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•Día mundial da Saúde Mental
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• Actividades desenroladas durante o ano

10 DE OUTUBRO, DÍA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL
A Asociación de Familiares,
Amigos e Persoas con Enfermidade Mental, AFAES
Porta Nova defende o dereito a recibir atención das
persoas con trastorno
mental.
AFAES PORTA NOVA celebrou o Día Mundial da Saúde Mental 2013 (10 de outubro) cunhas xornadas de
portas abertas a semana do
luns 7 ao venres 11 de outubro, a realización de
obradoiros e sesións de
difusión na comunidade, un
ciclo de cinefórum, expresión literaria e proxección
de documentais e unha
marcha polos arredores.
A finalidade das xornadas
de portas abertas e difusión
na comunidade é achegar
os servizos da entidade a
calquera persoa interesada
pola problemática da saúde
mental a través do contacto
directo coas actividades e
obradoiros que se realizan
no día a día. Durante eses
días deuse información
sobre AFAES Porta Nova e
realizouse una mostraexposición dos productos

elaborados nos distintos
obradoiros
ocupacionais
tanto dentro das instalacións da entidade coma no
exterior, os escenarios elixidos foron diversos: o Hospital Arquitecto Marcide, a
casa consistorial do concello de Cerdido e centros
socio-comunitarios como a
Asociación de Veciños de
Piñeiros (o martes 8 e o
mércores 9 de outubro en
horario de tarde). Tamén
realizouse unha andaina ao
Mosteiro do Couto (en Narón) o martes día 9 na que
participaron usuarios e profesionais da entidade.
Finalmente, cos usuarios
dos dispositivos de AFAES
tamén abordouse a temática da saúde mental mediante a proxección e debate de diferente material
audiovisual (películas e documental).
Este ano o movemento
FEAFES, que reúne a 287
asociacións de persoas con
enfermidade mental e familiares, escolleu como lema
“Alternativas fronte á crise. O valor dos nosos dereitos”.

Con isto preténdese chamar a atención tanto ás
Administracións
Públicas
como á sociedade da importancia de seguir a pesar
das limitacións orzamentarias.
Para AFAES PORTA NOVA, é
necesario propoñer melloras que garantan un tratamento individualizado e
continuo ás persoas con
problemas de saúde mental. Dende ol movemento
asociativo FEAFES propoñen alternativas para manter esta atención de calidade a través da detección
precoz, a continuidade nos
tratamentos e o apoio á
autonomía. Ademais, FEAFES advirte que “apostar
por programas de acompañamento e integración reducen a medio prazo custos
para as Administracións
Públicas”, xa que segundo a
entidade así redúcese o
gasto farmacéutico e os
ingresos hospitalarios.
Neste sentido, dende AFAES PORTA NOVA reclamamos que é fundamental
manter os apoios a todas
as persoas con discapacidade e as súas familias, en
particular aquelas cun trastorno mental. AFAES Porta
Nova mostra o seu rexeitamento a limitar as presta-

En España, entre o 2,5 e o
3% da poboación padece
unha enfermidade mental
grave. Isto supón máis dun
millón de persoas.

A enfermidade mental é
unha enfermidade como
calquera outra. En todo o
mundo, unha de cada
catro persoas adultas
terán un trastorno mental
-grave ou leve- ao longo
da súa vida.
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cións ás Persoas en Situación de Dependencia, así
como a aumentar o prezo
de calquera servizo ou tratamento que requiran as
persoas con trastorno mental.
“O valor dos nosos dereitos” é incalculable, porque
eses dereitos son os que
permiten a miles de persoas recuperarse trala aparición dun trastorno mental e
retomar unha vida activa e
satisfactoria.
A grave crise económica
está provocando un gran
número de situacións estresantes como desafiuzamentos, desemprego prolongado, ou exclusión social, que prexudican a saúde mental xeral da poboación e ou a depresión.

favorecen a aparición de
trastornos como a ansiedade .

“Alternativas fronte á crise. O
valor dos nosos dereitos”, é o
lema
que
escolleron
as
asociacións de persoas con
enfermidade
e
familiares
reunidas en FEAFES.

Os
recortes
das
distintas
administracións
públicas
e
organizacións
prexudicaron
gravemente a atención que
reciben miles de persoas con
problemas de saúde mental e as
súas familias.

ACTIVIDADES DESENROLADAS DURANTE ESTE ANO
Actividades más salientables desenroladas nos últimos meses:
-Estancia na Casa de Respiro Familiar de A Guarda:
coma ven sendo habitual
un grupo de usuarias e
usuarios de AFAES acompañados por dous profesionais de AFAES tiveron ocasión de pasar, en tres datas
distintas (1-3 marzo, 10-12
de maio e 4-6 de outubro),
un fin de semana nesta
casa que está a disposición
de todas as asociación de
Feafes-Galicia, situada no
mariñeiro municipio de A
Guarda (Pontevedra). Os
nosos usuarios conviviron
nun ambiente familiar facéndose cargo das diferentes tarefas domésticas,
rompendo a súa

rutina habitual e visitando
os municipios limítrofes
(tamén do país veciño).
-Visita a Casa da Auga (A
Coruña): o 14 de marzo, 7
persoas usuarias da entidade asistiron á Casa da Auga,
un dos centros de ocio
acuático máis grandes de
Europa, e pola tarde gozaron da visita ao Aquarium.
-Teatro compañía Blanca
Marsillach: O 25 de Abril, 7
usuarios de AFAES PORTA
NOVA asisten á representación de “POESÍA EN MOVEMENTO” no Centro Cultural
de Caranza.
Tratábase dunha adaptación ás características do
público con discapacidade
da Obra “Poesía en Movemento” de Adolfo Marsi-

llach, a través dunha selección de textos dos mellores
versos dos séculos XVI e
XVII, escritos por poetas
como Garcilaso de la Vega,
Fray Luís de León, Francisco
de Quevedo, etc.

A Guarda

Aquarium

A Guarda
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-Estancia de Turismo Termal
en Sanxenxo: durante case
unha semana (do luns 22 ao
venres 26 de abril) seis usuarios de AFAES acompañados
por unha das terapeutas ocupacionais aloxáronse nun
hotel Spa. Durante a súa estancia, beneficiáronse dun
circuíto diario de Spa e visitaron O Grove, a Illa da Toxa,
Portonovo e Cambados.
-Celebración das Letras Galegas na Asociación O Pote de
Maniños (Fene): do martes
13 ao venres 17 de maio puidemos facer unha exposición
e venda dos produtos dos
nosos talleres grazas a xentileza da Asociación de Veciños
de O Pote.

-Final do campionato “Todos
polo Fútbol”: o sábado 22 de
xuño, tivo lugar no Pavillón de
A Gándara (Narón) a fase final
do campionato de fútbol sala
con outras asociación de Feafes-Galicia. Alí estiveron os
nosos compañeiros de A Mariña (Burela e Ribadeo), Alba
(Pontevedra), APEM-A Coruña, APEM-Cambre, Doa (Vigo
e Cangas), Lar (Vilagarcía),
Lenda (Redondela) e Morea
(O Barco de Valdeorras); e,
como non, os xogadores do
noso equipo que fixeron un
grandísimo partido e mereceron chegar mais lonxe (o ano
que ven, seguro que o conseguen). O campión desta edición foi a asociación Lenda de
Redondela (Pontevedra), quedando de subcampión a asociación Lar de Vilagarcía. Temos que agradecer a todas as
persoas e entidades que colaboraron connosco facilitando
medios materiais e infraestruturas e aos familiares, profesionais e usuarios das distin-

-Bautismo de mar: o 5 de
xuño, coa colaboración do
Real Club Náutico da Coruña, un grupo de 6 usuarios
recibiron unhas nocións
sobre vela e puideron realizar unha saída en barco.
-Festa de San Xoán: o mércores 19 de xuño celebramos como nos últimos anos
a Festa de Verán. O mal
tempo impediu que puidéramos gozar dunha sardiñada na finca de Os Vicás. Sen
embargo, non deixamos de
pasalo ben cunha festa no
CRPL centrada na tortilla de
pataca e cun baile no que os
traballadores e usuarios de
AFAES sacaron o mellor deles mesmos.

Estancia en Sanxenxo

distintas asociacións pola súa
implicación, pois grazas a
todos eles foi posible esta
xornada. Por último, lembrar
o valor deste campionato
para o noso colectivo polos
seus múltiples beneficios,
tanto de cara ao benestar
físico e mental, a integración
social e a loita contra o estigma da enfermidade mental.

Presentación do campionato no concello de Narón

-Asemblea Xeral de Socios: o
sábado 29 de xuño levouse a
cabo a reunión anual de asociados a AFAES. Nela fíxose lectura
e aprobación do Informe de
Xestión, a Memoria Anual e a
Liquidación Presupostaría de
2012. Respecto ao exercicio de
2013, realizouse a lectura e
aprobación do Presuposto e a
Previsión de Actividades. Ao
final compartimos con todos os
asistentes un pequeno aperitivo
nas instalacións do CO.
-Feira
Interxeneracional
(Narón): o sábado 29 de xuño
participamos neste encontro
organizado polo Concello de
Narón. Nesta edición tivemos a
honra de elaborar nos nosos
talleres os agasallos que se lles
entregaron aos homenaxeados.
-Campionato de Ping-pong
(Cangas): o venres 5 de xullo os
nosos usuarios e usuarias puideron asistir a esta xuntanza en
Cangas organizada pola asociación Doa. Algúns deles asistiron
como xogadores e outros de
público, pero todos gozaron
dunha estupenda xornada na
praia, que agardamos se volva a
repetir.
-Excursión a Cabanas: o mércores 10 de xullo as usuarias e
usuarios dos nosos centros tiveron ocasión de pasar, xunto coas
terapeutas ocupacionais, unha
mañá na preciosa praia de Cabanas; unha actividade que, de
seguro, volveremos a levar a
cabo neste verán.

CRPL NARÓN
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-Excursión Fragas do Eume: O
mércores 31 de xullo fixemos
unha visita ao parque natural
das Fragas do Eume e o Mosteiro de Caaveiro
-Excursión Pantín Classic: O
venres 30 agosto un grupo de
usuarios xunto con dúas monitoras puideron disfrutar desde
campionato de surf tan recoñecido xunto coas incribles vistas
da praia de Pantín.
-Aquapark: O mércores 11 de
setembro despedímonos do
verán gozando dun día de relax
e diversión no Aquapark de Cerceda

-Comité de Persoas con Enfermidade Mental: dous membros do
comité xunto con outro usuario
de AFAES, a traballadora social e
unha terapeuta ocupacional de
AFAES asistiron o xoves 21 de
marzo á xornada organizada por
Feafes-Galicia en Santiago de
Compostela. Nela abordáronse
temas coma as alternativas residenciais e novas medidas de protección xurídica para o colectivo
de persoas con enfermidade

Camiño de Santiago: Esta é
unha actividade promovida por
Feafes Galicia e na que participan 54 peregrinos, entre persoas con enfermidade mental,
monitores, voluntarios e un pequeno grupo de familiares. No
noso caso fixeron o camiño duas
terapeutas ocupacionais xunto
con un grupo de ….O percorrido
comezou o mércores 25 de setembro, en Salceda (O Pino) e
rematou ovenres día 27 en
Compostela sobre as 10.00 horas. O itinerario, que percorre o
Camiño Francés, abrange máis
de 28 quilómetros.Con esta iniciativa, Feafes Galicia quere
mostrar á sociedade unha imaxe
positiva do noso colectivo. Trátase de loitar de modo activo
contra o estigma social, amosando unha imaxe normalizada das
personas con enfermidade mental. Así mesmo, a práctica de
deporte resulta moi beneficiosa
para a saúde das persoas con
enfermidade mental, ademáis
de axudar á súa rehabilitación e
fomentar a súa autonomía.
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