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SEMANA DA SAÚDE MENTAL 2016
Coincidindo coa semana da saúde mental 2016, que este ano tivo por lema “Son coma ti, pese a que aínda non o saibas” (“Soy
como tú, aunque aún no lo sepas”), AFAES Porta Nova, celebrou unha serie de actos:
Venres 7:
Visita do Conselleiro de Política
Social da Xunta de Galicia, José
Manuel Rey Varela, quen mantivo
unha reunión cos membros da
Xunta Directiva e a que tamén
asistiu o xefe do servizo de psiquiatría do área sanitaria de Ferrol, Antonio Núñez Pérez. Nesta
reunión tratáronse, entre outros
temas, as necesidades en materia
de recursos asistenciais para as
persoas afectadas por unha problemática de trastorno mental
severo na área sanitaria. Comprometéndose o conselleiro a “dar
impulso ás políticas sociosanitarias
para tratar de englobar toda a
coordinación pública para pensar
nas persoas”.

Luns 10
Inauguración da Exposición de
cadros do pintor Andrés Bouzón
Lorenzo, usuario do Centro de
Rehabilitación Psicosocial e Laboral de Cerdido, na Galería Sargadelos de Ferrol. A exposición, que
foi moi visitada e comentada, estivo aberta dende o luns 10 ata o
sábado 15 de outubro.
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Martes 11
Celebración do Magosto nas
nosas instalacións cos usuarios
da Asociación.
Xoves 13
Este día pola tarde tivo lugar
no Centro Ocupacional Porta
Nova, coa asistencia de familiares, usuarios e profesionais,
unha charla sobre “Os aspectos legais e as persoas con enfermidade mental” a cargo do
Asesor Xurídico de FEAFES
Galicia, Rodrigo Blanco Rodríguez. Despois de facilitar información sobre tutela, curatela,
pensións contributivas e non
contributivas, etc , os asistentes (persoas con enfermidade
mental, familiares e profesionais ) mostráronse interesados
consultando distintas dúbidas
sobre as cuestións tratadas.

Enlaces da campaña en
eunontenoprexuízos.org
e da guía en https://
eunontenoprexuizos.files.
wordpress.com/2016/0
8/guia-prexuizosinteractivo.pdf, tamén na
web de AFAES.

¡¡Mil grazas a todos!!.A
vosa colaboración foi
fundamental para que a
celebración de este evento
fose posible.

A asesoría xurídica está a disposición de calquera persoa
afectada de forma directa ou
indirecta por un problema de
saúde mental, tanto en Santiago como na Coruña mediante
consulta telefónica ou solicitando cita presencial.
Os teléfonos de contacto son
o 981554395 (Santiago ) o 981
228 135 en A Coruña ou no
teléfono gratuíto
900 102
661).
Tamén a través dos profesionais de AFAES, que se poñerán
en contacto cos asesores xurídicos, precisando de xeito persoal a consulta en cuestión que
calquera usuario ou familiar
precise consultar.

Venres 14
Mesa informativa no hall do
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)
Arquitecto Marcide-Profesor
Novoa Santos.
Tamén difundimos a campaña
que estivo nestas datas levando a cabo a Federación, FEAFES Galicia, para loitar contra
os prexuízos no ámbito da
Saúde Mental. “Eu non teño
prexuízos” , e a creación dunha guía “Desmontando prexuízos sobre a saúde mental” .
Domingo 16
“I Carreira- Andaina Solidaria
pola Saúde Mental”.
Do éxito deste evento, que
por primeira vez se organizou
este ano no Paseo Marítimo de
Xuvia, falan algúns dos titulares
que apareceren na prensa eses
días: “Unhas 800 persoas participan na 1ª carreira solidaria
organizada por AFAES”, ou
“AFAES celebra con éxito a 1ª

edición da súa carreira solidaria”.
Como se comentaba dende a
organización, esta carreira tiña
a finalidade de “impulsar unha
xornada deportiva coa que dar
mais visibilidade e normalización ao colectivo co que traballamos desde AFAES sensibilizando á sociedades de que
todos, independentemente de
ter ou non problemas de saúde mental, compartimos máis
semellanzas que diferenzas no
noso día a día e aspiramos a
aportar algo á sociedade”.
Estamos moi agradecidos con
todas as persoas que se inscribiron solidariamente nas probas e tamén cos colaboradores : Federación de Atletismo,
Concello de Narón, Clube de
Atlestismo Narón, La Caixa,
Sedega, Leandro Lamas Pintor,
Decathlon, Gadis, Asociación
de Veciños de Xuvia, Clásicos
Narón e outras entidades e
pequenas empresas.
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Non nos olvidamos de todos os voluntarios que decidiron ocupar o seu tempo libre en acompañarnos e apoiarnos ese
día en todo o que foi necesario.

Seguindo a liña reivindicativa que ten a celebración do Día Mundial da Saúde Mental, este ano recollemos algunhas das reivindicacións políticas que formula a Confederación Nacional, Saúde Mental España:

• Débese garantir unha aten-

ción social e sanitaria adecuada os problemas de saúde
mental dende un enfoque de
dereitos.
• É preciso investir en servizos
sociais porque e tan importe
un adecuado tratamento médico como os programas
terapéuticos de rehabilitación e de inclusión social no
ámbito de emprego, a intervención familiar, a vivenda, o
ocio, as actividades da vida
diaria ou a participación social.
• Garantir a persoa afectada
por un problema de saúde
mental o dereito a

participar no seu propio
proceso de recuperación e
fomentar o empoderamento
(capacidade para tomar decisións que afecten a súa vida e
facer valer os seus dereitos).
• Debe continuarse desenvolvendo no marco da continuidade de coidados, a atención
social e comunitaria dende o
ámbito comunitario e de
maneira coordinada, a partir
das necesidades específicas
da persoa con especial énfases na atención temprana.
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¿CÓMO SE FAI?.PROCESO DE CULTIVO DO TOMATE
A nosa monitora de horta Cristina, vainos ensinar paso a paso o proceso de cultivo do tomate.

Paso 1. Realízase a sementa do tomate en bandexas facendo surcos
nos que se coloca a semente que logo se tapa
con substrato vexetal.

Paso 3. Ás dúas semanas, máis ou menos, saen
os cotiledones e ao mes
xa teñen dous ou tres
follas verdadeiras.

Paso 2. Régase ben para
que quede empapado.
Hai que procurar que a
terra estea húmida o
máximo tempo para que
a semente non tarde en
xerminar.

Paso 4. Se trasplantan
ao invernadero e esperamos a que teñan de tres
a catro entrenudos para
colocar o titor. Régase e
pódase durante todo o
período de produción.
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Paso 5. Unha vez florecido empezan a formarse
os tomates que van madurando escalonadamente.

Paso 6. Vanse recolectando os tomates maduros e déixanse os verdes
que irán madurando ata a
seguinte recolección.

DONA LETIZIA VISITA A CONFEDERACIÓN DE SAÚDE MENTAL ESPAÑA
A Raíña Letizia mantivo,
o pasado 18 de outubro,
unha reunión coa Confederación Saúde Mental
España en Madrid na que
o seu presidente, Nel
Anxelu González Zapico,
trasladoulle as inquietudes da organización.
Doña Letizia, acompañada pola ministra de Sanidade, Servizos Sociais e
Igualdade, en funcións,
Fátima Báñez, visitou as
instalacións da organización e saudou ao equipo
de profesionais para, acto seguido, manter unha
reunión
de
traballo
cunha delegación da entidade.
Ao término da reunión, a
Raíña departiu cos representantes das entidades
autonómicas membro da
Confederación
Saúde

Mental España, así como
coas persoas que traballan na entidade.
Durante
a
reunión,
González Zapico expuxo
a visión deste movemento asociativo en torno a
temas como a prevención e promoción da
saúde mental desde todos os ámbitos implicados como son sanidade,
servizos sociais, educación, emprego e xustiza.
Explicou tamén que a
atención ás persoas con
trastorno mental «debe
ser suscitada desde a
óptica dos dereitos civís
e humanos, como inspiradores da acción pública
e a de todos os proveedores sociais». Neste
sentido, o presidente da
asociación destacou que
«as persoas teñen dere-

ito a recuperar as rendas
da súa propia vida, a ser
autónomas e a acceder a
un emprego».
O vicepresidente da confederación, Jesús Currais,
puxo o acento na importancia da detección precoz así como de prestar
unha atención adecuada
que «evite a cronicidad e
permita que as persoas

con problemas de saúde
mental participen da vida
cotiá porque teñen os
mesmos soños e aspiracións que calquera persoa».
Félix Pena Calvo, presidente de Afaes e Tesoreiro de Feafes Galicia
tamén acudiu á reunión,
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CURSO DE XARDINERÍA E LIMPEZA DE XARDÍNS
A Consellería de Política Social subvenciona a Afaes una axuda económica para realizar un Curso de Xardinería e
Limpeza de Xardíns. Parte das prácticas fixéronse en colaboración coa empresa Arce S.L.
Usuarios de AFAES Porta Nova e persoas atendidas polo Plan de Inclusión de Galicia- Equipo
Comarcal das Pontes,
benefíciaronse dun Curso de Xardinería e Limpeza de Xardíns subvencionado pola Consellería
de Política Social (Orde
26 de abril de 2016,
DOG nº 86, do 6 de
maio de 2016) e cofinananciado
parcialmente
polo Fondo Social Euro-

peo. O curso foi subvencionado cunha axuda de
12.240,00 €, durou 158
horas e realizouse entre
ou 26 de setembro e ou
11 de novembro. Nel
participaron 10 persoas,
todas elas procedentes
do Plan de Inclusión de
Galicia a través do Equipo Comarcal das Pontes.
As prácticas fixéronse
tanto na leira de AFAES
sita nos Vicás, en Narón,
como nas instalacións dá

empresa Arce S.L e
tamén noutros xardíns e
leiras privadas da zona.
A acción formativa foi
impartida, nos contidos
específicos de xardinería
por profesionais do Centro Ocupacional Porta
Nova, contando coa colaboración de dous técnicos do Plan de Inclusión
de Galicia- Equipo Comarcal das Pontes para

ACTIVIDADES REALIZADAS NOS ÚLTIMOS MESES
Campionato de Pin
pon: o 16 de setembro
celebrouse o Campionato de pin pon. Este ano
xogamos en Lugo, alí
compartimos
unha
xornada deportiva con
compañeiros de outras
entidades e ademáis
trouxemos de volta á
casa un segundo posto!!
Parabéns a Nicolás Rey
Díaz.

Casa de Respiro Familiar en Sanxenxo:
do 7 o 9 de outubro un
grupo de usuarios e dous
monitores disfrutaron
dunha estancia neste bonito entorno. Visitaron o
pobo de Sanxenxo,
Combarro e O Grove
( onde se celebraba a
festa do marisco ).

Camiño de Santiago:
como temos de costumbre voltamos a facer
unha pequena parte do
Camiño Francés. Saímos
de Salceda o día 28 de
setembro e chegamos a
Santiago o día 30, onde
nos recibiron na Casa do
Concello para posteriormente facer unha comida
de confraternidade con
todos os participantes na
andaina.

Visita ao Clube de Golf
de Miño
Dexámosvos unas imaxes
do día que visitamos o
Clube de Golf de Miño.
Practicamos un pouco e
golf e fixemos una visita
guiada.
Moitas grazas ao Clube
pòla súa colaboración.
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Festa do Magosto:
como ven sendo habitual
celebramos no centro a
Festa do Magosto o día
11 de outubro. Comemos tortilla e castañas e
fixemos obradoiro de
colares e baile. Pasámolo
xenial!!

Día da diversidade funcional: o día 2 de decembro participamos xunto
con outras asociacións da
zona nunha iniciativa impulsada dende o Concello de
Narón para conmemorar o
día internacional das persoas con diversidade funcional. Pasamos o día no centro comercial Dolce Vita
Odeón co noso stand informativo.

Viaxe a Mallorca: este
ano a viaxe do IMSERSO
foi a Mallorca do 11 ó 18
de outubro. Unha semana inolvidable!!

Festa de Nadal: o pasado
20 de decembro celebramos a nosa tradicional festa de nadal. Tivemos de
todo: photocall, música, rei
e raiña da festa e moito
baile..eso sí vestidos de
gala. Pasámolo en grande!!
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Aproveitamos este rinconciño para ofrecervos a felicitación de Nadal que fixeron Ángel e Fernando, usuarios de
Afaes, e que leron o día que celebramos a festa. Moitas grazas por dedicar o voso tempo en escribila.

Una vez más, como cada año, nos reunimos para celebrar el empiezo de la navidad y el fin de año.
Este ha sido un año completo, y como siempre, nuestros profesionales de AFAES han hecho un trabajo
magnífico y por ello les damos las gracias. Un año más, hemos podido reunirnos como una gran familia
para celebrar este año que dejamos y empezar uno nuevo. Y a pesar de que no es la fecha señalada, vivimos con la misma alegría e ilusión este cambio de año.
Dejamos el 2016 y empezamos el 2017 esperando que sea un año próspero para todos. También tenemos en el recuerdo a nuestros compañeros y compañeras, los que están y los que ya no están, que nos
hacen más ameno y distraído este camino. Por todo ello, deseamos que este año esté lleno de ilusión y
felicidad para empezar nuevos proyectos llenos de cosas buenas y esperemos que pocas malas.
No queremos despedirnos sin recalcar lo más importante de este año haciendo una mención especial
a la alegría, el compañerismo y las vivencias del día a día. Destacando las excursiones que programan las terapeutas ,el taller de encuadernación de Rafa, el aula de informática de Antía ,el taller de
manualidades de Raquel ,el taller de costura de María del Mar, y este año se ha incorporado al grupo
de AFAES una nueva profesional a la que hemos tenido durante este año, para desenvolver nuestras
habilidades sociales y laborales, Pilar. También tenemos por si nos hace falta
a los psicólogos que desempeñan una magnífica labor y por si tenemos problemas con las pensiones u otra información, a Rocío, que se ha incorporado
después de la maternidad. Los de pisos también contamos con la colaboración y ayuda de Cristina y Raquel que junto a Paula y Divina nos prestan su
tiempo el fin de semana.
Para este año 2017 pediremos que sea mejor que el 2016 con la ayuda de
nuestras familias y profesionales de AFAES.
Os deseamos una feliz navidad y feliz año nuevo.
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