
que animan á xente a 
reexionar sobre co-
mo se pode fomentar 
a saúde mental nas 
contornas laborais. 

Baixo esta premisa, 
dende Feafes Galicia 
propuxéronnos unha 
actividade que se 
puidera levar a cabo 
nas asociacións e que 
complementase as 
accións que cada 
unha tiñamos previs-
tas, seguindo a mes-
ma liña temática e 
argumental que o 
movemento estatal 
de saúde mental. 

 

Durante o 2017 cele-
brouse o 25 aniversa-25 aniversa-25 aniversa-25 aniversa-
rio do Día Mundial da rio do Día Mundial da rio do Día Mundial da rio do Día Mundial da 
Saúde MentalSaúde MentalSaúde MentalSaúde Mental, que se 
conmemorou por pri-
meira vez o 10 de 
outubro de 1992. Foi 
unha data elixida pola 
Federación Mundial 
da Saúde Mental para 
chamar a atención 
sobre a importancia 
desta realidade, e 
desde entón, a Orga-
nización Mundial da 
Saúde (OMS) únese á 
conmemoración e 
apoia esta iniciativa. 

Aínda que o Día Mun-
dial da Saúde Mental 
é o 10 de outubro10 de outubro10 de outubro10 de outubro, ao 
longo de todo o mes, 
as 14 asociacións que 
formamos FEAFES 
Galicia realizamos 
numerosas accións 
informativas, de sen-
sibilización e de rei-
vindicación tanto para 
promover a saúde 
mental como para 
defender os dereitos 

e a inclusión social 
destas persoas.  

Este ano, o tema pro-
posto pola Federa-
ción Mundial da Saú-
de Mental para con-
memorar este día foi 
a    saúde mental no saúde mental no saúde mental no saúde mental no 
lugar de traballolugar de traballolugar de traballolugar de traballo. A 
Confederación Saúde 
Mental España deci-
diu unirse a esta te-
mática e, con ela, 5-
xémolo tamén as en-
tidades que confor-
mamos FEAFES Gali-
cia, deseñando unha 
serie de accións que 
levan por nome ““““O O O O 
que teño na menteque teño na menteque teño na menteque teño na mente”””” e 

DÍA DA SAÚDE MENTAL 2017DÍA DA SAÚDE MENTAL 2017DÍA DA SAÚDE MENTAL 2017DÍA DA SAÚDE MENTAL 2017    

Contidos:Contidos:Contidos:Contidos:    

> Día da Saúde Mental 2017 
> Día da Diversidade Funcional 
> Formación para usuarios 
> Asamblea Xeral de socios 
> Comité de usuarios 
> Subvencións 
> Entrevista co presidente da Deputación 
> Actividades realizadas nos últimos meses 
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Creouse un corcho di-corcho di-corcho di-corcho di-
xitalxitalxitalxital no que a xente po-
día pegar postits vir-
tuais coas súas ree-
xións, ideas ou aporta-
cións sobre o tema 
proposto: a saúde 
mental no lugar de tra-
ballo. Trátase dunha 
ferramenta virtual cola-
borativa que permite 
que calquera persoa 
con acceso á Internet 
poda participar. O cor-
cho virtual foi difundi-

do a través das plata-
formas online de Fea-
fes (web, redes so-
ciais) dinamizado ta-
mén polas asocia-
cións. 

A esta charla asistiron un 
gran número de familia-
res, usuarios e profesio-
nais, en concreto, 36 per-
soas recibiron informa-
ción sobre temas legais e 
con posterioridade parti-
ciparon nun coloquio no 
que pediron aclaracións 
os asesores e expuxeron  
dúbidas de interese xeral 
para o grupo de asisten-
tes. 

Como ven sendo habitual 
nos últimos anos tamén 
tivemos charla sobre “Os 
aspectos legais e as per-
soas con enfermidade 
mental”, a cargo dos Ase-
sores xurídicos de Feafes 
Galicia na que se trataron 
temas xurídicos de in-
terese na enfermidade 
mental, dirixida a persoas 
afectadas e a familiares. 

A charla celebrouse a 
partir das 17.30 horas.  

mativa xunto con exposi-
ción de productos de 
talleres. Tamén o tive-
mos exposto no noso 
CRPL para que calquera 
que quixese puidese 
participar dando a súa 
opinión. 

Dentro das actividades 
da semana da saúde 
mental tamén tivemos o 
magosto. 

FEAFES Galicia tamén 
nos  facilitou a cada aso-
ciación un mural físicomural físicomural físicomural físico e 
postits para que, arredor 
do Día Mundial da Saúde 
Mental, o puxéramos nos 
lugares nos que fósemos 
a  desenvolver as nosas 
actividades con motivo 
do Día da Saúde Mental 
e animar á xente a que 
faga as súas achegas. E 
así 5xemos, estivemos co 
mural  polas rúas do 
concello de Ferrol e do 
concello de Cerdido on-
de tivemos mesa infor-
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A Asociación Saúde Men-
tal Ferrol, Eume e Orte-
gal, participou  xunto con 
outras asociacións da co-
marca de Ferrol, nos ac-
tos organizados polo 
concello de Narón en 
colaboración coas entida-
des sociais, para celebrar 
o  Día Internacional da Día Internacional da Día Internacional da Día Internacional da 
Diversidade Funcional.Diversidade Funcional.Diversidade Funcional.Diversidade Funcional.    
    
O  programa de activida-
des desenvolveuse  baixo 
o lema “Normalicemos a 
diversidade” os días  29 
de novembro e  venres 1 
de decembro e foi pre-
sentado en rolda de 
prensa polas ediles de 
Igualdade, Teresa Sabio, 
e Acción Social, Catalina 
García. 
 
A primeira das citas foi o 
mércores 29, nas instala-
cións do Centro Comer-
cial Dolce Vita Odeón –
colaborador tamén nesta 
programación-, arredor 
das 17.30 horas tivo lugar 
un Flashmob sorpresa.  
Nesta xornada participa-
ron de forma activa 
(adestrados por dúas per-
soas da empresa de ani-
mación Gazapo) un grupo 
de profesionais da nosa 

entidade xunto cun grupo 
de 12 usuarios, que días 
anteriores 5xeran varios  
ensaios e que 5nalmente 
representaron en Odeón 
buscando chamar a aten-
ción os asistentes, buscar 
a súa colaboración e sen-
sibilización. 

A programación do ven-
res 1 de decembro no 
Centro Comunitario Inte-
grado Manuela Pérez Se-
queiros, empezou as 16 
horas, cunha presenta-
ción de experiencias en 
primeira persoa de casos 
de superación persoal (a 
experiencia de vida inde-
pendente dunha persoa 
con síndrome de Dowm, 
a exposición do proxecto 
afectivo sexual da Aso-
ciación Chamorro e a ex-
periencia dunha persoa 
con discapacidade física). 
Tamén houbo momentos 
mais lúdicos, escoitando 
ó coro de Chamorro, me-
rendando ou rematando 
a actividade as 19:30 ho-
ras, bailando con Vida 
Activa. 

 

 
 nivel inicial” que tivo 
unha duración de 25 ho-
ras. 
 
Polo que se re5re os par-
ticipantes, estaban inscri-
tos 12, ( 5 persoas  deriva-
das  dende a Asociación 
e 7 dende o Hospital de 
Día do Hospital Naval). 
Acabaron o curso 10 per-
soas, as dúas baixas fo-
ron o inicio, unha persoa 
por motivo de estudios e 
outra por motivos labo-
rais. 
 
 

A segunda acción forma-
tiva foi o “Curso de alfa-
betización dixital nivel 
avanzado ” tivo unha du-
ración de 25 horas. Polo 
que se re5re os partici-
pantes, estaban inscritos 
12, o número de persoas 
derivadas dende a Aso-
ciación foi de 4, e dende 
o Hospital de Día partici-
paron 8. Acabaron o cur-
so 11, a baixa  foi dun 
alumno do primeiro cur-
so. 
 
 
     

Pacientes da Asociación Pacientes da Asociación Pacientes da Asociación Pacientes da Asociación 
Saúde Mental Ferrol, Eu-Saúde Mental Ferrol, Eu-Saúde Mental Ferrol, Eu-Saúde Mental Ferrol, Eu-
me e Ortegal e pacientes me e Ortegal e pacientes me e Ortegal e pacientes me e Ortegal e pacientes 
do Hospital de Día de Psi-do Hospital de Día de Psi-do Hospital de Día de Psi-do Hospital de Día de Psi-
quiatría do Hospital Naval, quiatría do Hospital Naval, quiatría do Hospital Naval, quiatría do Hospital Naval, 
participan en tres cursos participan en tres cursos participan en tres cursos participan en tres cursos 
impartidos por FSC Inser-impartidos por FSC Inser-impartidos por FSC Inser-impartidos por FSC Inser-
ta da Once.ta da Once.ta da Once.ta da Once.    
Os cursos estanse a im-
partir, como en anos an-
teriores, na academia Ce-
tec en Ferrol.  
O primeira acción forma-
tiva impartida foi o “Curso 
de alfabetización dixital 
 
 
 
 

DÍA DA DIVERSIDADE FUNCIONALDÍA DA DIVERSIDADE FUNCIONALDÍA DA DIVERSIDADE FUNCIONALDÍA DA DIVERSIDADE FUNCIONAL 

FORMACIÓN PARA OS USUARIOSFORMACIÓN PARA OS USUARIOSFORMACIÓN PARA OS USUARIOSFORMACIÓN PARA OS USUARIOS    
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Queda pendente de realizar o 
terceiro curso de orientación ó 
emprego, cunha duración de 30 
horas o previsto é que se bene-
5cien do mesmo 13 persoas.  
 
Por outra banda, Saúde Mental Mental Mental Mental 
Ferrol, Eume e OrtegalFerrol, Eume e OrtegalFerrol, Eume e OrtegalFerrol, Eume e Ortegal levou a 
cabo a quinta edición do curso 
de “Xardinería e Limpeza de 
Xardins”. Esta acción formativa 
foi subvencionada pola Xunta 
de Galicia, Consellería de Politi-
ca Social e co5nanciada parcial-
mente polo Fondo Social Euro-
peo no seu obxectivo 9 
“Promover a Inclusión social e 
loitar contra a pobreza e calque-
ra forma de discriminación”, en 
base as axudas reguladas na 12 
de maio de 2017   (DOG nº 104, 
do 2 de xuño de 2017). Trátase 
dun Curso de Xardinería e Lim-Curso de Xardinería e Lim-Curso de Xardinería e Lim-Curso de Xardinería e Lim-
peza de Xardínspeza de Xardínspeza de Xardínspeza de Xardíns de 140 horas 
que comezou o 19 de outubro 
ata o 30 de novembro e dirixido 

a persoas en risco de exclusión 
social. 
 
As sete persoas que remataron o 
curso foron derivadas polo Plan de 
Inclusión de Galicia a través do 
Equipo Comarcal de As Pontes. Os 
cinco homes e dúas mulleres 
acompañaron ós traballadores de 
ARCE,S.L. para a realización das 
prácticas laborales no mantemen-
to dos parques públicos de Narón.  
A acción formativa foi impartida, 
nos contidos especí5cos de xardi-

nería  por profesionais do Centro 
Ocupacional  da asociación e con-
tou coa colaboración de dous téc-
nicos do Plan de Inclusión de Gali-
cia- Equipo Comarcal de As Pontes 
para impartir os contidos transver-
sais.   
 

 

 

 

O mércores 21 de xuño celebramos a Asemblea Xeral de Socios, en primeira convocatoria as 
16:30 horas e en segunda convocatoria as 17:00 horas. 
Fixemos balance do ano e entregamos os asistentes, as memorias, económica e de actividades. 

- falouse sobre os temas 
de interese do colectivo de 
persoas con enfermidade 
mental (estigma, ingresos 
involuntarios, pensións, tra-
ballo, vivenda, etc), 
- da formación para os 
asistentes en novas tecno-
loxías,  
- das vías de difusión  dos 
contidos (creación dun 
blog), etc.  
A nivel interno o grupo de 
usuarios que conforma o 
comité da nosa Asociación 
traballa en equipo para dar 
difusión e crear debate e 
concienciación entre o res-

ASAMBLEA XERAL DE SOCIOSASAMBLEA XERAL DE SOCIOSASAMBLEA XERAL DE SOCIOSASAMBLEA XERAL DE SOCIOS    
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COMITÉ DE USUARIOSCOMITÉ DE USUARIOSCOMITÉ DE USUARIOSCOMITÉ DE USUARIOS    

O representante do comité 
de persoas con enfermida-
de mental de Saúde Men-
tal Ferrol, Eume e Ortegal, 
participou en dúas reu-
nións con outros represen-
tantes das asociación de 
persoas con enfermidade 
mental de Feafes Galicia. 
As reunións celebráronse 
na sede de Feafes Galicia 
en Santiago o 2 e 30 de 
novembro.  
J. Mauriz en calidade de 
representante da nosa 
asociación, fainos un repa-
so dos temas tratados:  
 - estableceuse a periodici-
dade das reunións: unha 
vez ao mes,  

to de compañeiros sobre 
aqueles asuntos que lles 
afectan coa 5nalidade últi-
ma de tomar unha actitude 
activa e en primeira persoa 
na resolución dos proble-
mas, na defensa dos derei-
tos,  e na mellora dos re-
cursos e servizos que pre-
cisan.  



1.1.1.1.----    A Deputación de A Coruña A Deputación de A Coruña A Deputación de A Coruña A Deputación de A Coruña 
aproba a cesión dunha furgoneta aproba a cesión dunha furgoneta aproba a cesión dunha furgoneta aproba a cesión dunha furgoneta 
a Asociación de Saúde Mental a Asociación de Saúde Mental a Asociación de Saúde Mental a Asociación de Saúde Mental 
Ferrol , Eume e Ortegal, a través Ferrol , Eume e Ortegal, a través Ferrol , Eume e Ortegal, a través Ferrol , Eume e Ortegal, a través 
da convocatoria FOIEV da convocatoria FOIEV da convocatoria FOIEV da convocatoria FOIEV     
Presentamos a convocatoria FO-
IEV(adquisición e cesión de vehí-
culos ás entidades sen ánimo de 
lucro para o ano 2016) da Depu-
tación de A Coruña o proxecto 
“Mellorar os equipamentos do 
Centro de Rehabilitación Psico-
social e Laboral de Narón me-
diante a adquisición dunha fur-
goneta para transporte de usua-
rios”  e fomos unha das 11 entida-
des seleccionadas, entre un total 
de 53 proxectos presentados. 
Presentarémola no próximo bo-
letín, xa que de momento segui-
mos a espera da entrega. 
2222.-    A Deputación de A Coruña A Deputación de A Coruña A Deputación de A Coruña A Deputación de A Coruña 
aproba a través do Programa FO-aproba a través do Programa FO-aproba a través do Programa FO-aproba a través do Programa FO-
AXE unha axuda para o mante-AXE unha axuda para o mante-AXE unha axuda para o mante-AXE unha axuda para o mante-
mento dos talleres ocupacionais mento dos talleres ocupacionais mento dos talleres ocupacionais mento dos talleres ocupacionais 
do Centro de Rehabilitación Psi-do Centro de Rehabilitación Psi-do Centro de Rehabilitación Psi-do Centro de Rehabilitación Psi-
cosocial e Laboral (CRPL).cosocial e Laboral (CRPL).cosocial e Laboral (CRPL).cosocial e Laboral (CRPL).    
O nome do proxecto é “ Mante-
mento dos talleres ocupacionais 
do Centro de Rehabilitación Psi-
cosocial e Laboral da entidade 
Saude Mental Ferrol, Eume e 

Ortegal: encadernación, manuali-
dades, abeloiros e feltro, debuxo e 
pintura”. O importe concedido foi 
de 10.000 €. 
 
3.3.3.3.----    A Deputación de A Coruña A Deputación de A Coruña A Deputación de A Coruña A Deputación de A Coruña 
aproba a través do Programa FOIE aproba a través do Programa FOIE aproba a través do Programa FOIE aproba a través do Programa FOIE 
unha axuda para o equipamento unha axuda para o equipamento unha axuda para o equipamento unha axuda para o equipamento 
das vivendas protexidasdas vivendas protexidasdas vivendas protexidasdas vivendas protexidas    
O nome do proxecto é  “Mellora 
dos equipamentos das tres viven-
das protexidas que xestiona a en-
tidade "Saúde Mental Ferrol, Eu-
me e Ortegal". O importe concedi-
do foi de 3.900 €; un 65% do soki-
citado. 
AXUDAS ECONÓMICAS DAS AD-AXUDAS ECONÓMICAS DAS AD-AXUDAS ECONÓMICAS DAS AD-AXUDAS ECONÓMICAS DAS AD-
MINISTRACIÓNS LOCAISMINISTRACIÓNS LOCAISMINISTRACIÓNS LOCAISMINISTRACIÓNS LOCAIS    
O concello de Narón renova, o O concello de Narón renova, o O concello de Narón renova, o O concello de Narón renova, o 
compromiso de colaboración coa compromiso de colaboración coa compromiso de colaboración coa compromiso de colaboración coa 
Asociación Saúde Mental, Ferrol, Asociación Saúde Mental, Ferrol, Asociación Saúde Mental, Ferrol, Asociación Saúde Mental, Ferrol, 
Eume e Ortegal. Eume e Ortegal. Eume e Ortegal. Eume e Ortegal.     
A Asociación de Familiares Ami-
gos e Persoas con Enfermidade 
Mental,  Saúde Mental Ferrol, Eu-
me e Ortegal renova a axuda eco-
nómica de 10.000 euros da admi-
nistración local, unha cantidade 
que a compromete a organizar 
actividades de intervención social 
en colaboración e coordinación co 

departamento municipal de 
Servizos Sociais e tamén ac-
cións formativas destinadas a 
persoas que sean derivadas ó 
Centro de Rehabilitación Psico-
social dende o Servizo Galego 
de Saúde. 
O concello de Ferrol renova  a O concello de Ferrol renova  a O concello de Ferrol renova  a O concello de Ferrol renova  a 
axuda económica de anos ante-axuda económica de anos ante-axuda económica de anos ante-axuda económica de anos ante-
riores,  mediante sinatura de riores,  mediante sinatura de riores,  mediante sinatura de riores,  mediante sinatura de 
convenio de colaboración  coa convenio de colaboración  coa convenio de colaboración  coa convenio de colaboración  coa 
Asociación Saúde Mental Ferrol, Asociación Saúde Mental Ferrol, Asociación Saúde Mental Ferrol, Asociación Saúde Mental Ferrol, 
Eume e Ortegal para o ano 2017 Eume e Ortegal para o ano 2017 Eume e Ortegal para o ano 2017 Eume e Ortegal para o ano 2017     
A axuda de  3000 €, ten por 
obxecto  cubrir a integración 
laboral e social das persoas 
con trastorno mental severo e 
mellorar as súas condicións de 
empregabilidade a través da 
realización dun taller de horta 
ecolóxica. 
 

O concello de As Pontes de O concello de As Pontes de O concello de As Pontes de O concello de As Pontes de 
García Rodríguez segue a cola-García Rodríguez segue a cola-García Rodríguez segue a cola-García Rodríguez segue a cola-
borar con Saúde Mental Ferrol, borar con Saúde Mental Ferrol, borar con Saúde Mental Ferrol, borar con Saúde Mental Ferrol, 
Eume e Ortegal mediante sub-Eume e Ortegal mediante sub-Eume e Ortegal mediante sub-Eume e Ortegal mediante sub-
vención anual para o proxecto vención anual para o proxecto vención anual para o proxecto vención anual para o proxecto 
de difusión da entidade.de difusión da entidade.de difusión da entidade.de difusión da entidade.    

SUBVENCIÓNSSUBVENCIÓNSSUBVENCIÓNSSUBVENCIÓNS    
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A ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL FERROL, EUME E ORTEGAL OBTÉN FINANCIACIÓN  ECONÓMICA DA A ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL FERROL, EUME E ORTEGAL OBTÉN FINANCIACIÓN  ECONÓMICA DA A ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL FERROL, EUME E ORTEGAL OBTÉN FINANCIACIÓN  ECONÓMICA DA A ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL FERROL, EUME E ORTEGAL OBTÉN FINANCIACIÓN  ECONÓMICA DA 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRES PROXECTOS, A TRAVÉS DA CONVOCATORIA XERAL DE AYUDAS. ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRES PROXECTOS, A TRAVÉS DA CONVOCATORIA XERAL DE AYUDAS. ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRES PROXECTOS, A TRAVÉS DA CONVOCATORIA XERAL DE AYUDAS. ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRES PROXECTOS, A TRAVÉS DA CONVOCATORIA XERAL DE AYUDAS.     

Mirade que chulos quedaron os Mirade que chulos quedaron os Mirade que chulos quedaron os Mirade que chulos quedaron os 
carteis co noso nome e logo novos !carteis co noso nome e logo novos !carteis co noso nome e logo novos !carteis co noso nome e logo novos !    



O luns 30 de outubro mantivemos entrevista na Deputación de A Coruña co seu presidente, Valentín 
González Formoso e a deputada de Benestar Social, Educación e Política de Igualdade de Xénero 
Ángela Franco. 
 
 Representando á asociación estivemos , o presidente, o xefe de servizo da área sanitaria 
(acompañado dunha letrada), e a directora. Tamén Fernando de Marea Inversións (xestor do proxecto 
residencial  da asociación).  
 
Era a segunda entrevista co  actual presidente na que se incidiu   na busca de recursos económicos 
para afrontar a creación dunha minirresidencia nesta área sanitaria. 
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dos produtos artesanais 
elaborados nos nosos 
talleres ocupacionais 
( axendas, carpetas, cai-
xas, escudos, bonecos, 
colgantes infantís, bisu-
tería, etc, ) Probable-
mente a próxima expo-
sición será de pintura, 
informaremos no próxi-
mo número. 

Saídas nos meses de Saídas nos meses de Saídas nos meses de Saídas nos meses de 
veránveránveránverán    
Aproveitamos o bo tem-
po para visitar e coñecer 
lugares do noso entor-
no, algúns deles xa os 
coñecíamos pero claro 
está que somos uns pri-
vilexiados contando con 
todas estas cousas tan 
cerquiña: 
-Museo de Historia Na-

tural de Ferrol. Apren-
demos moitas cousas 
con Berta, a nosa guía. 
Unha visita moi reco-
mendable! 
-Parque cerrado do 
Rallye de Ferrol 
- Paseo por Pontedeu-
me aproveitando que 
estaban en festas.  
-Paseo por Mugardos e 
Redes 
-San Sadurniño 
-Cabo Prior 
-Monteventoso, Cabo 
Prioriño, Penencia e San 
Xurxo.  
- San Andrés de Teixido: 
¡Natureza Salvaxe! 
 
-Visita a  
#FundaciónExponav. 
Digna de recomendar 
para os que non a visita-
ran.  
 

Festa de San XoanFesta de San XoanFesta de San XoanFesta de San Xoan    
    
O 23 de xuño celebra-
mos esta festa na 5nca e 
nos invernadoiros de Os 
Vicás, cedidos polo con-
cello de Narón onde 
temos a nosa horta eco-
lóxica.  
Foi unha mañá moi gra-
ta, onde comemos, xo-
gamos, bailamos e fala-
mos …. En 5n pasámolo 
moi ben. 

Exposición no Hotel Her-Exposición no Hotel Her-Exposición no Hotel Her-Exposición no Hotel Her-
beirabeirabeirabeira    
 O 31 de outubro monta-
mos unha exposición no 
Hotel Herbeira de Ce-
deira grazas ó ofrece-
mento de Diego, o tra-
ballador social de Cerdi-
do. Alí estiveron ata o 19 
de decembro moitos 

ACTIVIDADES DE OCIO DOS ÚLTIMOS MESESACTIVIDADES DE OCIO DOS ÚLTIMOS MESESACTIVIDADES DE OCIO DOS ÚLTIMOS MESESACTIVIDADES DE OCIO DOS ÚLTIMOS MESES 

ENTREVISTA CO PRESIDENTE DA DIPUTACIÓNENTREVISTA CO PRESIDENTE DA DIPUTACIÓNENTREVISTA CO PRESIDENTE DA DIPUTACIÓNENTREVISTA CO PRESIDENTE DA DIPUTACIÓN    
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Xornada de deporte in-Xornada de deporte in-Xornada de deporte in-Xornada de deporte in-
clusivoclusivoclusivoclusivo    
O 1 de xullo participamos  
na 4ª edición do Torneo 
de Deporte Inclusivo de 
A Coruña que xurdiu fai 
catro anos, como unha 
aposta 5rme de Asprona-
ga e a Escola de Tenis 
Marineda polo exercicio 
físico como medio de 
inclusión das persoas 
con discapacidade na 
sociedade. Un total de 
140 deportistas practi-
cando varios deportes 
adaptados como fútbol 
sala, tenis, atletismo, 
boccia, baloncesto e 
slalom en cadeira de ro-
das. Pasámolo xenial l!!. 

VI torneo de tenis de mesa. VI torneo de tenis de mesa. VI torneo de tenis de mesa. VI torneo de tenis de mesa. 
Campo da Serra ( Narón ) Campo da Serra ( Narón ) Campo da Serra ( Narón ) Campo da Serra ( Narón )     
 Este ano animámonos a 
organizar o Campionato de 
Tenis de mesa 2017 xunto a  
FEAFES Galicia  e  Tenis de 
Mesa Narón. Celebrouse o 
15 de setembro e o resulta-
do foi todo un éxito  
grazas a todas as  persoas 
e entidades colaboradoras 
que 5xeron posible a reali-
zación deste campionato.  
As asociacións participan-
tes foron: Feafes Santiago, 
Saúde Mental Ferrol, Eume 
e Ortegal, Andaina, Alume, 
Apem, Alba e Doa. 
 

 

Camiño de SantiagoCamiño de SantiagoCamiño de SantiagoCamiño de Santiago    
O camiño sempre é espe-
cial … este ano tivemos sol, 
fresquiño, orballo, calor e 
ata chuvia, pero chegamos 
a Santiago o 29 de setem-
bro aínda mais preparados 
que outros anos. 
Noraboa peregríns!! 
 
    



Casa de respiro familiar de Casa de respiro familiar de Casa de respiro familiar de Casa de respiro familiar de 
SanxenxoSanxenxoSanxenxoSanxenxo    
O primeiro 5n de semana 
de outubro fomos de esca-
pada as Rías Baixas. Goza-
mos do sol, e coñecemos 
lugares con encanto. 
Festa do magostoFesta do magostoFesta do magostoFesta do magosto    
O pasado 11 de outubro ce-
lebramos coma todos os 
anos unhas das nosas fes-
tas preferidas. Este ano de-
cidimos disfrutar do entor-
no do Muíño de Pedroso 
aproveitando o bo tempo. E 
por suposto non faltaron 
unhas boas castañas 
Xornadas Xornadas Xornadas Xornadas ““““Teatro e Saúde Teatro e Saúde Teatro e Saúde Teatro e Saúde 
MentalMentalMentalMental””””    
O 17 de outubro estivemos 
co resto das Asociacións de 
FEAFES Galicia  nas III Xor-

nadas "Teatro e Saúde Men-
tal". Pasámolo xenial; rimos e 
emocionámonos a partes 
iguais.  Quizás a vida sexa te-
atro?.  Grazas ós actores e 
actrices das asociacións DOA 
Saúde Mental, Avelaíña Aso-
ciación Saúde Mental, Andai-
na Pro Saúde Mental e APEM 
- Asociación Pro Enfermos 
Mentais polo bo rato que nos 
5xeron pasar. 
 

Viaxe a Tenerife 21 de outubroViaxe a Tenerife 21 de outubroViaxe a Tenerife 21 de outubroViaxe a Tenerife 21 de outubro    
Pasamos unha semana estu-
penda visitando entre outros: 
Acantilados os Xigantes, Pico 
do Inglés, Praia das Américas, 
etc...e disfrutando dese clima 
tan especial que teñen as Ca-
narias. 
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CRPL NARÓN 
Rúa Río Sil, 1-3,Baixo (Piñeiros) 

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

Web:feafesportanova.org 

CRPL CERDIDO 

Escola da Avispeira, lugar de Porto 
s/n, 15569, Cerdido 

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

15570 Narón 


