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Boletín DOWN LUGO 
BOLETÍN DA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO 

EDITORIAL 

Somos persoas responsables Setembro 2020 

Número 16 

pequenos grupos de 
convivencia. 
 
Durante o 
confinamento 
domiciliario entre 
os meses de  marzo 
a xuño, co peche da 
Asociación, as 
actividades 
presenciais foron 
canceladas, e 
substituídas por 
actividades 
dirixidas e levadas 
a cabo por vía 
telemática. Esta 
opción, que supuxo 
un gran esforzo por 
parte dos nosos 
profesionais ‒que 
unha vez máis 
demostraron a súa 
implicación coa 
Asociación‒ 
permitiu a 
continuidade na 
prestación dos 
diferentes servizos 
de apoio, e o que é 
mais importante, o 
mantemento do 
contacto social 
entre as persoas 
usuarias da 
Asociación. 
 
Pero é necesario 

destacar por enriba 
de todo a gran 
capacidade de 
adaptación das 
persoas con 
síndrome de Down 
ante a situación 
vivida durante 
todos estes meses, 
demostrando unha 
vez máis a súa 
comprensión, 
responsabilidade, 
optimismo e 
participación pese 
ás dificultades. 
Durante o período 
de confinamento 
todos/as 
participaron 
activamente nas 
diferentes 
actividades de 
apoio e nas 
actividades lúdicas, 
tanto individuais 
como grupais, a 
través das video-
chamadas de 
whatsapp ou skype;  
incluso organizaron 
unha gran festa  
“telemática” como 
fin de curso, con 
música, baile, risas, 
e un “aperitivo 
virtual”; unha 
alternativa que ben 
podería ser copiada 

Como ocorreu na 
sociedade en xeral, 
pero especialmente 
nalgúns sectores, a 
situación derivada 
da pandemia de 
COVID-19 tivo 
unha gran 
repercusión no 
funcionamento da 
nosa Asociación, e 
no día a día tanto 
das persoas con 
síndrome de Down, 
demais persoas 
usuarias dos 
servizos, como dos 
profesionais da 
entidade.  
O cumprimento das 
medidas hixiénico-
sanitarias e de 
distanciamento 
social ditadas polas 
autoridades 
sanitarias, 
supuxeron á 
necesidade de 
reorganizar 
completamente a 
dinámica dos 
programas do 
Servizo de 
Promoción de 
Autonomía Persoal, 
substituíndo as 
actividades grupais 
por actividades 
individuais ou en 
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por outras mozos e mozas (e 
non tan mozos) sen 
discapacidade recoñecida. 
 
Agora, unha vez iniciadas de 
novo as actividades 
presenciais, tamén 
demostraron unha grande 
responsabilidade individual 
á hora de empregar 
correctamente as mascarillas 
de protección, o uso de xeles 

desinfectantes e o lavado de 
mans, e o cumprimento das 
normas de distanciamento 
social, tanto no entorno da 
Asociación como nos seus 
lugares de traballo ou na 
escola. 
 
En definitiva, unha vez máis,  
as persoas con síndrome de 
Down demostráronos, que en 
responsabilidade individual e 

colectiva, cumpren como o 
que máis. E nós… orgullosos 
da súa actitude positiva e do 
seu comportamento 
responsable. 
 
 

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!! 



El domador de lagartijas 
María Dolores García Pastor– Escritora 
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REFLEXIÓNS 

Ginés es un niño de nueve 
años que vive en un pueblo 
español durante la posgue-
rra. Ginés es inocente, tierno, 
bueno y divertido. Su mejor 
amiga es Aurora, una niña 
de seis años hija de un viudo 
republicano. Ginés es un ni-
ño con síndrome de Down. 
Pero, sobre todo, Ginés es el 
héroe indiscutible de El do-
mador de lagartijas. 
 
Para saber cómo nació el per-
sonaje de Ginés tenemos que 
navegar en la génesis de la 
novela. Los procesos creati-
vos son extraños y, en este 
caso, el libro nació a partir de 
un título que me parecía muy 
sugerente y literario. Sí, aun-
que pueda parecer extraño, 
fue primero el título que la 
historia; empezamos la casa 
por el tejado. En ese momen-
to no tenía ni idea de a qué le 
iba a poner ese título, tal vez 
a un relato. El caso es que 
esas cuatro palabras empeza-
ron a dar vueltas en mi men-
te. Os diré que los escritores 
de ficción tenemos una cabe-
za que funciona de forma ex-
traña y, en ocasiones, es difí-
cil saber por qué una cosa 
nos lleva a otra y acaba con-
virtiéndose en lo que es al 
final. Al menos eso es lo que 
me ocurre a mí. 
 
Por otro lado, llevaba tiempo 
queriendo escribir sobre mi 
abuelo, que luchó en la gue-
rra civil en el lado republi-
cano, pero no era capaz de 
encontrar la manera de ha-

cerlo. Desde mi propia mira-
da se hacía difícil contar la 
historia, así es que decidí 
servirme de la ficción y mirar 
a través de los ojos de dos 
niños muy especiales: Aurora 
y Ginés. También porque los 
recuerdos prestados que con-
servaba de ese tiempo eran 
poco más que un montón de 
anécdotas infantiles.  
 

 
Cuando uno piensa en doma-
dores, le vienen a la cabeza 
las fieras. Nadie piensa que 
una lagartija se pueda do-
mar. Ginés, en su diferencia, 
debía “domar” muchos pre-
juicios, luchar contra un 
mundo que le era hostil, con-
tra su propia familia que se 
avergonzaba de él... Ginés es 
un luchador, un valiente, un 
verdadero sabio. El personaje 
fue creciendo y tomando en-
vergadura por sí mismo has-
ta convertirse en el protago-
nista de la novela por méri-
tos propios. Él es la inocencia 
y la ternura, pero también la 
clarividencia de quien se aso-
ma a las cosas sin prejuicios 
y desde la lógica más genui-

na y simple.  
 
Ahora, pasados más de dos 
años de la publicación de la 
novela, me doy cuenta de que 
Ginés es, probablemente, el 
mejor personaje al que he 
dado vida desde que empecé 
a escribir. Tiene todas las 
cualidades de un héroe y nin-
guno de sus defectos, porque 
es sincero, inocente y autén-
tico.  
Seré muy sincera y os diré 
que cuando creé a Ginés no 
era consciente de que estaba 
dando visibilidad a un colec-
tivo, a todas las personas que 
son como él. Me limité a 
crear un personaje que me 
parecía mágico y entrañable 
y que no ha hecho más que 
darme alegrías, una de ellas 
poder escribir estas letras. 
Pero, poco a poco, en ferias 
de libros, en presentaciones 
y, sobre todo, a través de las 
redes sociales he podido co-
nocer a personas con síndro-
me de Down y a sus familias. 
Ellos y ellas me han hecho 
ver que Ginés es mucho más 
que un personaje de ficción. 
 
 
 

 

“... Ginés, en su 

diferencia, debía 

“domar” muchos 

prejuicios, luchar 

contra un mundo que le 

era hostil, contra su 

propia familia que se 

avergonzaba de él  ...” 
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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 16 

O NOSO ESPAZO 

Mi experiencia en la Red Nacional de Vida 
Independiente de Down España 
Marcos Cruz Moreno 

Un día en el confinamiento 
Fátima Rosón Lopes 

Hola me llamo Marcos y os 
voy a contar mi experiencia 
en la Red Nacional de Vida 
Independiente  la cual está 
formada por 61 entidades de 
toda España, como Madrid, 
Cáceres, Lugo, Toledo, Gra-
nada, A Coruña, etc.  
Dentro de la Red  nos dividi-
mos en pequeños grupos de 
trabajo para tratar varios 
temas como grupo de ocio 
inclusivo, grupo cartera de 
servicios, grupo de creación 
de materiales, grupo de dere-
chos, grupo de envejecimien-
to y más grupos. 

Yo estoy  en el grupo  de ocio 
inclusivo, soy el representan-
te junto con la técnico de re-
ferencia (Talía).  
También tengo reuniones con 
mi grupo de referencia for-
mado por tres compañeras de 
la Asociación: Iria, Isa Casa-
nova y Sabela  que me  ayu-
dan a dar ideas y debatir so-
bre diferentes temas.  
 
Empezamos a tener reunio-
nes el 26 de mayo y ya lleva-
mos cuatro. Estas sirvieron 
para presentarnos, dar infor-
mación de la Red, acordar la 

participación de los represen-
tantes, preparar el calenda-
rio de reuniones y de actas.  
Seguimos teniendo reuniones 
periódicas  que las realiza-
mos  online a través de zoom. 
 
Algún día me gustaría inde-
pendizarme. La vida inde-
pendiente para mi  es poder  
decidir  sobre mi vida. 
 
Estoy  muy contento  de par-
ticipar en la Red. Me encanta 
poder tener experiencias co-
mo ésta. 

Durante este confinamiento 
causado por el coronavirus, 
me he levantado por las ma-
ñanas sobre las 09:30h.  
Luego iba a la cocina, abría 
la puerta a las perras para 
que salieran a correr un poco 
al jardín y recogía y fregaba 
la loza de la noche anterior.  
 
Al acabar mi desayuno com-
puesto de un zumo y un pe-
queño bocadillo, hacía las 
camas, me aseaba y salía a 
caminar un rato por el jardín 
de mi casa. Algunos días te-

nía clases on – line por Skype 
con algunos profesionales de 
la Asociación Down Lugo, 
quienes me impartían clases 
de logopedia, euro y reloj. 
 
Cuando terminaba ponía la 
mesa y me sentaba a comer 
con mi madre. Después reco-
gía la loza sucia, me lavaba 
los dientes y me echaba una 
siesta para descansar un ra-
to. 
Después de la siesta, todos 
los días, tenía clases on-line 
con la Asociación Down Lugo 

de empleo, au-
tonomía y baile o deporte.  
 
Tres días a la semana, desde 
la Asociación me envíaban 
una serie de retos que tenía 
que realizar y responder. 
Eran retos muy divertidos en 
los que realicé actividades de 
cocina, manualidades, movi-
miento, experimentos… Mis 
favoritos fueron los retos de 
manualidades, entre los que 
hice flores de papel o un col-
gador decorativo, pero tam-
bién me gustaron algunos 
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Valentina 
Lucía Serén  Quiñoá 

mientos. Tuve días alegres y 
también días tristes porque 
estuve mucho tiempo sin po-
der salir de casa, sin ver a 
mis amigos, sin asistir a la 
Asociación… pero, ahora todo 
parece que va mejorando un 
poco y estoy muy contenta. 

Cuando se acercaba la hora 
de la cena ponía la mesa y 
cenaba acompañada de mi 
madre. Dejaba la mesa reco-
gida, me lavaba los dientes y 
me iba a la cama, en donde 
estaba un poco con mi orde-
nador antes de dormir. 
Durante este confinamiento 
sentí una mezcla de senti-

retos de cocina en los que 
preparé brochetas de frutas, 
bizcocho de chocolate…  
Al terminar las clases meren-
daba un bocadillo y algo de 
fruta y salía un rato a la te-
rraza a escuchar música, vol-
vía al salón y veía un poco la 
televisión. 
 

Nos próximos meses 
estrearase a película. 
¡Esperamos que vos guste! 

practicamos o guión e despois 
gravamos un vídeo para 
enviarlles aos produtores. 
Como fun elixida, fun cos 
meus pais a Santiago, 
Cambre… para poñerlle voz 
a Valentina. 
 
Alí coñecín a Pepa, unha 
nena que tamén participa na 
película. Fixémonos moi 
amigas e seguimos quedando 
para xogar, ir de paseo, 
facemos vídeo chamadas… 

O meu nome é Lucía Serén e 
teño 13 anos.  
 
Fai uns meses tiven a sorte 
de participar na película 
“Valentina”. 
Trátase dunha película na 
que a protagonista é unha 
nena coa síndrome de Down. 
 
Para participar tiven que 
ensaiar moito na asociación e 
tamén repasar na casa. 
En primeiro lugar 

Me encanta cocinar 
Laura Martínez Camba  

Para cocinar suelo usar el 
horno, el microondas o mi 
electrodoméstico favorito, la 
vitrocerámica. 
Cuando termino la receta la 
pruebo siempre para saber 
que está cocinada y sabe 
bien. Después sólo queda em-
platar la comida de la forma 
más bonita posible. 
Para terminar, Belén y yo 
hacemos unas fotos con el 
que realizamos un libro de 
cocina que incluye todas las 
recetas hechas a lo largo del 
curso. 

cino la receta. El primer paso 
es lavar las manos y poner el 
delantal. A continuación, 
preparo los ingredientes ne-
cesarios sobre el mesado de 
la cocina y empiezo a leer la 
receta siguiendo los pasos 
indicados. 

Todos los viernes tengo clase 
de autonomía doméstica en 
mi casa, en la que cocino re-
cetas variadas con la ayuda 
de Belén, una profesional de 
Down Lugo. 
 
Lo primero que hago siem-
pre, durante la semana ante-
rior, es la lista de la compra 
mirando la receta que me 
toca cocinar para poder ir a 
lo largo de la semana al su-
permercado y comprar los 
ingredientes necesarios. 
El viernes llega Belén y co-
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Un partido en Riazor 
Marta Cabaleiro Díaz 

El viernes, 14 de febrero de 
2020, fui a ver un partido al 
Estadio de Riazor, que está 
en Coruña. 

Salí de mi casa, en Viveiro, a 
las 18:30h. y fui hasta Coru-
ña en coche con mis padres. 

Santi, mi cuñado, fue quien 
me invitó a ver el partido, en 

el que jugaron el Deportivo 
de la Coruña y el Girona. 

Entré al estadio a las 20:30h. 
y el partido empezó a las 
21:00h.  

El estadio estaba lleno de 
gente que apoyaba y anima-
ba a los dos equipos, como mi 
cuñado y yo, que en nuestro 

caso, apoyamos al Deportivo 
de la Coruña. El partido ter-
minó a las 22:45h. con un 
empate 2 – 2. 

Me gustó mucho ir al partido 
y me gustaría volver, mien-
tras tanto ¡ARRIBA EL DE-
PORTIVO DE LA CORUÑA! 

Mi fiesta favorita 
Paula López García 

El día 16 de julio es el día de 
la Virgen del Carmen y en la 
parroquia de Celeiro, en Vi-
veiro, se celebra esta fiesta 
junto con Santiago Apóstol y 
Santa Ana. 
 
El día antes al gran día de la 
Virgen se celebra, por la no-
che, una misa cantada en 
honor a los náufragos y, en 
procesión, se lleva la imagen 
de la Virgen hasta el puerto, 
acompañada por la banda de 
música y las sirenas de los 
barcos del puerto de fondo. 
Al día siguiente empieza el 
gran día con la procesión ma-

rítima, en la que la Virgen es 
subida a un barco y navega 
un buen rato seguida de 
otros barcos por la entrada 
de la ría de Viveiro. 
 
Durante la procesión se tiran 
flores al mar como ofrenda a 
los náufragos y se bendicen 
las embarcaciones. 
Al finalizar la procesión, la 
Virgen del Carmen es lleva-
da a su iglesia, en la que se 
celebra una misa cantada en 
su honor. 
 
Finalizada la misa empieza 
la fiesta con orquestas que 
toca a mediodía y a la noche. 

También podemos disfrutar 
de pasacalles, pulperías, ba-
rracas, etc.  

VOLUNTARIOS 

Grazas! 
Profesionais da Asociación Down Lugo 

Nesta sección de Voluntarios 
sempre lemos as opinións, 
experiencias e emocións que 
nos describen e contan as 

persoas voluntarias que 
colaboran coa nosa entidade. 
Pero nesta ocasión, os/as 
profesionais de DOWN 

LUGO queremos aproveitar 
este pequeno espazo para 
enviarlles a elas un enorme 
GRAZAS!! 



Boletín DOWN LUGO Páxina 8 

NO ANO 2020... 

Celebración do Entroido  
Cristina Rodríguez Seijas– Técnica de Formación 

O martes 18 de febreiro 
celebramos na Asociación a 
Festa de Entroido. Este ano 
tanto os usuarios e usuarias 
como os/as profesionais 
poñían toda a súa 
creatividade en distintas 
actuacións dando lugar a un 
Got Talent moi divertido. 
 
Ao longo da tarde foron 
saíndo ao improvisado 
escenario distintos 
personaxes. Dende un mago 
coa súa axudante Lúa, 

pasando por varios grupos 
musicais, solistas e un 
intérprete de acordeón con 
moito xeito ata un grupo de 
animadoras e o coñecido “El 
Cejas” fixeron que a festa 
fose todo un éxito. 
 
A festa comezou ás 17h coas 
actuacións que un xurado 
moi esixente ía valorando 
unha vez remataban. 
 
Ao rematar o concurso todos/
as desfrutamos dunha 

merenda estupenda, grazas 
ás roscas, filloas, orellas... 
que trouxeron tanto os 
usuarios/as como as súas 
familias. 
 
Esta actividade forma parte 
do noso proxecto “Eu Decido”, 
subvencionado pola 
Consellería de Política Social 
e enmárcase no programa 
Iniciativa Xove. 

Grazas por contribuír a facer 
deste mundo tolo un mundo 
mellor. 

época de confinamento 
quixestes seguir en contacto 
e colaborar na medida do 
posible. 
 
Sodes persoas solidarias, 
xenerosas e sensibles... sodes 
persoas necesarias.  

Grazas polo voso tempo, 
grazas polo voso esforzo, 
grazas por compartir con nós 
o voso coñecemento e 
experiencia vital, por 
contaxiarnos a vosa alegría e 
ilusión...  
Grazas porque aínda en 
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Feliz 60 aniversario! 
Cristina Rodríguez Seijas– Técnica de Formación 

O 3 de febreiro de 1960 nacía 
Concepción Rivera, a nosa 
Conchita, á que coñecemos 
na Asociación dende fai xa 
máis de 12 anos.  
Unha muller na que se 
mesturan carácter, traballo, 
sentido de humor, vitalidade 
e algún que outro toque de 
pillería. 
 
E se facedes contas este 3 de 
febreiro de 2020 Conchita 
cumpriu 60 anos, nada 
menos! 

Unha data tan significativa 
tiñamos claro que había que 
celebrala como se merece. 
Preparamos unha festa de 
aniversario na que 
queríamos que Conchita 
sentise o cariño que lle temos 
todas as persoas que 
formamos parte da 
Asociación. 
 
Foi unha tarde especial e 
chea de momentos 
emocionantes: a canción de 

aniversario, o soprado de 
velas, a entrega de regalos, 
as apertas e bicos de todos/as 
os/as compañeiros/as...  

Unha tarde na que Conchita 
e todas/os nós compartimos 
moita ilusión e alegría e 
desfrutamos duns momentos 
que engadimos ao noso 
álbum de recordos únicos e 
irrepetibles. 
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Formación no Centro de Formacion e Recursos de Lugo 
Iria Pérez Cao– Técnico de Educación 

A primeira fin de semana de 
marzo, dentro do noso 
programa de Ocio e Tempo 
Libre, dous grupos de 
rapazas e rapaces puideron 
desfrutar das súas 
actividades deportivas coa 
compañía das voluntarias e 
voluntarios de “la Caixa”. 
 
Un dos grupos participou no 
bautismo de mergullo 

organizado pola Asociación 
Al agua sin limitaciones 
na piscina de Frigsa, onde 
algúns deles puideron 
desfrutar da experiencia de 
mergullo por primeira vez. 
 
O outro grupo de rapaces 
desfrutou dunha tarde de 
pádel no Club 4cPadel no 
barrio da Milagrosa onde 
entre todos xogaron un 

partido e practicaron 
diferentes pases. 
 

Dende aquí queremos 
agradecer ás voluntarias de 
“la Caixa” por acompañarnos 
nas nosas saídas de ocio e á 
Asociación Al agua sin 
limitaciones por invitarnos 
outro ano máis a participar 

O mércores 4 de marzo, 
impartimos unha xornada 
formativa organizada polo 
Centro de Formación e 
Recursos de Lugo (CFR), 
xunto con Sonia Caldas, 
xerente da Federación Down 
Galicia. 
 
A xornada titulada “A 
colaboración como base para 
a inclusión educativa” tivo 
como obxectivo sensibilizar 
ao profesorado sobre a 
importancia dunha escola 
inclusiva onde haxa espazo 

para tod@s, ao tempo que 
informalo sobre o Protocolo 
de Atención Educativa a 
alumnado coa síndrome de 
Down e discapacidad 
intelectual e sobre recursos e 
metodoloxías inclusivas. 
 
Á sesión, de 2 horas e que 
tivo lugar no CIFP As 
Mercedes, asistiron 16 
mestras e mestres de 
diferentes centros educativos 
da provincia, algúns con 
experiencia con alumnado 
con síndrome de Down. 

Foi unha experiencia moi 
enriquecedora na que o 
profesorado solicitou accións 
de sensibilización nos seus 
centros e mostrou que aposta 
pola inclusión educativa. 
 
Agradecemos ao CFR de 
Lugo a oportunidade de 
poder participar nesta sesión 
formativa e aos profesores/as 
a súa asistencia á mesma. 

Saída de ocio cos voluntarios/as de “la Caixa” 
Xulián Iglesias López– Técnico   de Autonomía 
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Nunca choveu que non escapara 
Talía Rodríguez Arribas e Xulián Iglesias López – Técnicos Área Vida Adulta e Independente  

Había unha vez, un mundo 
na que as persoas tiñan que 
estar moito tempo na casa, só 
podían saír para facer o 
imprescindible: ir á compra, 
á farmacia... Non podían ver 
a familiares que non 
conviviran con eles, nin aos 
seus amigos e coñecidos. 
Tampouco se podía ir a 
pasear, a non ser que tiveras 
un can, e non todo o mundo 
tiña ese privilexio. A xente 
dese lugar dedicáballe a 
maioría do seu tempo a 
labores do fogar (cociñar, 
limpar, arranxar cousas...) e 
a pasar tempo en familia. 
Eran moi poucos os que saían 
das súas casas para ir a 
traballar, outros podíano 
facer dende a casa e moitos 
outros non tiñan esa sorte.  
Todo o mundo estaba 
pendente do reloxo (TIC, 
TAC, TIC, TAC...), xa que as 
oito da tarde, todos os días 
da semana, abríanse as 
fiestras e comezábase a 
aplaudir durante uns 
minutos. Sempre soaba de 
fondo a canción de 
“Resistiré”, era como o seu 
himno. A verdade é que era 

do máis emocionante que lles 
pasaba durante o día. En 
ningún outro mundo se vían 
tantas veces os veciños/as 
pola fiestra. 
Todas as fiestras estaban 
adornadas con arcos da vella. 
Arcos da vella grandes, 
pequenos, de diferentes 
cores. Arcos cós que se 
transmitía ilusión, 
esperanza, apoio mutuo, 
sentimento de comunidade, 
de que  todo ía saír ben.  
 
Sóavos de algo este mundo? 
Fai anos parecería algo 
imposible, no 2020 todos/as 
vivimos nel.  
Un 14 de marzo decretouse o 
estado de alarma por un 
virus denominado COVID-
19. Quince días na casa e 
restricións de todo tipo.  
Quince días? Quince que ao 
final se converteron en dous 
meses. Dous meses afastados 
de moitos dos nosos seres 
queridos, deixando atrás a 
nosa rutina diaria, perdendo 
viaxes.... Pero foron dous 
meses de aprendizaxes, de 
medrar como persoas, de 
adquirir habilidades e novos 

coñecementos, de adaptarnos 
a algo novo.  
 
TIC, TAC, TIC, TAC... É 
incrible o rápido que pasa o 
tempo, sen apenas darnos 
conta estamos en setembro, 
xa case fai seis meses de ese 
14 de marzo e seguimos 
aprendendo a coñecernos a 
nós mesmos e 
sorprendémonos con todo o 
que somos capaces de 
superar tanto xuntos, como 
por separado. 
 
Estamos seguros que isto 
cambiou algo en todos nós, 
nos nosos corazóns, nas 
nosas vidas e na nosa forma 
de ver o mundo. Ao final, 
este conto, como a maioría 
deles, terá un final feliz.  

Aprenderemos a valorar os 
pequenos detalles do día a 
día, un abrazo, unha viaxe, 
sorrisos compartidos, pasar 
tempo xuntos e... colorín 
colorado cando nos demos 
conta isto estará rematado. 

En tempos de corentena 
Talía Rodríguez Arribas – Responsable Área Vida Adulta e Independente  

31 de decembro de 2019, 
23:59h, todo o mundo 
pendente do televisor, 12 
uvas, 12 badaladas, un 
desexo para o novo ano, un 
brinde en familia. Novas 
metas e ilusións para este 
novo ano que comeza, o 2020. 

Nunca sabes o que che vai a 
deparar un novo ano.  
Todo comezou coma sempre e 
nada indicaba o contrario, 
pero de súpeto comezouse a 
escoitar unha palabra ata 
entón descoñecida para todos 
nós: coronavirus. Nun 

primeiro momento parecía 
que estaba moi afastado. 
Asia? Iso é moi lonxe, pero en 
canto nos dimos conta os 
casos en España 
aumentaban e aumentaban.  
Cando a situación se 
converteu en perigosa 
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decretouse o estado de 
alarma e con el o peche de 
todos os espazos que non 
foran de primeira 
necesidade. Isto afectoulle 
tamén a Asociación. Dun día 
para outro, todos tiñamos 
que quedar na casa e foi 
unha situación un pouco 
estraña para todos nós. 
 
Dende a Asociación puxemos 
todo o que estaba nas nosas 
mans para facer que a 
corentena fose un pouquiño 
mais levadía. Ben é certo que 
o primeiro mes foi un pouco 
desconcertante pero, 
posteriormente, puxémonos 
mans a obra e seguimos con 
algunhas das nosas sesións 
de forma telemática a través 
do Skype, videochamadas de 
whatsapp ou chamadas 
telefónicas. 
Fixemos reunións para 

organizalo todo, chamadas ás 
familias e os/as chicos/as e 
comezamos coas sesións. Non 
sabíamos moi ben que nos 
íamos a atopar nin as 
dificultades que suporía, pero 
todos nós tiñamos moitas 
ganas.  
 
Os primeiros días foron moi 
emocionantes, volver a 
vernos de novo despois dun 
mes na casa na que as nosas 
vidas cambiaran. Volver a 
ter clases, repasar contidos 
pero o máis importante: 
compartir experiencias e 
sorrisos día tras día. 
 
Horarios novos, clases novas, 
outras non tan novas pero 
diferentes, retos que realizar 
todos os luns, mércores e 
venres, quedadas grupais, 
baile... e para rematar, a 
última semana de xullo, 

unha xincana con 10 probas 
que superar en grupo. 
Ben é certo que as 
tecnoloxías, as veces, 
separan á xente que está 
preto pero moitas outras fai 
que, cando estás lonxe te 
sintas moito máis preto.  
 
Simplemente queremos 
transmitir o noso 
agradecemento a todas as 
familias e ós chicos/as por 
poñer todo da súa parte para 
facer que isto fose posible. 
Outra vez máis, 
demostrástesnos que podedes 
superar moitas barreiras, 
estamos moi orgullosos pola 
vosa capacidade de 
adaptación a esta nova 
situación. 
 
¡Temos moita ganas de 
vervos de novo e de 
compartir momentos xuntos! 
 

O reto de “Os Retos” 
Cristina López e Beatriz López – Técnicas de Formación 

O 13 de marzo de 2020 o 
mundo paralizouse…Un 
virus do que pouco ou nada 
sabiamos, fixo que as nosas 
vidas cambiasen por 
completo tendo que 
confinarnos na casa… Pero 
esa parálise foi momentánea, 
aínda que fora desde os nosos 
fogares, a vida tiña que 
seguir e o traballo na 
Asociación tamén. 
 
Todos os profesionais 
puxémonos en marcha, e, a 
través de diarias e longas 
reunións telemáticas, 
comezamos a estruturar a 
nosa  adaptación ás novas 

circunstancias  e tamén á dos 
mozos e mozas da Asociación. 
 
Distribuíuse o traballo que 
xa se realizaba na asociación 
e era posible realizar de 
forma telemática e pensamos 
que outras cousas podiamos 
ofrecer aos nosos rapaces/ as. 
Entre outras, xurdiu a idea 
dos retos, dos que nos 
encargariamos Alba, Iria, 
Cris López e Bea. Así pois, as 
catro comezamos a formar 
parte do “Equipo de retos” e 
grazas ás novas tecnoloxías 
estabamos en continuo 
contacto a través de  
vídeochamadas e documentos 

compartidos cheos de ideas.  
O primeiro reto foron  as 
temáticas sobre as que 
realizalos, e dividímolas en 
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6 : cociña, manualidades, 
investigación, movemento e 
atención. Logo decidimos que 
enviariamos tres por 
semana, os luns, mércores e 
venres. 
 
Pero para empezar, 
queriamos algo especial, 
unha forma de 
reencontrarnos, de vernos 
desde a distancia e de poder 
enviarnos frases de ánimo 
uns a outros. Se seguiamos 
xuntos en  espírito, 
poderiamos facer máis 
levadíos eses momentos 
difíciles. Así xurdiu o 
primeiro reto:    “ O 
reencontro”.  

Todos enviariamos unha foto 
nosa cunha frase de ánimo 
aos nosos/ as compañeiros/ as 
e amigos/ as e as súas 
familias. A acollida por parte 
dos mozos e as mozas foi 
marabillosa. Atopámonos 
cunha chea de fotos que nos 
facían sentir un pouquiño 
máis preto. Estabamos moi 
agradecidas e contentas e 
decidimos enviar  un vídeo 
con todas esas caras amigas 
e frases de esperanza, e iso si 

que supuxo todo un reto para 
nós!  

A montaxe dese primeiro 
vídeo levounos horas de 
traballo, pero pedindo un 
pouco de axuda conseguimos 
sacalo adiante, traballar en 
equipo con boa disposición e 
respecto sempre achega 
novos coñecementos e une ás 
persoas. A partir dese 
primeiro esforzo, fixémonos 
unhas “expertas montando 
vídeos” e non podemos máis 
que agradecer que nos 
perdoásedes por todos eses 
erros que puidemos ter. 
Fixémolo con todo o noso 
agarimo e dedicación. 

O seguinte reto para nós 
chegou no mes de xuño, 
cando Alba e Iria terminaron 
os seus contratos e 
quedámonos soas as dúas…  
Catro cabezas pensan máis 
que dúas! Ademais, 
botámolas  moitísimo de 
menos!  
Pero o  entusiasmo e as 
mostras de agarimo que 
recibiamos fixéronnos tirar 
cara adiante e seguir cos 
retos.  
 
Temos que agradecer toda a 
axuda recibida polos 
compañeiros e compañeiras 
da asociación, e en especial a 
Talía, quen sobre todo nos 
últimos tempos, foi un 
alicerce moi importante para 
o “Equipo de retos”. Non 
queremos repetirnos, pero 
como xa comentamos antes, o 
traballo en equipo, sobre todo 
con xente tan marabillosa, 
fai máis fácil calquera “reto”. 

Mostramos un pequeno 
recompilatorio deses corenta 
retos con algunhas desas 
fotos tan divertidas, 
entrañables e especiais para 
nós, e esperamos que para 
toda a “familia” que forma 
Down Lugo. Estamos moi 
contentas pola participación 
dos mozos/ as e as súas 
familias e as súas mostras de 
apoio.  

Grazas por facer que o noso 
confinamento fose máis fácil! 
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Emprego con Apoio nos tempos do Coronavirus 
Sarai Lodeiro Castro– Responsable Área Formación e Emprego 

Sen lugar a dúbidas se hai 
una palabra que definirá o 
2020 é “coronavirus” pois non 
hai ámbito da nosa vida que 
non se vise alterada por esta 
pandemia e pola chamada 
“nova normalidade”. 
E como parte incluída na 
sociedade, os nosos usuarios 
e usuarias do Programa de 
Emprego con Apoio tamén se 
viron afectados. Dos que 
estaban traballando, a 
maioría deles estiveron de 
ERTE, outros viron truncado 
o comezo dun contrato 
laboral ou posposto sen nova 
data a realización de 
prácticas, outros tiveron que 
adaptarse e continuar coa 
formación a través de 
plataformas online. 
Tralo desconcerto inicial por 
non ir traballar ao día 
seguinte, xa que na maioría 
dos casos a comunicación foi 
dun día para outro, e o longo 
período de estar na casa, por 
fin e paulatinamente foron 
reincorporándose aos seus 
postos de traballo. Algúns 
con algo de curiosidade por 
como sería a volta, outros con 
moitas dúbidas e incluso con 
algo de temor, pero todos con 
moitas ganas de retomar a 
súa actividade. 
 
Mellor deixamos que unha 
compañeira nos conte a súa 
experiencia en primeira 
persoa: 
 
Alba Abuín: cuando me 
dijeron que cerraba la tienda 
y tenía que ir a casa me dio 
pena y cuando me dijeron que 

por fin volvía a trabajar me 
puse nerviosa porque llevaba 
mucho tiempo sin ir y me 
encontré cambios pero mis 
compañeros me ayudaron. 
Antes cuando cuando llegaba 
solo tenía que ponerme el 
uniforme, ahora después de 
ponernos el chaleco tenemos 
que usar el termómetro de 
pistola para mirar si tenemos 
fiebre y echarnos el gel. 
Ahora cuando los clientes me 
preguntan por el probador les 
tengo que decir que no se 
puede probar, a veces me 
insisten. 
Pero houbo quen si estivo 

traballando durante todo o 
tempo, e nun dos sectores 
nos que máis movemento 
houbo. Deixemos que eles 
mesmos nos conten a súa 
experiencia: 
 
Diego Piñeiro: Soy Diego y 
trabajo en Gadis, trabajar en 
época de Covid fue difícil, 
porque venía mucha 
mercancía y no dabas hecho 
para atender a la gente, 
porque había días que se 
mosqueaban por ver las 
estanterías vacías, tampoco 
sabías cómo tenías que hacer 
para atenderlos, porque 
vivías con incertidumbre de 
no contagiar a los clientes. 

Pero esto me trajo una cosa 
buena, que hice una amiga 
en el gadis a la que quiero 
mucho. 

Fernando Labrador: la 
experiencia durante el estado 
de alarma fue bastante 
agobiante porque iba solo del 
trabajo para casa y de casa 
al trabajo. Por otra parte fue 
buena porque pasé mucho 
tiempo con la familia y 
aproveché el tiempo  para 
estar en casa. En el trabajo 
tuvimos mucho trabajo , 
parecía que la gente no iba a 
tener para comer. 
 
Dende a Asociación 
queremos felicitalos a todos, 
ao que estiveron ao pé do 
canón todo o tempo polo seu 
bo traballo e a boa actitude 
demostrada, aos que 
estiveron de ERTE pola 
ilusión coa que volveron, e 
aos que teñen que esperar de 
novo por esa oportunidade 
dicirlles que non se 
desanimen, que aínda que o 
futuro que temos por diante é 
incerto sempre hai luz ao 
final do túnel. 
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Axuda Fundación ONCE 
 

A finais do ano pasado a 
Fundación ONCE concedeu a 
Down Lugo unha axuda eco-
nómica de 5.762,24€ para o 
proxecto de ampliación e 
acondicionamento do seu lo-
cal. 

Este proyecto ten como obxe-
ctivo mellorar a calidade de 
vida das persoas con síndro-
me de Down e outras disca-
pacidades intelectuais e a 

das súas familias dotando 
dunha infraestrutura á Aso-
ciación acorde aos servizos e 
o número de persoas usua-
rias que atende actualmente. 

Esta axuda recibida da Fun-
dación ONCE foi destinada á 
primeira fase do proxecto na 
que se procedeu a adecuar a 
fachada, carpintería metálica 
e albanelería do local que li-
mita co actual. 

Dende aquí agradecerlle á 
Fundación ONCE a súa axu-
da, que nos acerca un pouco 
máis ao noso obxectivo. 

Down Lugo protagonista dun partido do CB Breogán  
Cristina Rodríguez Seijas—Técnica de Formación 

O partido solidario do Club 
Baloncesto Breogán do 18 de 
xaneiro estivo dedicado a 
nosa Asociación. 
 
A partires das 19:15 horas 
puidemos desfrutar dunha 
xornada moi animada no 
Pazo Provincial dos 

Deportes, na que as persoas 
asistentes tiveron ocasión de 
colaborar con Down Lugo 
facéndose socias de entidade 
cunha pequena aportación. 
 
Agradecemos á Deputación 
de Lugo e ao Club Baloncesto 
Breogán por contar co seu 

apoio e poder dar visibilidade 
á nosa asociación e ás 
persoas con síndrome de 
Down e discapacidade 
intelectual. 
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AS FAMILIAS FALAN 

Cando sobran as palabras 
Carmen Rivera Lastra– irmá de Conchita 

A palabra irmán pode que 
sexa unha das palabras máis 
fermosas que existen. Non só 
porque soa ben, senón porque 
significa moito. Un vínculo 
de cariño, amable, 
comprensivo, de compañía e 
de amor que se reflicte cando 
escoitas falar a Carmucha da 
súa irmá Conchita. 
 
Carmucha non se acorda de 
cando foi consciente de que a 
súa irmá tiña síndrome de 
Down, simplemente recorda 
pequenos detalles que lle 
facían pensar en que tería a 
súa irmá de diferente, como 
que tardou moito en andar 
ou que os seus pais non lle 
esixían facer tantas tarefas 
como ela. 
Conta que Conchita ten 
moito xenio, herdado da súa 
nai, coa que debatía moito e 
coa que sempre levaba as de 
gañar. Conta que é moi pilla 
e moi lista, aínda agora 
argalla trasnadas para levar 
a súa por riba... 

Nunca viviu como unha 
carga ter unha irmá con 
síndrome de Down, para ela 
“é a miña irmá” e ela cóidaa 
sen esperar recoñecemento 
nin pensar que isto ten un 
mérito especial. Esta entrega 
maniféstase tamén cando 
explica que unha das súas 
maiores preocupacións é 
poñerse enferma e non poder 
atendela como ela precisa. 
 
Conchita sempre tivo 
capacidade para facer moitas 
cousas. Relata a súa irmá 
que Conchita viviu nunha 
pensión de Lugo dende os 9 
aos 18 anos mentres ía ao 
colexio do Fogar de Santa 
María, no que era unha das 
mellores nas tarefas que lle 
encomendaban. Logo, os seus 
pais decidiron que volvera 
para casa e foi axudando no 

que se lle ía mandando. 
Tamén é unha muller que se 
foi adaptando as distintas 
circunstancias da vida, 
observando como 
reaccionaban na casa, para 
ela coller exemplo e ser unha 
máis da familia. 
 
 “A Conchita solo lle falta 
falar, porque no resto 
deféndese ben” di Carmucha. 
Pero esa falta de linguaxe 
non é impedimento para que 
estas dúas irmás se 
entendan a perfección. 
Sorprende comprobar como 
Conchita lle transmite 
anécdotas ou actividades nas 
que participa sen apenas 
palabras... e é que... a 
maioría das veces, cando hai 
amor... sobran as palabras. 
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ASOCIACIÓN DOWN LUGO 

Rúa Miguel de Cervantes, 34 - Baixo 

27003 -   Lugo 

Teléfono: 982 240 921 

Fax: 982 240 921 

Correo: downlugo@downlugo.org 

Web: www.downlugo.org 



Xa colaboran con nós: 

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

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. 


