezan na memoria 
neste ano que comeza porque 
nos provocaron ou aínda nos 
provocan sorrisos e nos fan 
sentir felices. 
Ante a pregunta Que foi para 

ti o mellor do 2019? estas fo-
ron as súas respostas: 
 
Estar con mis amigos y ami-
gas (Carlota Mosquera, 23 
anos). 
 
-Seguir siendo voluntario en 
Abrite (Francisco García, 34 
anos). 
 
- Estar con mi hermana en 
Ribadeo (Cintia Díaz,16 
anos). 
 
- Actuar en teatro (Javier 
Fernández, 30 anos). 
 
-Los momentos que estuve 
con mi familia (MªJesús Pe-
na, 43 anos). 
 

- Ir al bar a tomar café 
(Mickel González, 28 anos). 
 
- Estar con la familia 
(Modesto Dafouz, 52 anos). 
 
- Pasarlo bien con los compis 
(Goretti Díaz, 24 anos). 
 
- Lo mejor del 2019 fue mi 
trabajo (Isabel Casanova, 25 
anos). 
 
- Estar con los compañeros, 
aprender, estar juntos y com-
partir (María Varela, 32 
anos). 
 
- El nacimiento de mi sobrino 
(Sabela Arias, 30 anos). 
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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!! 



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. 


