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escribir, nin 
entendían nada de 
música, quen 
crearon estas 
creacións...”.  
 
Chegados a este 
punto, tal vez 
pensemos que 
relación ten esta 
canción ca nosa 
Asociación. 
Vexamos, en 
primeiro lugar, tal 
vez a frase que 
máis foi aplaudida 
da canción é a de 
que non hai 
fronteiras. 
Realmente, sigo 
citando 
textualmente “as 
fronteiras e os 
límites poñémolos 
na nosa 
cabeza...poñémolas 
o seres humanos... 
as fronteiras máis 
grandes son as da 
mente, así que lles 
dirían que abriran 
a mente...”.  Moitas 
veces as fronteiras 
están marcadas por 
barreiras físicas, 
postas 
arbitrariamente 

para delimitar un 
sitio. E nós, na 
Asociación, de 
barreiras si temos 
moito de que dicir. 
Co paso dos anos, 
puidemos 
comprobar que 
moitas das 
limitacións/
barreiras  
(fronteiras) están 
nas nosas mentes, 
pode que como pais, 
pode que como 
mestres, pode que 
como compañeiros 
de traballo, pero 
sobre todo como 
sociedade.  
Podemos pensar en 
casos como o de 
Modesto, que sen 
necesidade de que 
se falase de 
inclusión, foi desde 
sempre e ata día de 
hoxe un máis, no so 
na súa familia 
senón na súa 
contorna, para os 
que o feito de ter a 
síndrome de Down 
nunca foi unha 
etiqueta. Podemos 
pensar en casos 
como o de Chus, 

Se hai unha 
palabra que nas 
últimas semanas 
está na boca de 
todos é 
tanxugueiras, por 
ese motivo o Portal 
das Palabras, 
impulsado pola 
RAG e a Fundación 
Barrié,  escolleuna 
como a palabra do 
ano 2021.  
 
A día de hoxe, nin o 
grupo nin a canción 
Terra necesitan 
presentación, e se 
algo demostraron é 
a capacidade de 
unir á xente e a 
necesidade de 
reivindicar a nosa 
tradición e poñer en 
valor, cito 
textualmente, “o 
orgullo que temos 
polas nosas nais, 
avoas, bisavoas, 
polas mulleres que 
hai en Galicia e 
gracias a todas elas 
temos unha 
tradición milenaria 
e riquísima... foron 
elas, que non 
sabían ler, nin 
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que co apoio e esforzo da súa 
familia conseguiu algo case 
impensable no seu momento, 
ser a primeira muller de 
Galicia coa síndrome de 
Down en alcanzar un 
contrato de traballo fai 20 
anos e seguir activa a día de 
hoxe. Podemos pensar en 
casos como o de Fran, quen 
demostrou que ás persoas 
coa síndrome de Down non 
as hai que levar a todas 
partes, que con vontade e 
ensinándoselles poden ser un 
cidadán máis e moverse pola 
súa cidade, mellor que 

moitos aos que non se nos 
cataloga cunha 
discapacidade. E así 
poderiamos seguir nomeando 
a tantos integrantes da nosa 
Asociación ata chegar ás 
novas xeracións. Falamos de 
Carlos, Mateo, as Lucías ou 
Iria que hoxe en día teñen a 
sorte de poder levar unha 
vida o máis inclusiva posible 
gracias aos que lle 
precederon, aos co seu 
exemplo e esforzo, tal vez sen 
ser conscientes da 
envergadura do que facían, 
conseguiron paso a paso 

abrir moitas mentes. 
 
En conclusión, que chegar a 
esta situación impensable fai 
tan só unhas poucas décadas 
non nos faga deter o ritmo e 
o bo traballo, que a nosa loita 
e os avances acadados pola 
inclusión, a demostración de 
que “non hai fronteiras 
(barreiras)” resoen tan forte 
como o xa famoso berro 
“veñen para quedar”. 

 

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 



Colaboración de Michos de Lugo e Down Lugo 
Membros de Asociación Michos de Lugo 
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REFLEXIÓNS 

No pasado outono,  a 
Asociación Protectora  de 
Gatos da Rúa, Michos de 
Lugo, que ten entre os seus 
obxectivos a promoción de 
boas prácticas de convivencia 
con gatos da rúa na 
sociedade, iniciamos a 
colaboración con Down Lugo, 
recibindo con satisfacción e 
agarimo os materiais 
realizados polos mozos e 
mozas para o descanso dos 
gatos das colonias da cidade.  
 
Pola nosa parte, tivemos 
unha sesión de intercambio 
de información, dúbidas, e de 
plans de futuro, como non! 
Comprobamos a súa 
preocupación por como viven 
os nosos gatiños nas rúas, 
como se lles atende e como se 
lles pode axudar.  
 
Con esta colaboración ponse 
en evidencia o beneficio da 
axuda mutua de carácter  
transversal entre 
asociacións, por moi 
diferentes que sexan os seus 
obxectivos. E porqué non 
dicilo, a vangarda social e 
ambiental que 
representamos en ámbolos 
dous casos, cada un na súa 
dimensión, claro está.  
 
A Xunta Directiva de Michos 
de Lugo agarda que esta 
primeira colaboración poida 
ter continuidade, 
considerando que constitúe 

un bo exemplo de resposta da 
sociedade ante a obriga de 
respectar e atender aos gatos 
da rúa, lembrando as 
palabras de Gandhi “a 
grandeza dunha nación e o 
seu progreso moral poder ser 
xulgados polo xeito en que se 
trata ao seus animais”.  
 

 
Michos de Lugo é unha 
asociación  que ten como 
finalidade o control e coidado 
das colonias de gatos da 
cidade de Lugo. Fináncianse 
a través dun convenio coa 
administración local, das 
doazóns recibidas  e das 
achegas dos seus socios e 
socias e todos os seus 
membros son persoas 
voluntarias. Traballan baixo 
o método CES (captura, 
esterilización e solta) e os 
seus obxectivos son atender 
ás colonias felinas, buscar un 
fogar para os gatos das 
colonias rescatados e 
sufragar tamén os gastos 
derivados do coidado dos 

gatos enfermos en clínicas 
veterinarias colaboradoras. 
 
Para desenvolver todo este 
traballo contamos coa 
colaboración imprescindible 
das xestoras de colonias, moi 
comprometidas coas boas 
prácticas de atención 
alimentaria e tamén 
hixiénica e sanitaria, así 
como cun grupo de 
voluntarias comprometidas 
en tarefas moi variadas, son 
as nosas michitaxi, vixiantes, 
acollidas…  
 
Entre todos pretendemos 
mellorar a vida dos nosos 
gatos da rúa, na rúa. E con 
colaboracións como a de 
Down Lugo, irémolo 
conseguindo. 

 
 

 

“... ponse en evidencia o 

beneficio da axuda 

mutua de carácter 

transversal entre 

asociacións, por moi 

diferentes que sexan os 

seus obxectivos   ...” 
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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: 
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O NOSO ESPAZO 

Entrevista a Alberto Vázquez 
 

Alberto ten 25 anos, é de 
Arxemil (Sarria) e acode á 
Asociación Down Lugo 
dende que era ben 
pequeniño.  
Os que temos a sorte de 
coñecelo sabemos que cada 
día mostra a súa mellor 
versión. É un mozo alegre, 
simpático, afectuoso, 
traballador e, ademais, 
encántalle a troula.  
Hoxe concédenos 
amablemente o seu tempo 
para realizar a seguinte 
entrevista: 
 
Agora que está preto o 
verán...que soes facer 
cando tes vacacións? 
En vacacións imos a praia. 
Levo bañador, sandalias... 
Na praia salto as olas. 
 
A que praia che gusta 
ir? 
Imos a Miño. Tamén imos 
coa Asociación a praia. 
 
E durante todo o 
ano...que che gusta 
facer no teu tempo de 
lecer? 
Cando estou cos tíos imos 
a Albeiros. Gústame ver os 
animais que temos (pitas, 
galos...) 
Cando estou en Sarria cos 
meus pais gústame ir ao 

río (Vilasouto). Tamén me 
gusta ver a tele e o 
ordenador.  
 
Vexo que che gustan os 
animais... tes algunha 
mascota? 
Teño un can que se chama 
“Coco”. Tamén temos 3 
ranchiños, coellos e polos... 
Tamén un gato branco en 
Arxemil que se chama “Cleo”. 
 
E tamén me falabas da 
tele...cales son os teus 
programas favoritos? 
Gústame o Land Rober os 
xoves e tamén o Bamboleo 
con Piñeiro. O sábado vexo 
Luar con Gayoso. 
 
Algo que te poña feliz... 
Estou contento coa clase de 
música na asociación con 
Ana.  
 
Logo...cal é a túa canción 
preferida? 
“Los Gorilas”. Bailo con 
Carlota, Marcos...  
 
Na presentación dixen 
que che gustaba a 
troula...algunha festa que 
destaques? 
Gústanme “As hogueras” de 
San Xoán. Saltar o lume. 
 
¡Que medo! Ti tes medo a 
algunha cousa? 
Teño medo ao dentista. Teño 
que ir a Santiago... 

 
Cando estás cos 
compañeiros, tes algunha 
actividade que che 
apeteza especialmente? 
Xogar ao parchís. Gano eu 
(risas) 
 
E tamén sei que 
cociñades...tes algunha 
especialidade na cociña? 
Ensalada de pasta. 
 
Comida favorita? 
Filetes de polo con patacas 
fritas. 
 
Bebida? 
Coca-cola sin cafeína. 
 
Eres presumido? 
Gústache ir guapo? 
Ir guapo si (risas). Gústame 
o pantalón Adidas e ir ao 
peluquero Luís que me fai 
cóxegas. 
 
E para rematar....tes 
algún desexo? 
Quero que non haxa máis 
virus. Quero ir as hogueras 
de San Xoán, ir ao piso cos 
compañeiros, á piscina.... 
 
Moitas gracias Alberto. 
De nada. 
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Preséntome 
Erika Gandoy López 

meus amigos e amigas e os 
profes.  

Gustaríame volver ao 
instituto algún día. 

O 27 de xaneiro de 2021, 
cumprín 18 anos. Na festa da 
miña casa, fixemos unha 
tarta de chocolate e estivo 
toda a miña familia.  

Este ano 2021 tamén remato 
o instituto. O curso que ven 
quero facer peluquería en 
Lugo porque me gusta 
peitear á xente.  

Deixar o instituto dáme 
pena, porque marchan os 

Preséntome, chámome Erika, 
teño 18 anos e gústame estar 
cos meus amigos e amigas, 
bailar, cantar, ler, escoitar 
música e ir á piscina co meu 
tío Suso.  
A miña avoa chámase Lola, 
meu primo Adrián e as 
miñas primas Patricia e 
Uxía.  
Sempre vou con Adrián a 
coidar ás ovellas. Teño 
moitos animais: dous cans 
(Betoven e Rex), coellos, 
cabras e ovellas. 

Rapa das bestas 
Mickel González Santalla  

Gústame esta  festa porque  
celébrase no monte e 
xúntanse moitos cabalos. 

sábado, domingo e luns 
de xullo. 
 
Nesta festa collen os cabalos 
do monte e os levan ao curro 
para cortarlles o pelo (crin) 
cunhas tesoiras. 

A  Rapa das  Bestas é unha  
festa que se celebra en varios  
sitios de Galicia. A mais 
coñecida é a Rapa das Bestas 
de Sabucedo, no concello da 
Estrada. Celébrase durante 
catro días, o primeiro venres, 

Me encanta mi trabajo 
Merlyn Galviz Piamba   

Me llamo Merlyn y trabajo 
en Domino´s Pizza desde oc-
tubre del año 2019. 
 
Me gusta mucho mi trabajo, 
en el que hago tareas como 
montar cajas para pizzas, 
servir a los clientes la comi-
da, montar raciones de pata-
tas, recoger las mesas y lim-
piarlas, rellenar las cajas de 
las salsas y colocar los ingre-
dientes en las neveras. 
 

En febrero del 2020 me hicie-
ron un contrato indefinido, 
por lo que estoy muy conten-
ta. 
 
Tengo buenos compañeros de 
trabajo que me ayudan, si lo 
necesito, y otras veces yo les 
ayudo a ellos. 
En marzo del 2020, llegó el 
covid-19 y Domino´s Pizza 
tuvo que enviarme dos veces 
al ERTE, pero ahora ya estoy 
trabajando de nuevo. 

Lo he echado mucho de me-
nos porque… ¡Me encanta mi 
trabajo! 
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Ven a visitar Monforte de Lemos 
Jorge Leandro Alcántara Tejada 

Me llamo Jorge y vivo en 
Monforte. 
 
Monforte es una ciudad que 
tienes que visitar, así que 
voy a contarte qué lugares no 
puedes perderte. 
 
Situado en el corazón de la 
Ribeira Sacra, Monforte 
cuenta con el Centro del 
Vino, un espacio de referen-
cia para estas tierras baña-
das por los ríos Miño y Sil. 
En la cima del Monte de San 
Vicente se encuentra el Con-
junto Monumental de San 
Vicente del Pino, formado 
por la Torre del Homenaje, el 
Palacio Condal y el Monaste-
rio Benedictino.  Estos dos 
últimos edificios forman hoy 
parte del Parador de Monfor-
te, aunque los vecinos lo co-
nocen como el castillo. 
 

Monforte cuenta con los res-
tos de una muralla que con-
serva, todavía, dos puertas 
llamadas Puerta de las Pes-
caderías, que da paso al ba-
rrio judío, y Puerta Nueva. 
 
Una de las cosas que no te 
puedes perder en la visita a 
Monforte es el Museo de las 
Clarisas porque es uno de los 
mejores museos de arte sacro 
de la Península. 
 
Las fiestas de Monforte, cele-
bradas el 15 de agosto en ho-
nor a la Virgen de Monse-
rrat, son todo un evento cul-
tural en donde puedes disfru-
tar de conciertos y actuacio-
nes gratuitas. Además, desde 
el Puente Viejo y el Castillo 
se lanzan fuegos artificiales, 
un espectáculo de luz y color 
que no debes perderte si es-
tás por Monforte. 

Por debajo del Puente Viejo 
pasa el río Cabe, un espacio 
natural en el que podemos 
acercarnos a saludar a las 
ocas y patos alquilando una 
barquita en el parque que te 
permite disfrutar de Monfor-
te desde otra perspectiva. 
 
¡Ven a conocernos, no te arre-
pentirás! 

Entrevistamos a Sabela Arias 
Nazaret Barroso Cabaleiro e Mickel González Santalla 

¿Qué hobbies tienes? 
Me gusta el deporte, la músi-
ca y me gusta estar con mis 
compañeros. 
 
¿Para vivir independiente 
debemos madurar y cui-
dar nuestras cosas? 
Depende, tenemos que valo-

rar que queremos en nues-
tras vidas. 
 
¿Vives sola o con alguien? 
¿Con quién te gustaría 
vivir? 
En estos momentos estoy vi-
viendo con un familiar, pero 
en un futuro me gustaría 

vivir sola. 
¿Trabajas? ¿Te gusta tu 
trabajo? 
Sí, me gusta porque hago di-
ferentes tareas y aprendo 
también diferentes cosas. 
 
Muchas gracias, Sabela. 

Entrevistamos a Saúl Montoya 
Nazaret Barroso Cabaleiro e Mickel González Santalla 

¿Haces las tareas de casa? 
¿Cuáles? ¿Qué tarea te 
gusta hacer? 
Sí, hago mi cama, recojo mi 

habitación, friego la loza y 
las que más me gustan son 
barrer y pasar la fregona. 
 

¿Para vivir independiente 
debemos madurar y cui-
dar de nuestras cosas? 
Sí, tenemos que comportar-
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un taller de velas en el que 
nuestros amigos/as de Astelu 
tampoco faltaron. Entre to-
dos decoramos muchas velas 
pequeñas que regalamos des-
pués en la Plaza de España 
de Lugo para recordar ese 
bonito día. 
¡Fue un día dedicado a ellos/
as!  
 
Nos encanta recibir personas 
voluntarias en nuestra Aso-
ciación.  
Nos enseñan muchas cosas y 
estamos seguros/as de que 
ellos/as también aprenden un 
montón con nosotros/as, ya 
que en todas las actividades 
llegan a ser uno/a más del 
grupo. 
Por eso te animamos a que te 
unas a nosotros/as, ven a vi-
vir una experiencia de volun-
tariado, sabemos que te en-
cantará. ¡Te esperamos! 
 
¡Gracias a todos/as, ami-
gos/as voluntarios/as! 

tan y colaboran en muchas 
actividades y talleres.  
Nos ayudaron con la decora-
ción para la fiesta del magos-
to haciendo collares de casta-
ñas y cucuruchos para echar-
las.  

Participaron en un taller na-
videño en el que empaqueta-
mos bolas y árboles de navi-
dad que vendimos después 
en nuestro puesto en Carre-
four y en el Mercadillo de Di-
versiarte durante la campa-
ña navideña. 

Para celebrar el Día Interna-
cional del Voluntariado de 
Telefónica llevamos a cabo 

Durante este curso hemos 
recibido la visita de algunos/
as voluntarios/as que vinie-
ron a colaborar en diversas 
actividades. 
 
El taller de Michos fue el pri-
mero al que asistimos este 
curso. Gracias a esta pro-
puesta hecha por Sarai, una 
profesional de la Asociación, 
construimos camas, comede-
ros y bebederos que donamos 
a la Asociación Michos de 
Lugo para los gatos abando-
nados que cuidan. 
  
En otra actividad recibimos a 
los voluntarios de “La Caixa” 
que vinieron a colaborar en 
un taller sobre el euro en el 
que aprendimos a usar la 
tarjeta de crédito, a ahorrar 
más y a controlar nuestros 
gastos diarios. 

Los/as voluntarios/as de As-
telu son los que más nos visi-

VOLUNTARIADO 

¡Viva el voluntariado! 
Iria Villamarín Castro, Francisco Garcia Rancaño e Fátima Rosón Lopes 

ra eso hay que trabajar mu-
cho y tener nuestro dinero. 
 
¿Qué te gusta hacer en tu 
tiempo libre? 
Pasar tiempo con mi sobrino, 

nos como adultos y ser res-
ponsables de nuestras cosas. 
¿Te gustaría vivir de for-
ma independiente? 
Sí. Me gustaría vivir con 
amigos o con pareja pero pa-

estar con el móvil. Escuchar 
música y dar paseos. 
 
Muchas gracias, Saúl. 
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NO ANO 2021... 

Down Lugo gaña o certame #LugoPolaIgualdade 
Cristina Rodríguez Seijas– Técnica de Formación 

No mes de marzo en Down 
Lugo estivemos de parabéns. 
Isabel e Talía, membros da 
nosa Asociación, gañaron o 
certame en Tik Tok 
#LugoPolaIgualdade 
organizado pola Casa  da 
Muller de Lugo con motivo 
do 8M, Día Internacional da 
Muller. 
 
A peza audiovisual creada 
polas nosas compañeiras, que 
trata sobre romper  cos 
estereotipos de xénero, 

impúxose a outras 9 persoas 
concursantes ante un xurado 
composto pola Concelleira de 
Muller, Igualdade e 
Xuventude, Ana Abelleira, a 
técnico de igualdade da Casa 
da Muller, Belén Regueiro e 
dous membros de Corto 
España como especialistas do 
eido audiovisual. 
 
O vídeo ademais representou 
a Lugo na fase nacional do 
proxecto Rodando por la 
Igualdad, dentro do que se 

enmarca este certame, no 
que competiu con outros 
máis de 50 traballos de 
outras tantas localidades. 

Noraboa compañeiras!! 

Celebramos o Día Mundial da síndrome de Down 
Cristina Rodríguez Seijas– Técnica de Formación 

Este ano para conmemorar o 
Día Mundial da Síndrome de 
Down, celebrado o 21 de mar-
zo, en Down Lugo creamos 
un pequeño vídeo. 

A idea do vídeo xurdiu de 
Marcos, un rapaz con síndro-
me de Down da nosa asocia-
ción, que quere “que todas as 
persoas saiban o que é a sín-
drome de Down” e “que as 
personas coa síndrome de 

Down somos unha máis e po-
demos facer moitas cousas”. 

É un vídeo divertido e plural 
no que colaboraron persoas 
usuarias, familias, profesio-
nais e persoas voluntarias de 
Down Lugo. 

Esperamos que vos gustase 
tanto como a nós! 

Se queredes recordar o vídeo 
podedes volver visualizalo no 
enlace: 
https://youtu.be/lIMs95AzQy
Y 

Colaborando con ASTELU 
Talía Rodríguez Arribas– Responsable Área Vida Adulta e Independente 

Fai xa tempo que temos moi 
boa relación coa Asociación 
Sénior de Telefónica de Lugo 
(ASTELU) e as súas persoas 
voluntarias. 
Dende o ano 2013 realizamos 
actividades conxuntas de 
sensibilización e formación 

nas que participan as 
persoas usuarias da nosa 
Asociación e as persoas 
voluntarias de ATELU. 
 
Durante o curso 2020-2021, 
aínda que, debido ás 
restricións provocadas polo 

coronavirus, non puidemos 
realizar algunhas 
actividades presenciais que 
viñamos realizando, 
buscamos novas alternativas 
para seguir en contacto cos 
voluntarios e voluntarias. 
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O 7 de xuño tivemos o pracer 
de visitar ás nenas e nenos 
do CEIP Aquilino Iglesias 
Alvariño de Abadín.  
 
Durante a xornada o 
alumnado de Educación 
Infantil e 1º e 2º de 
Educación Primaria asistiu a 
diferentes actividades de 
sensibilización sobre a 
síndrome de Down.  En cada 
aula puideron participar nas 
historias do elefante “Elmer” 
ou “Mi hermano es el mejor 
hermano del mundo 
mundial”, demostrando 
interese e coñecemento sobre 

a diversidade. Deste xeito, 
foron protagonistas dun 
cómic, visualizaron e 
manexaron un teatro de 
sombras e crearon o seu 
propio Elmer, quedando cun 
recordo do noso paso polo 
centro educativo. 
 
Agradecemos ao 
CEIP Aquilino 
Iglesias Alvariño o 
seu interese por 
coñecer máis en 
profundidade a 
síndrome de Down 
e animamos a todos 

os centros educativos da 
provincia a seguir 
traballando en prol da 
inclusión con máis forza se 
cabe. 

Xornada de sensibilización no CEIP Aquilino Iglesias Alvariño  
Iria María Pérez Cao e Ismael García Pallas– Técnicos Educación 

de debate. Tivemos a sorte de 
poder contar co 
grupo Biouteiro que nos 
amenizou a tarde con boa 
música e, ademais, unha das 
voluntarias nos ofreceu unha 
clase de bachata. 
 
Agradecer enormemente ás 
persoas voluntarias de 
ASTELU o seu tempo e as 
súas ganas, e transmitirlles o 
noso interese por seguir 
compartindo accións tan 
enriquecedoras. 

pequena festa de despedida 
de curso o 22 de xuño, 
aproveitando a mellora da 
situacións sanitaria e 
respectando as medidas de 
prevención establecidas. Así, 
en pequenos grupos de 
convivencia, puidemos 
compartir un bo rato en 
compañía das persoas 
voluntarias no piso da 
Asociación.  
Foi unha tarde chea de 
momentos divertidos na que 
puidemos compartir todo o 
que nos aportaron os talleres 

Ao longo de todo o curso, 
compartimos mensualmente 
uns obradoiros de debate 
online nos que se traballaron 
temas moi diversos como as 
fábulas, as emocións, a 
autoestima, a diversidade, as 
profesións... 
En total realizamos 16 
obradoiros, resultando nunha 
experiencia moi gratificante 
para todas as persoas 
participantes. 
 
Estes obradoiros tiveron 
como broche final unha 
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Cerramos o curso a ritmo de batucada con Tambukda 
Cristina Rodríguez Seijas– Técnica de Formación 

Ao longo deste curso levamos 
a cabo un taller de música no 
que se buscou fomentar o uso 
da música como canle de 
comunicación e no que as 
persoas participantes 
puideron desfrutar de 
actividades nas que coñecer 
diferentes sons, 
instrumentos e estruturas 
musicais,  bailes e xogos 
rítmicos para expresarse 
dunha forma diferente. 
 
A monitora do taller, Ana, 
forma parte do grupo de 
percusión Tambukda Lugo 

e por iso xurdiu a idea de que 
o taller de música deste curso 
tivera un cerre especial. Así, 
o mércores 30 de xuño, 
desfrutamos dunha animada 
actuación de percusión nos 
arredores da Asociación a 
cargo do grupo. 
 
Durante cerca dunha 
hora bailamos e demos 
palmas ao ritmo dos 
tambores e varias 
persoas que paseaban 
pola zoa achegáronse 
atraídos polo alegre 
ambiente que se creou. 

Moitísimas grazas ao grupo 
Tambukda Lugo por 
ofrecernos esta actuación que 
fixo especial este fin de 
curso. 

Excursións de fin de curso 
Julián Iglesias López – Técnico Autonomía 

Despois de moito tempo 
puidemos volver a realizar 
unha nova excursión, aínda 
que neste caso foron tres, xa 
que para respectar as 
medidas sanitarias 
organizáronse segundo os 
grupos de convivencia 
establecidos durante todo o 
curso. Cada un deles escolleu 
previamente o  que quería 
facer polo que os plans 
quedaron do seguinte xeito: 
 
2 de xullo. Visita á cidade 
da Coruña: fixemos unha 
visita guiada ao Castelo de 

San Antón, paseamos polo 
porto da cidade e 
desfrutamos do Aquarium 
Finiesterrae. 
 
3 de xullo. Mañá de praia 
e tarde de turismo por 
Coruña: estivemos na praia 
de Oza, onde aproveitamos 
para bañarnos, tomar o sol e 
comer. Pola tarde visitamos 
a Torre de Hércules e os seus 
arredores. 
 
9 de xullo. Día na praia de 
Cabanas en Pontedeume: 
Pasamos un día do máis 

divertido nesta fermosa 
praia, entre risas, xogos e 
baños. 
 
E por suposto que cada un 
destes días non nos 
marchamos sen comer antes 
un xeado. Faltaría máis! 
 
Despois de pasalo tan ben, 
un día sabe a pouco, así que 
esperamos que máis adiante 
poidamos volver a realizar 
unha excursión de máis días, 
como as de antes... 
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Proxecto Inventa tu cuento de Down España 
Iria María Pérez Cao – Técnica de Educación 

No segundo trimestre do ano 
as mozas e mozos do 
obradoiro “O noso Espazo” de 
Down Lugo participaron no 
proxecto de Down España 
“Inventa tu  cuento”.  
 
Este proxecto tiña como 
obxectivo fomentar a lectura 
e a creatividade literaria a 
través da creación dun conto. 
Contando cunha guía en 
lectura fácil traballouse o 
concepto de conto e se deron 
a coñecer as súas partes 
fundamentais. Así como 
tamén se realizaron distintas 
actividades para entender 
como crear un conto. 
Logo de entender toda esta 
parte máis teórica as 
escritoras e escritores 
propuxeron varias temáticas 
e historias sobre as que podía 
versar o seu propio conto, 
fixeron unha posta en común 
e escolleron a que máis se 
axeitaba aos seus gustos. 

Posteriormente, crearon os 
personaxes, elixiron os 
lugares nos que transcorría a 
historia e, por último, 
buscaron un desenlace para 
a aventura. O conto 
resultante ten como título 
“Viaxe da familia Adams” e 
plasmouse ademais nun 
vídeo. 
 
Ao longo de todo este 
proceso, espertouse a 
imaxinación das persoas 
participantes e potenciouse a 
súa creatividade, ao tempo 
que se aumentaba o seu 
vocabulario e traballaban a 
súa atención e a súa 
memoria. Ademais esta 
creación conxunta foi froito 
do compañeirismo que se 
creou nas divertidas sesións 
que viviron todos/as xuntos/
as. 
 
Esta colaboración con Down 
España non é a primeira vez 

que se realiza. En anos 
anteriores os mozos  e mozas 
participaron  en diferentes 
proxectos da área de 
educación, cultura, e 
educación afectivo-sexual e 
desenvolvemento emocional: 
“El loco libro de Cervantes “ 
“Don Mendo Cumple 100 
años”,” “ Cuéntame tu 
Cuento” “Conócete y 
Participa”...  
Froito desta continúa 
colaboración con Down 
España, no ano 2021 grazas 
o acordo de colaboración de 
esta coa Fundación Kiabi 
concederon a Down Lugo  
unha pizarra interactiva 
dixital SMART.  
 
 Por último animámosvos a 
que vexades o resultado da “ 
Viaxe da familia Adams” no 
seguinte enlace: https://
www.youtube.com/watch?
v=q8AR6P7y2mw 
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Parabéns polo premio Goya, Valentina! 
Nova elaborada pola Área de Comunicación de Down Galicia 

Lucía Serén, de Down Lugo, 
e Pepa Lockhart, de Down 
Compostela, son dúas 
adolescentes coa síndrome de 
Down que se converteron en 
actrices de dobraxe poñendo 
voz a Valentina, a 
protagonista do filme do 
mesmo nome que acaba de 
gañar o Goya á mellor 
película de animación na 36ª 
edición dos Premios Goya. 
 
Todo comezou fai dous anos 
cando a produtora da 
película contactou coa 
Federación Down Galicia na 
busca de persoas candidatas 
para convertérense na voz de 
Valentina e, tras varios 
castings, apostaron por Lucía 
para a versión en galego e 
por Pepa na versión en 
castelán. 
 
A directora do filme, Chelo 
Loureiro, indicou que “tiña 
claro que non quería poñer a 
unha actriz de dobraxe 
imitando a unha persoa coa 
síndrome de Down. Non só 
porque é moi difícil imitar as 
súas voces, xa que son moi 

características, senón que se 
estamos a falar de 
integración non tiña sentido 
crear unha farsa”. 

E así, trala selección, chegou 
o momento de poñerse a 
traballar. Tanto Lucía como 
Pepa coinciden en que 
tiveron que “ensaiar moito e 
repasar na casa”, pero que foi 
“unha experiencia 
inesquecible”. As gravacións 
tiveron lugar, en primeiro 
termo, no Milladoiro e máis 
tarde en Cambre para 
ultimar todos os detalles. 
Pero Lucía e Pepa non só 
acadaron unha gran 
vivencia, senón que ambas 
rapazas comezaron unha 
estupenda amizade que 
conservan a día de hoxe. 
“Fixémonos moi amigas e 
seguimos facendo vídeo 
chamadas e quedando para 

xogar, ir de paseo…”, comenta 
contenta Lucía. 
Pepa, pola súa parte, destaca 
que “a experiencia foi 
marabillosa” e que de 
Valentina gústalle “que sexa 
súper extrovertida e alegre”. 
Ademais, pensa que a 
escolleron para dobrar a esta 
personaxe “porque temos 
cousas en común como a 
síndrome de Down, ser 
loitadoras e responsables e 
ter unhas avoas super 
cañeiras”. 
 
Dende Down Lugo queremos 
felicitar a Chelo Loureiro, ao 
equipo de Abano Producións e 
a Lucía e Pepa, polo merecido 
Goya. 
Sen dúbida un recoñecemento 
a un traballo moi mimado que 
trata a capacidade das 
persoas coa síndrome de 
Down empoderándoas. Un 
filme inclusivo, producido en 
Galicia e en galego.  
 
Parabéns!! 

Down Lugo remata de acondicionar a súa sede 
Cristina Rodríguez Seijas – Técnica de Formación 

Neste ano 2021 a Asociación 
Down Lugo rematou de 
acondicionar o seu novo local. 
Grazas as axudas recibidas 
por parte da Xunta de 
Galicia, a Fundación ONCE 
e a Área de Cultura da 
Deputación de Lugo levouse 
a cabo a fase III do proxecto 
de ampliación e 
acondicionamento da nosa 

entidade. Este proxecto ten 
como obxectivo mellorar a 
calidade de vida das persoas 
con síndrome de Down e 
outras discapacidades 
intelectuais e a das súas 
familias dotando dunha 
infraestrutura á Asociación 
acorde aos servizos e ao 
número de persoas usuarias 
que atende actualmente. 

Esta última fase do proxecto 
consistiu en concreto, na 
instalación da climatización, 
a electricidade e a 
rehabilitación de fachadas. 
Dende aquí agradecerlle a  
súa axuda, grazas a cal Down 
Lugo  conta xa co local 
totalmente acondicionado.  
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Obradoiros de Educación financiera cos voluntarios de “la Caixa” 
Iria María Pérez Cao – Técnica de Educación 

No mes de setembro dous 
voluntarios de “la Caixa” 
colaboraron con Down Lugo 
impartindo uns obradoiros 
sobre educación financeira 
básica. 
 
O obxectivo destes obradoiros 
é axudar ás persoas 
participantes a comprender 
conceptos financeiros básicos 
sobre a xestión dos cartos e 
ofrecer ferramentas básicas 
para xestionar o presuposto 
persoal. 
 
Os obradoiros dividíronse en 
dúas partes. Na primeira, 
chamada “Xestiona a túa 
economía”, fíxose referencia 
ao presuposto familiar e a 
importancia do aforro. Na 
segunda, chamada “O teu 
banco e ti”, centráronse na 
operativa bancaria básica 

(contas correntes, nómina, 
tarxetas de débito e de 
crédito...) e os distintos 
medios de pago existentes. 
Ademais ofrecéronse 
recomendacións de 
seguridade bancaria 
(contrasinais, compras por 
Internet...), algo moi 
importante actualmente. 

Nas 4 sesións impartidas, os 
nosos mozos e mozas 
contaron con diferentes 
material manipulable, co que 

puideron ver os tipos de 
gastos necesarios e 
innecesarios, coñecer 
conceptos básicos sobre 
aforro e visualizalos con 
exemplos prácticos 
(poñéndose na situación 
dunha persoa que traballaba 
e vivía de forma 
independente, por exemplo). 
 
Os mozos e mozas da 
Asociación mostráronse 
interesados e participativos, 
preguntando dúbidas que 
lles ían xurdindo a medida 
que se ían expoñendo 
conceptos novos e pensaban 
na aplicación na súa vida 
diaria. 
 
Moitas grazas a Jose Manuel 
e Johan por traernos esta 
experiencia tan útil e 
enriquecedora a Down Lugo! 

Celebrando o Día Internacional do Voluntariado de Telefónica  
con Luz Propia 

Talía Rodríguez Arribas – Responsable Área Vida Adulta e Independente 

que participaron e que nos 
acompañaron durante todo o 
proceso para facernos brillar 
con luz propia.  

do voluntariado nas 
entidades sociais, á vez que 
sensibilizar sobre a 
discapacidade intelectual e a 
síndrome de Down. 
As velas repartidas foron 
adornadas polos rapaces e 
rapazas da Asociación e as 
persoas voluntarias de 
ASTELU días antes en 
varios obradoiros levados a 
cabo no noso local. 
 
Queremos dar as grazas a 
todas as persoas voluntarias 

Un ano máis, a Asociación 
Sénior de Telefónica de Lugo 
(ASTELU) e Down Lugo 
unímonos para celebrar 
xuntos o Día Internacional 
do Voluntariado Telefónica 
baixo o lema “Con luz 
propia”. 
 
O 24 de setembro saímos á 
rúa a repartir velas 
decoradas entre as persoas 
que pasaban pola Praza 
Maior de Lugo para 
visibilizar a importante labor 
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Down Lugo organiza a exposición Olladas do Camiño 
Talía Rodríguez Arribas – Responsable Área Vida Adulta e Independente 

No mes de setembro Down 
Lugo inaugurou a exposición 
fotográfica “Olladas do 
Camiño”, un proxecto 
artístico co que buscamos 
poñer en valor o patrimonio 
cultural e humano do 
Camiño de Santiago, e no 
que se mostran distintas 
imaxes capturadas polas 
persoas usuarias da entidade 
en lugares tan emblemáticos 
do Camiño como Samos e O 
Cebreiro. 

Esta exposición formou parte 
do proxecto de dinamización 
do Xacobeo 2021 de Down 
Lugo, subvencionado pola 
Axencia de Turismo de 
Galicia, dentro do programa 
O Teu Xacobeo. 

Á inauguración da 
exposición, situada no local 
da nosa entidade, asistiron o 
delegado territorial da Xunta 
en Lugo, Javier Arias, e a 
presidenta de Down Lugo, 
María José Blanco. O 
delegado territorial da Xunta 
reiterou a aposta da Xunta 
por un Xacobeo integrador no 
que teñen cabida iniciativas 
como esta exposición e 
felicitou a Down Lugo pola 
súa labor social. 

 

 

 

 

A exposición estivo aberta 
dende o 23 de setembro ata o 
30 de setembro e puideron 
visitala todas as persoas que 
así o desexaron. 

As imaxes expostas na 
exposición foron o resultado 
de varias actividades levadas 
a cabo polas persoas 
usuarias ao longo dos meses 
de xullo e setembro.  

Durante o mes de xullo 
realizaron un obradoiro de 
fotografía. Logo dunha sesión 
na que se explicaron uns 
contidos básicos de fotografía 
(uso e manexo da cámara, 
encadres, tipos de 
fotografías...), participaron 
en varias saídas pola cidade 
para poñer en práctica estes 
coñecementos. Visitaron 
lugares do Camiño Primitivo 
ao seu paso por Lugo como 
son a Parroquial de 
Santiago, Palacio Episcopal 
ou a Catedral de Santa 
María. As persoas 
participantes foron 
recorrendo estes 
emprazamentos tomando 
fotografías e coñecendo o 
patrimonio cultural que pon 
en valor o Camiño. Xa no 
mes de setembro,  as persoas 

participantes no proxecto 
realizaron unha viaxe para 
coñecer O Cebreiro e Samos. 
No Cebreiro, visitaron, 
coñeceron e fotografaron en 
profundidade tanto o pobo 
como o seu patrimonio: a 
igrexa de Santa María Real, 
as súas pallozas milenarias, 
o museo etnográfico e a súa 
contorna natural, que os 
abraiou coa súa 
impresionante paisaxe. 
Posteriormente, en Samos, 
lugar de paso obrigado no 
camiño de Santiago para 
todos os peregrinos que 
realizan o Camiño Francés, 
tamén puideron fotografar os 
seus lugares máis coñecidos: 
o mosteiro, o paseo fluvial ou 
a casa dos biscoitos.  

Despois da viaxe, tocou 
revisar as fotografías, 
escoller as máis bonitas e 
preparalas para a exposición 
de forma que reflectisen a 
beleza e a grandeza cultural 
e humana do Camiño de 
Santiago, e permitisen dar a 
coñecer á sociedade que as 
persoas con discapacidade 
intelectual tamén teñen 
dereito a participar neste 
tipo de actividades e 
desfrutar da súa riqueza 
cultural e paisaxística. 
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Down Lugo colabora coa Asociación Michos de Lugo 
Nova elaborada pola Área de Comunicación de Down Galicia 

Tamén no mes de setembro, 
aproveitando o reinicio das 
actividades tralo parón do 
verán, un grupo de persoas 
usuarias de Down Lugo 
realizaron labores de 
voluntariado coa asociación 
local Michos de Lugo. Desta 
forma, nestas últimas 
semanas, varios mozos e 
mozas da entidade realizaron 
distintos materiais para o 
descanso dos gatos das 
colonias da cidade. 
 
Empregando como base 
caixas de froita, os 
voluntarios e voluntarias 
crearon camas que, tras ser 
pintadas e decoradas, serán 
repartidas entre as casas de 
acollida e adopción dos 
felinos ou serán vendidas nos 
mercadiños solidarios que a 
asociación Michos de Lugo 
organiza ao longo do ano. 
Así mesmo, durante a 
execución desta actividade, 
as persoas coa síndrome de 
Down e outras 
discapacidades intelectuais 
concienciáronse sobre a 
importancia do coidado e o 
benestar dos animais e 
asentaron a idea de que as 
persoas con discapacidade 
tamén poden exercer como 
axentes activos do cambio 
mellorando a súa contorna a 
través do voluntariado. 
 
Esta non é a primeira vez 
que as persoas usuarias de 
Down Lugo realizan labores 
de voluntariado, xa que 
antes da chegada da 
pandemia, varios mozos e 

mozas asistían con 
regularidade a un centro de 
día da cidade, onde 
compartiron tempo coas 
persoas maiores. 
Axudáronlle en exercicios de 
memoria, xogaron xuntos ao 
bingo, fixeron traballos 
manuais, acompañáronos ao 
comedor, conversaron de 
temas do día a día… 
 
O acto de entrega do 
material elaborado, no que 
participaron representantes 
das dúas entidades e as 
persoas voluntarias 
encargadas da elaboración 
das camas, tivo lugar o 
mércores 27 de outubro no 
local da nosa Asociación. 
 
Sarai Lodeiro, traballadora 
de Down Lugo encargada da 
actividade, destacou “para 
nós foi un pracer ver a boa 
acollida que tivo a iniciativa 
entre os participantes, que 
non so desfrutaron moito 
durante esta primeira fase 
de colaboración, senón que 
están con ganas de poder ir 
puntualmente a alimentalos 
e por parte de Michos de 
Lugo pola ilusión coa que 

recibiron a proposta. 
Esperamos que esta sexa a 
primeira de moitas 
colaboracións que podamos 
facer entre as asociacións”.  
 
Así mesmo, Michos de Lugo, 
que ten entre os seus 
obxectivos a promoción de 
boas prácticas de convivencia 
con gatos da rúa na 
sociedade, valora moi 
positivamente a colaboración 
recibida dende Down Lugo, e 
recibe con satisfacción e 
agarimo os materiais 
realizados polos mozos e 
mozas para o descanso dos 
gatos das colonias da cidade.  
 
A Xunta Directiva de Michos 
de Lugo agarda que esta 
primeira colaboración poida 
ter continuidade, 
considerando que constitúe 
un bo exemplo de resposta da 
sociedade ante a obriga de 
respectar e atender aos gatos 
da rúa, lembrando as 
palabras de Gandhi “a 
grandeza dunha nación e o 
seu progreso moral poder ser 
xulgados polo xeito en que se 
trata ao seus animais”.  
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A Rede TIL e Down Lugo contra a violencia de xénero 
Sarai Lodeiro Castro—Responsable Área Formación e Emprego 

Co gallo da celebración do 
Día Internacional da Elimi-
nación da Violencia contra a 
Muller, o 25 de novembro, a 
Rede TIL (Rede de Técnicos 
de Inserción Laboral de Lu-
go), á que pertence Down Lu-

go, fixo un vídeo denuncian-
do as distintas situacións vio-
lentas polas que cada día pa-
san moitas mulleres.  
Con el preténdese concien-
ciar á cidadanía de que a vio-
lencia contra a muller vai 

moito máis aló do maltrato 
físico.  
 
Animámosvos a visualizalo 
no seguinte enlace de youtu-
be: 
https://youtu.be/Mh8syDo021k  

Down Lugo firma un convenio con Clece Vitamín e Samaín  
Sarai Lodeiro Castro—Responsable Área Formación e Emprego 

O pasado 24 de novembro, 
Down Lugo firmou un 
convenio de colaboración coas 
empresas Clece Vitam e 
Samaín, ambas filiais de 
Clece, S.A., co obxectivo de 
consolidar a andaina en 
común que comezou fai algo 
máis dun ano no ámbito da 
inserción laboral das persoas 
con discapacidade 
intelectual. 
 
Nese momento, Clece, S.A. 
púxose en contacto coa 
asociación para ofrecer un 
posto de traballo a unha das 
nosas persoas usuarias do 
programa de Emprego con 
Apoio, e a día de hoxe 
podemos dicir que a 
experiencia laboral do 
traballador con 

discapacidade está sendo un 
éxito. 
Ao encontro desta firma 
acudiron en representación 
das empresas, Flavia 
González e Sara Costa, do 
departamento de Selección e 
Inserción Laboral de Clece, 
S.A., e en representación de 
Down Lugo, Mª José Blanco 
Freire en calidade de 
presidenta da Asociación,  
Delfina Pérez, como xerente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e Sarai Lodeiro, como 
responsable do programa 
Emprego con Apoio. 
 
Dende Down Lugo 
agradecemos profundamente 
o compromiso destas 
empresas e os seus equipos 
profesionais coa inclusión 
das persoas con 
discapacidade intelectual no 
ámbito laboral. 

Celebramos o Día Internacional do Voluntariado 
Cristina Rodríguez Seijas– Técnica de formación 

Cada 5 de decembro 
celébrase o Día Internacional 
do Voluntariado. Este día 
supón unha oportunidade 
para agradecer todos os 
esforzos realizados polas 

persoas voluntarias e as súas 
organizacións, así como para 
promover os seus valores e 
dar a coñecer os logros que 
conseguen nas súas 
comunidades. 

A Rede Lucense de 
Voluntariado (RELUVOL), 
con motivo desta celebración 
e baixo o lema Enrédate, 
levamos a cabo a lectura dun 
manifesto o pasado 3 de 
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Campaña de Nadal de Down Lugo 
Cristina Rodríguez Seijas– Técnica de formación 

Este ano 2021 realizamos a 
nosa habitual campaña de 
Nadal, na que realizamos 
varias actividades para dar a 
coñecer a nosa entidade e 
para vender lotería de Nadal 
e distintos produtos. 
 
Por unha banda, os sábados 
27 de novembro e 11 e 18 de 
decembro colocamos o noso 
stand solidario no centro 
comercial Carrefour de Lugo. 
Foron xornadas nas que 
persoas usuarias, familias e 
profesionais solicitamos a 
colaboración coa nosa 

entidade ás persoas que se 
acercaban ao centro 
comercial, e nas que a 
solidariedade fixo un 
importante acto de presencia. 
  
Por outra banda, os días 15, 
16 e 17 de decembro 
participamos no Mercado 
Solidario DIVERSIARTE, 
que este ano estivo situado 
na praza Horta do 
Seminario. Durante tres días 
puidemos mostrar e vender 
distintos produtos, así como 
dar a coñecer a entidade e a 
labor que leva a cabo entre a 

cidadanía de Lugo. Esta 
iniciativa, que organiza o 
Concello de Lugo en 
colaboración con distintas 
asociacións do eido local de 
Lugo, contou con 25 postos 
das asociacións. 
 
Agradecemos a todas as 
persoas que se acercaron aos 
nosos postos solidarios a súa 
colaboración e o interese 
mostrado polas nosas 
actividades. Moitas grazas!! 

Gitano, Aspnais, AECC, 
Cogami e USC. 

A Rede Lucense de 
Voluntariado leva celebrando 
este día dende o ano 2007 e 
está integrada por 14 
entidades: Auxilia, Capaces, 
Dignidade, Juan Soñador, 
Ateibo, Aliad Ultreia, 
Cáritas, Down Lugo, Raiolas, 
Fundación Secretariado 

decembro na Praza do 
Campo Castelo de Lugo. 
O manifesto foi lido por un 
membro de Auxilia Lugo, que 
en nome da Rede animou “a 
seguir alentando a 
mobilización cidadá que 
supón o voluntariado, o cal 
non pode nacer e morrer en 
cada crise que nos azote”. 
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A Vicepresidencia e o CB Breogán colaboran na visibilización 
da labor de Down Lugo 

 

O CB Breogán dedicou o 
encontro do domingo 12 de 
decembro ante o Andorra a 
visibilizar a labor da 
Asociación Down Lugo.  

A iniciativa presentouse o 9 
de decembro, no Pazo de San 
Marcos nun acto no que 
participaron o deputado de 
Deportes, Efrén Castro, a 
presidenta de Down Lugo, 
María José Blanco, e o 
director deportivo do CB 
Breogán, Tito Díaz. 

Coincidindo co encontro, 
persoas usuarias e familias 
da entidade lucense demos a 
coñecer a súa labor, centrada 
en actividades dirixidas a 
mellorar a calidade de vida 
das persoas coa síndrome de 

Down e das súas familias a 
través da inclusión plena e 
efectiva na sociedade, 
ademais de vender 
participacións de lotería de 
Nadal. 

Dende o CB Breogán, 
reforzouse a visibilización da 
asociación a través de 
distintos contidos nas redes 
sociais e máis adiante 
concretarase unha visita de 
xogadores do club ás 
actividades que realizamos. 

María José Blanco agradeceu 
a colaboración do CB 
Breogán e da Vicepresidencia 
da Deputación de Lugo nesta 
iniciativa. Pola súa banda, 
Efrén Castro e Tito Díaz 
coincidiron en sinalar a 

satisfacción de colaborar con 
este tipo de accións sociais. 

A iniciativa desenvolveuse no 
marco do acordo de 
patrocinio co que a 
Vicepresidencia da 
Deputación de Lugo apoia ao 
CB Breogán e que inclúe, 
entre outras accións, a 
participación do club en 
iniciativas de sensibilización 
e visibilización realizadas por 
entidades sociais, no fomento 
do deporte e dos hábitos 
saudables con visitas a 
centros educativos ou na 
posta en valor de recursos e 
espazos culturais, 
patrimoniais e ambientais. 
 
Moitas grazas!! 

CAPTACIÓN DE FONDOS 

 Continuamos coa nosa CAMPAÑA DE RECICLAXE de 

ACEITE USADO 

     

Se tes algunha idea de reciclaxe ou para captar      

fondos, compártea con nós 

 

  CONTIGO PODEMOS MÁIS!! 
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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. 


