
CELEBRACIÓN DA SEMAMANA DA SAÚDE MENTAL EN AFAES PORTA 
NOVA 

 

•Celebración da Semana da Saúde Mental en Afaes Porta Nova 

• Comezo da campaña de sensibilización Mentalízate 

• Accións formativas do plan de inclusión: Cursos de Lavandería e Xardinería 

• Cento Ocupacional AFAES  PORTA NOVA 

•Actividades realizadas nos últimos meses 
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O Día Mundial da Saúde 

Mental, celébrase cada ano 

o 10 de outubro. Trátase 

dunha iniciativa da Federa-

ción Mundial para a Saúde 

Mental (WFMH) con activi-

dades en máis de 100 paí-

ses e que aúna esforzos 

para loitar por un fin 

común: a promoción da 

saúde mental entre a po-

boación. 

Este ano o movemento 

asociativo FEAFES, a través 

dunha votación en Internet, 

escolleu como lema 

“Abrindo mentes. Pechan-

do Estigmas”. Por desgraza, 

aínda o descoñecemento e 

os prexuizos entorno aos 

problemas de saúde mental 

segue sendo un dos princi-

pais obstáculos no día a día 

das persoas con algún tipo 

de trastorno mental. 

A mellor forma de “abrir as 

mentes” e “pechar os estig-

mas” é que a sociedade 

coñeza directamente a rea-

lidade das persoas con tras-

torno mental e as súas fa-

milias. Para iso, é necesario 

que todos entendamos que 

os trastornos mentais son 

como outro calquera, e que 

as persoas que os pasan 

poidan falar abertamente 

da súa situación. 

AFAES PORTA NOVA, Aso-
ciación de Familiares, Ami-
gos e Persoas con Enfermi-
dade Mental, celebrou o 
Día Mundial da Saúde Men-
tal 2014 cunhas Xornadas 
de Portas abertas os días 6, 
7, 8, 9 e 10 de outubro en 
horario de 9:30 a 13:30 
horas e de 16 a 19 horas. 
Tamén con Stands informa-
tivos e de venda de produ-
tos realizados nos talleres 
da Asociación nos seguintes 
espazos: 
 
- Hall do CHUF Arquitecto 
Marcide: 6 de outubro de 
10:00 a 13:00 horas 
- Hall do Hospital Naval: 7 
de outubro de 10:00 a 
13:00 horas 
- Hall do Hospital Juan Car-
dona: 9 de outubro de 
10:00 a 13:00 horas 
- Concello de Cerdido: 10 

de outubro de 10:00 a 

12:00 horas. 

 Dende AFAES Porta Nova 

reclamamos neste Día 

Mundial da Saúde Mental 

que o conxunto da socieda-

de “abra a mente”, coñeza 

a nosa realidade, e deste 

xeito péchense os estigmas, 

os prexuízos, que aínda 

rodean os problemas de 

saúde mental. 

 

 

     afaesferrol@mundo-r.com 
     www.feafesportanova.org 

AFAES PORTA NOVA          

-O 75% das persoas con trastorno mental en España 

aseguran haberse sentido discriminadas nalgún aspecto 

da súa vida. 

-Segundo o INE, tan só un 15% das persoas con 

trastorno mental teñen un emprego.  

-Unha das consecuencias máis graves do estigma é que 

a dificulta, ou ata impide, ás persoas con trastorno 

mental implicarse activamente no seu propio 

tratamento.  

-Segundo datos oficiais, en España entre o 2,5 e o 3% 

da poboación adulta ten un trastorno mental grave. Isto 

supón máis dun millón de persoas. O 9% da poboación 

padece algún tipo de trastorno mental (crónico ou leve) 

e o 15 % terao ao longo da súa vida. 

Tivo lugar unha Xornada da 

Asesoría Xurídica de FEA-

FES o xoves 9 de outubro ás 

17:30 horas na que un dos 

asesores xurídicos de Fea-

fes Galicia, Rodrigo Blanco, 

impartiu unha charla infor-

mativa sobre as funcións e 

servizos da Asesoría Xurídi-

ca ademais de tratar os 

aspectos xurídicos máis 

relevantes en temas de 

enfermidade mental in-

cluíndo a Reforma do novo 

Código Penal e de Saúde 

Mental. 
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 Un ano máis poñemos en 
marcha a campaña MEN-
TALÍZATE de información e 
sensibilización dirixida a 
adolescentes e mozas de 
entre 14 e 20 anos, destina-
da á promoción da saúde 
mental a través do fomento 
de hábitos e estilos de vida 
saudables e á prevención 
da enfermidade mental 
centrada en concienciar 
aos/as novos sobre o risco 
do consumo de tóxicos 
(especialmente alcohol e 
cannabis). 
A Campaña MENTALÍZATE 
pretende paliar esta escase-
za e converterse nun medio 
para promover os hábitos 
de vida saudable, o coñece-
mento das enfermidades  

  

SESIÓNS  
  

17 de Outubro: unha sesión no IES Cabo Ortegal 
(Agarimo) e unha sesión no IES Ortigueira. 

25 e 26 de Novembro: 3 sesións no IES Ricardo Carba-
llo Calero. 

2 de Decembro: 2 sesións no CPR Jorge Juan de Narón.  

mentais, a súa relación co 
consumo e ademais traba-
llar posibles estigmas aso-
ciados á enfermidade men-
tal. Este ano ampliamos a 
nosa oferta aos 46 centros 
educativos con educación 
secundaria, bachillerato e 
formación profesional da 
nosa área sanitaria, e ata a 
data levamos a cabo as 
seguintes sesións: 

ACCIÓNS FORMATIVAS DO PLAN DE INCLUSIÓN 

A Asociación de Familiares 
Amigos e Persoas con En-
fermidade Mental AFAES 
Porta Nova, deu comezo no 
mes de Outubro dúas ac-
cións formativas subvencio-
nadas a través da Orde 25 
de abril de 2014 da Conse-
llería de Traballo, cofinan-
ciada  polo Fondo Social 
Europeo (FSE), no marco do 
Programa Operativo FE-
DER /FSE de Galicia 2007-
2013, Eixe 2 e tema priori-
tario 70-71, cunha taxa de 
cofinanciamento do 80 % e 
ten como finalidade a pro-
moción de actividades de 
servizos sociais comunita-
rios e inclusión social.  
 
Trátase dun“ Curso de La-

vandería Industrial” que 
ten unha duración de 183 
horas e dun “Curso de  

Xardinería e Limpeza de 

Xardíns” que consta de 160  
horas. As axudas concedi-
das ascenden a 6.520 € e 
6.400 € respectivamente. 
Os cursos remataron a fi-
nais do mes de novembro.  
 
A media de participantes 
por curso foi de 10. Perten-
centes os concellos de Fe-
rrol, Narón, Fene, Cabanas, 
Pontedeume e Ares e deri-
vados pola propia entidade 
AFAES Porta Nova e polo 
Plan de Inclusión de As Pon-
tes Narón. As accións for-
mativas foron impartidas 
nos contidos específicos de 
xardinería e lavandaría por 
profesionais (profesores de 
taller) da entidade AFAES 
Porta Nova contando coa 
colaboración nos temas de 
contidos comúns dos técni-
cos do Plan de Inclusión. 
 

Ademais os alumnos participantes 
do curso de xardinería completa-
ron a formación con prácticas na 
empresa Arce SL Xardinería  e 
unha visita a Empresa Horticina 
(de producción de arandos)
situada no concello de Cerdido. 
No curso de lavandería as prácti-
cas externas fixéronse en Geria-
tros SAU (Narón). 

 
ESPERAMOS PODER SEGUIR LE-
VANDO INFORMACIÓN AO MAIOR 
NÚMERO DE CENTROS POSIBLES. 
 

AFAES COMEZA A CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN MENTALÍZATE 
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Todos sabemos da impor-
tancia que ten o desempeño 
dun traballo: recoñecemen-
to social, independencia 
económica, autoestima, 
desenrolo do proxecto vital, 
etc. 

Para as persoas con enfer-
midade mental, o desempe-
ño dun traballo, ademais de 
proporcionar os beneficios 
xa mencionados, ofrece algo 
moi importante para a súa 
recuperación e integración 
na comunidade: saír do seu 
rol de enfermo/a e adquirir 
o rol de traballador/a, máis 
normalizado. 

O traballo convértese así 
nun elemento de dobre va-
lor para en si mesmo: por  

CENTRO OCUPACIONAL AFAES PORTA NOVA 

 

Do rol de enfermo ao rol de traballador. A orixe do Centro Ocupacional 

unha parte, o valor intrínse-
co de desempeñar unha 
actividade que implica be-
neficios (máis sociabilidade, 
mellor organización do tem-
po, reforzo da autoestima, 
maior autonomía e indepen-
dencia social e económica, 
etc.) e por outra parte, o 
valor de elemento terapéu-
tico polo que o traballo vai 
incidir directamente sobre o 
seu estado, mellorar o seu 
funcionamento, aumentan-
do a valoración de si mes-
mo, normalizando as súas  
condutas, facendo que se 
sinta útil e activo, estimula-
do por unha tarefa e enri-
quecido grazas a relación  
coas demais persoas e ao 
seu  propio desenrolo profe-
sional. 

En definitiva,  grazas ao de-
sempeño dun traballo, a 
persoa con enfermidade 
mental adquire o  rol nor-
malizado e activo de traba-
llador como oposto ao rol 
pasivo de enfermo. 

As persoas con enfermidade 
mental crónica sofren, ade-
mais as discapacidades e 
dificultades de integración 
derivadas directamente da 
enfermidade, as consecuen-
cias do prexuízo social que 
existe en torno as enfermi-
dades mentais e os que as 
padecen. Este prexuízo de-
termina e amplifica en moi-
tos casos, as dificultades de 
integración social e laboral 
destas persoas en áreas 
tales como o acceso a for-
mación e o emprego. 

Tanto é así, que diferentes 
estudos demostran que o 
principal ámbito de discrimi-
nación para as persoas con 
enfermidade mental e o 
laboral, determinando que 
so o 5% destas persoas te-
ñen un emprego regular. 

Por esta razón  os profesio-
nais e directivos da entidade 
AFAES Porta Nova,  determi-
namos a necesidade de cre-
ar  un dispositivo de rehabi-
litación e integración laboral 
intermedio entre o Centro 
de Rehabilitación e o Centro 
Especial de Emprego, que 
cubra as necesidades ou 
carencias presentes na per-
soa afectada dunha enfer-
midade mental crónica no 
proceso de integración so-
ciolaboral, co obxectivo últi-
mo de mellorar a calidade 
de vida das persoas con 
enfermidade mental da área 
sanitaria de Ferrol e das 
súas familias. 
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• Persoas con enfermidade 
mental grave e persistente 
en idade laboral perten-
centes á área sanitaria de 
Ferrol (comarcas de Fe-
rrolterra, Eume e Ortegal), 
que superasen o período 
de rehabilitación psicoso-
cial nun CRPL ou Hospital 
de Día ou procedan dalgún 
programa de formación. 

• Estar en tratamento  psi-
quiátrico e manter estabi-
lizada a súa conduta. 

• Presentar  un grado de 
autonomía suficiente que 
lles permita participar en 
tarefas e/ou actividades 
ocupacionais. 

 

Perfil de usuarios do Centro Ocupacional 

• A idade de admisión no 
centro é a partir dos 16 
anos. 

• Ter recoñecida a situación 
de minusvalía e/ou de 
dependencia e resolto se 
seu correspondente P.I.A. 
(Programa Individual de 
Atención) no que se con-
temple a asignación deste 
recurso. 

• Non presentar procesos 
orgánico-cerebrais progre-
sivos que impidan o traba-
llo rehabilitador.  

• Non ter unha problemáti-
ca de consumo de tóxicos 
en fase activa que impida 
o traballo rehabilitador. 

 

O dispositivo máis axeitado 
neste caso para conseguir 
os obxectivos previstos é un 
Centro Ocupacional, o dis-
positivo  de rehabilitación e 
integración laboral interme-
dio entre o CRPL e o Centro 
Especial de Emprego ou o 
emprego ordinario. 

O Centro Ocupacional cons-
titúe un conxunto de actua-
cións dirixidas ás persoas 
dependentes con enfermi-
dade mental que, residindo 
nos seus propios fogares, 
precisan dunha serie de 
coidados e atención de ca-
rácter persoal, social e ocu-
pacional, orientadas de xei-
to á preparación e integra-
ción laboral, e á promoción 
da autonomía persoal dos 
usuarios. 

 

Cobre a necesidade de 
achegar á persoa ao campo 
laboral e ofrecer servizos de 
apoio de terapia ocupacio-
nal e axuste persoal e social 
a persoas con enfermidade 
mental (cuxa situación impí-
delles a súa integración nu-
nha empresa ordinaria ou 
centro especial de empre-
go), favorecendo deste mo-
do a súa integración sociola-
boral, o desenrolo da súa 
autonomía persoal e o in-
cremento do seu benestar. 

A entidade AFAES Porta 
Nova recibiu de parte de 
Vicepresidencia da Xunta de 
Galicia certificación de auto-
rización para a creación do 
Centro Ocupacional Porta 
Nova en data 11 de Xullo de 
2008.  O devandito Centro  

está situado fronte ao Centro de 
Rehabilitación Psicosocial e Laboral 
(no municipio de Narón) e ten capa-
cidade para 20 usuarios.  

Despois de mais de 5 anos de fun-
cionamento, neste mes de decem-
bro de 2014 asínase un contrato coa 
consellería de Traballo e Benestar 
da Xunta de Galicia  para atender a 
8 persoas en réxime diúrno ocupa-
cional de media estadía.  



 

ACTIVIDADES REALIZADAS NOS ÚLTIMOS MESES 

   SAN XOÁN: 25 DE XUÑO 

Con motivo da celebración 
do San Xoán organizamos 
unha churrascada coas fami-
lias, comida rica e baile in-
cluído. 

 HÍPICA: 23 XULLO E 13 DE 
AGOSTO 
Este verán o S.D. Hípica de A 
Coruña brindounos a opor-
tunidade de desfrutar das 
súas instalacións e adentrar-
nos nunha nova aventura, 
no mundo do cabalo. Puide-
mos montar e tamén nos 
explicaron as características 
e tódolos coidados que ne-
cesita o cabalo. Desde AFA-
ES agradecemos moito a 
colaboración do clube. 

CAMPIONATO DE FÚTBOL-
SALA 
O 12 de xullo  celebrouse en 
Santiago de Compostela a 
final do VIII Campionato de 
Fútbol-Sala, organizado por 
Feafes Galicia, onde partici-
pamos os sete equipos que 
xogamos na liga. 

   ACTIVIDADES DE VERÁN 
Este verán aproveitamos ao 
máximo o bo tempo cunha 
morea de visitas. 
O día 12 de xuño un grupo 
de rapaces, apaixonados da 
lectura, propoñen realizar  
unha visita á  Feira do Libro 
celebrada en Ferrol. 
Aproveitando o noso entor-
no, fomos tomar un baño de 
sol á Praia de Cabanas. Mer-
gullímonos na natureza das 
Fragas do Eume. 
Desde hai uns anos acostu-
mamos  ir ó Aquapark  de 
Cerceda, e este verán non 
podía ser doutra maneira. 
Encántanos ir e desfrutar 
das piscinas, do sol e do 
relax! 
Outro día fomos ata a Coru-
ña a visita-la Casa dos 
Peixes. 
Fomos ver a obra de teatro 
“Enamórate de Lope”. 
E por suposto non faltou 
unha visita pola Ría de Fe-
rrol a bordo da lancha que 
vai a Mugardos. 

 Páxina 5 



CRPL NARÓN 
Rúa Río Sil, 1-3,Baixo (Piñeiros) 

15570 Narón 
Tfno.:981388992 Fax: 981393018 
E-mail:afaesferrol@mundo-r.com 

CRPL CERDIDO 
Escola da Avispeira, lugar de Porto 

s/n, 15569, Cerdido 
 

CENTRO OCUPACIONAL 
Rúa Río Sil, 2-4,Baixo (Piñeiros) 

15570 Narón 
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CAMPIONATO DE PING-
PONG EN CANGAS: 12 de 
setembro 
Feafes Galicia e a Asociación 
Doa organizaron este se-
tembro o II Campionato de 
Ping-Pong en Cangas do 
Morrazo, no que puidemos 
participar varias asociacións. 
Desde logo foi unha bonita 
xornada,  de reencontro con 
compañeiros de toda Galicia 
e chea de emoción. 
Queremos dar a noraboa a 
tódolos participantes pola 
súa adicación e esforzo dia-
rio. 

CAMIÑO DE SANTIAGO: do 
24 ao 26 de setembro 
Desde que comezamos a 
participar, hai cinco anos, xa 
non fallamos. Parécenos 
unha experiencia moi bonita 
para coñecer xente , reen-
contrarse con compañeiros, 
facer exercicio, compartir 
momentos, desfrutar da 
natureza e, por suposto, 
comer ben! 

CASA DE RESPIRO DE HÍO 
(CANGAS): 03-05 DE OUTU-
BRO 
O pasado mes de outubro 
tivemos ocasión de visitar 
Cangas, pasando unha fin de 
semana na casa de respiro 
que ofrece Feafes Galicia. 

FIADA POPULAR: 4 DE OUTUBRO 
O sábado 4 de outubro AFAES 
participou na VI edición de “A fía 
da lá” na parroquia de Lavandeira 
(Cabanas) invitados pola entidade 
organizadora do acto, a Asocia-
ción Mulleres Cabanas Rural. Tras 
usuarios da entidade, acompaña-
dos pola profesora do taller de 
costura, mostraron as súas habili-
dades no manexo desta técnica, 
que dende fai uns meses están 
practicando no taller. 


