
O  pasado 10 de outubro conmemo-
rouse o Día Mundial da Saúde Men-Día Mundial da Saúde Men-Día Mundial da Saúde Men-Día Mundial da Saúde Men-
taltaltaltal, celebración que contou co apoio 
da Organización Mundial da Saúde 
(OMS). O tema elixido a nivel mundial 
para esta conmemoración foi moci-moci-moci-moci-
dade e saúde mentaldade e saúde mentaldade e saúde mentaldade e saúde mental, considerando 
que se trata dun asunto de gran rele-
vancia de cara á prevención, á pronta 
abordaxe dos problemas de saúde 
mental e á sensibilización acerca 
desta realidade. 

A este propósito, durante a primeira 
quincena de outubro, numerosas    
asociacións de familiares e persoas asociacións de familiares e persoas asociacións de familiares e persoas asociacións de familiares e persoas 
con problemas de saúde mental de con problemas de saúde mental de con problemas de saúde mental de con problemas de saúde mental de 
Galicia saimos á rúa e achegámonos Galicia saimos á rúa e achegámonos Galicia saimos á rúa e achegámonos Galicia saimos á rúa e achegámonos 
aos centros educativosaos centros educativosaos centros educativosaos centros educativos para chamar a 
atención sobre esta realidade e tras-
ladar aos poderes políticos, axentes 

 

 

 

 

 

 

 

  

sociais, sector educativo, medios de 
comunicación, profesionais de diver-
sos ámbitos e á cidadanía en xeral, as 
reivindicacións e necesidades do co-
lectivo. 

Fixémolo a través da campaña 
““““Mocidade saudableMocidade saudableMocidade saudableMocidade saudable”””” organizada por 
Saúde Mental FEAFES Galicia, que 
tivo como obxectivo facer re/exionar 
á cidadanía sobre como se debe fo-
mentar unha boa saúde mental na 
etapa moza. Para iso, as distintas aso-
ciacións saimos á rúa e achegámonos 
aos centros educativos con xogos e 
dinámicas nas que os participantes 
puideron identi1car condutas favora-
bles e desfavorables para a saúde 
mental. 

 

SEMANA DA SAÚDE MENTAL 2018SEMANA DA SAÚDE MENTAL 2018SEMANA DA SAÚDE MENTAL 2018SEMANA DA SAÚDE MENTAL 2018    

Contidos:Contidos:Contidos:Contidos:    

> Semana da Saúde Mental 2018 
> Entrega furgoneta nova 
> Asemblea xeral socios 
> Fundación Once. Nunca te rindas 
> Convenios e voluntariado 
> Actividades realizadas nos últimos meses 
 

BoletínBoletínBoletínBoletín    
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www.feafesportanova.org www.feafesportanova.org www.feafesportanova.org www.feafesportanova.org     



No caso de Saúde Mental 
Ferrol, Eume e Ortegal, 
as accións de rúa desen-
volverónse o luns 8 de 
outubro no Campus de Campus de Campus de Campus de 
Esteiro da UDCEsteiro da UDCEsteiro da UDCEsteiro da UDC e o mér-
cores 9 no Concello de Concello de Concello de Concello de 
Cerdido. Cerdido. Cerdido. Cerdido. As xornadas de 
convivencia e xogos po-
pulares leváronse a cabo 
nos seguintes centros 
educativos: CPI O Feal CPI O Feal CPI O Feal CPI O Feal 
(Narón) os días 8 e 9, IES (Narón) os días 8 e 9, IES (Narón) os días 8 e 9, IES (Narón) os días 8 e 9, IES 
Castro da Uz (As Pontes) Castro da Uz (As Pontes) Castro da Uz (As Pontes) Castro da Uz (As Pontes) 
o mércores 10 e no CPI As o mércores 10 e no CPI As o mércores 10 e no CPI As o mércores 10 e no CPI As 
Mirandas (Ares) o xoves Mirandas (Ares) o xoves Mirandas (Ares) o xoves Mirandas (Ares) o xoves 
11. 11. 11. 11.     

Durante estes días, os 
profesionais e usuarios 
da Asociación levaron 
aos centros a importancia 

de coidar a saúde mental 
dun xeito lúdico e sobre 
todo en primeira persoa. 
Grazas a todos os alum-
nos e profesionais dos 
centros educativos que 
poñen todo o seu entu-
siasmo nas distintas acti-
vidades. 

 

Ademáis, o día 10 tamén 
tivo lugar a charla ““““Os Os Os Os 
aspectos legais e as per-aspectos legais e as per-aspectos legais e as per-aspectos legais e as per-
soas con enfermidade soas con enfermidade soas con enfermidade soas con enfermidade 
mentalmentalmentalmental” ” ” ” a cargo dos ase-
sores xurídicos da Fede-
ración Saúde Mental, Fe-
afes Galicia. 
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Imaxes visitas colexiosImaxes visitas colexiosImaxes visitas colexiosImaxes visitas colexios    

As actividades presenciais completáronsese coa web mocida-mocida-mocida-mocida-
desaudable.orgdesaudable.orgdesaudable.orgdesaudable.org, que incluíu xogos online para poñer en práctica 
os coñecementos sobre saúde mental, material informativo e 
recursos didácticos. Pola súa parte, a difusión en redes sociais 
fíxose a través do hagstag #mocidadesaudable#mocidadesaudable#mocidadesaudable#mocidadesaudable, animando aos 
internautas a subir fotografías indicando hábitos favorables ou 
desfavorables para a saúde mental. 
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Mocidade e saúde mental 

A adolescencia é un período delicado cheo de cambios, inseguridades, presións e desaxustes entre as aspi-
racións e a realidade. Por iso, os mozos e mozas son particularmente sensibles aos problemas relacionados 
coa saúde mental, polo que é fundamental coidar certos aspectos e educar na saúde en todos os ámbitos. 

Os datos revelan que    entre o 10 e o 20% dos nenos, nenas e adolescentes teñen problemas de saúde mentalentre o 10 e o 20% dos nenos, nenas e adolescentes teñen problemas de saúde mentalentre o 10 e o 20% dos nenos, nenas e adolescentes teñen problemas de saúde mentalentre o 10 e o 20% dos nenos, nenas e adolescentes teñen problemas de saúde mental. 
A metade das enfermidades mentais presentan síntomas antes dos 14 anos, e tres cuartos delas comezan 
antes dos 24. Neste contexto, o sector educativo xoga un papel fundamental, enfrontándose ao reto de crear 
un ambiente escolar onde os mozos e mozas se sintan cómodos, respectados e integrados. 

Para previr os trastornos mentais en idades temperás, é importante involucrar ás familias e ás institucións involucrar ás familias e ás institucións involucrar ás familias e ás institucións involucrar ás familias e ás institucións 
educativas na etapa de prevencióneducativas na etapa de prevencióneducativas na etapa de prevencióneducativas na etapa de prevención, desenvolvendo técnicas de detección temperá, intervención precoz e un 
clima relacional positivo e saudable no contexto educativo, familiar e social. Para iso, é preciso o investimento 
de recursos humanos e 1nanceiros, ademais de fomentar vínculos intersectoriais que permitan traballar con-
xuntamente aos diferentes sectores e actores implicados.  

Por tanto, aproveitamos a conmemoración do Día Mundial da Saúde Mental para reivindicar a urxente necesi-
dade de que a saúde mental dos mozos e mozas estea na axenda políticaa saúde mental dos mozos e mozas estea na axenda políticaa saúde mental dos mozos e mozas estea na axenda políticaa saúde mental dos mozos e mozas estea na axenda política, coa 1n de reverter a advertencia 
da OMS que indica que os trastornos mentais serán a primeira causa de discapacidade en 2030. 

Charla Charla Charla Charla ““““Os aspectos legais e as persoas con Os aspectos legais e as persoas con Os aspectos legais e as persoas con Os aspectos legais e as persoas con 
enfermidade mentalenfermidade mentalenfermidade mentalenfermidade mental” ” ” ”     

Facendo campaña no campus de Esteiro da UDCFacendo campaña no campus de Esteiro da UDCFacendo campaña no campus de Esteiro da UDCFacendo campaña no campus de Esteiro da UDC    
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ENTREGA FURGONETA NOVAENTREGA FURGONETA NOVAENTREGA FURGONETA NOVAENTREGA FURGONETA NOVA    

ASEMBLEA XERAL DE SOCIOSASEMBLEA XERAL DE SOCIOSASEMBLEA XERAL DE SOCIOSASEMBLEA XERAL DE SOCIOS    

O pasado agosto, o deputado 
e responsable da Área de 
Igualdade e Benestar da 
Deputación da Coruña, Ánxe-
la Franco e Xesús Soto, xefe 
de Contratación e Patrimonio, 
entregamos o noso novo 
vehículo dentro do programa 
FOIEV promovido polo Con-
sello para o adquisición e 
transferencia de vehículos 
entre entidades sen ánimo de 
lucro no ámbito dos servizos 
sociais para a mellora dos 
seus servizos. 

Agradecemos sinceramente 
o apoio e esperamos disfruta-
la moito. 

O pasado 10 de agosto esti-
vemos no Roadshow de in-
serción laboral "Non te rindas 
nunca", unha iniciativa da 
Fundación ONCE e Inserta.  
Foi unha mañá moi inspirado-
ra na que os coaches resol-
veron as nosas dúbidas e nos 
deron ferramentas para fo-
mentar a inserción laboral. 
¡Grazas por esta iniciativa! 

O pasado 6 de xuño celebramos a nosa Asemblea Xeral de socios. 

FUNDACIÓN ONCE. NUNCA TE RINDASFUNDACIÓN ONCE. NUNCA TE RINDASFUNDACIÓN ONCE. NUNCA TE RINDASFUNDACIÓN ONCE. NUNCA TE RINDAS    
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CONVENIOS E VOLUNTARIADOCONVENIOS E VOLUNTARIADOCONVENIOS E VOLUNTARIADOCONVENIOS E VOLUNTARIADO    

CONVENIO CONCELLO DE FERROLCONVENIO CONCELLO DE FERROLCONVENIO CONCELLO DE FERROLCONVENIO CONCELLO DE FERROL    

O pasado 13 de xullo a Asociación Saúde 
Mental Ferrol, Eume e Ortegal asina con-
venio de colaboración para o ano 2018 co 
Concello de Ferrol para a realización do 
proxecto “Obradoiro de Horticultura eco-
lóxica” por un importe de 3.000 €. 

CONVENIO CONCELLO DE NARÓNCONVENIO CONCELLO DE NARÓNCONVENIO CONCELLO DE NARÓNCONVENIO CONCELLO DE NARÓN    
 
O pasado 19 de outubro o Concello de 
Narón e a Asociación Saúde Mental Fe-
rrol, Eume e Ortegal asinan o convenio 
anual de colaboración para o desenvol-
vemento dos obradoiros de lavandería e 
costura, por un importe de 12.000 €.  

AXUDAS DEPUTACIÓNAXUDAS DEPUTACIÓNAXUDAS DEPUTACIÓNAXUDAS DEPUTACIÓN    

No boletín provincial da Coruña do xoves 11 
de outubro publícase a resolución 1nal das 
convocatorias xerais de 2018. A nosa entida-
de recibirá as seguintes subvencións para: 

"Proxecto de mantemento dous talleres 
ocupan dous centros de rehabilitación psi-
cosocial e laboral da Entidade Saúde Mental 
Ferrol, Eume e Ortegal". Importe concedido 
€ 10.000. Porcentaxe de 1nanciamento por 
parte da Deputación 0,6691. 

"Renovación e ampliación dos equipamen-
tos de mobiliario e material o1mático dos 
dispositivos asistenciais da entidade Saúde 
Mental Ferrol, Eume e Ortegal". Importe con-
cedido: 6.300,00€. Porcentaxe de 1nancia-
ción por parte da Deputación: 0,7778. 

CONVENIO LA CAIXACONVENIO LA CAIXACONVENIO LA CAIXACONVENIO LA CAIXA    

Acordo de colaboración entre a Asociación 
Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal e a FUN-
DACIÓN BANCARIA "LA CAIXA", baseada no 
proxecto "Mellora dos servizos de rehabilita-
ción psicosocial e laboral para persoas con 
enfermidade mental na comarca de Ortegal" 
presentada pola nosa entidade en colabora-
ción co Concello de Cerdido. 

A aportación económica concedida ascende a 
27.800 €. A validez temporal do acordo abarca 
desde a sinatura do acordo o 4 de outubro de 
2018 ata o 30 de novembro de 2019. 

VOLUNTARIADO LA CAIXAVOLUNTARIADO LA CAIXAVOLUNTARIADO LA CAIXAVOLUNTARIADO LA CAIXA    
    
Semana do voluntariado dos profesionais 
de Caixabank na Asociación, nos talleres 
ocupacionais da nosa entidades, nas tar-
des do 15 e 18 de outubro.  
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exposición e venta du-
rante todo o mes de 
xuño. Moitas grazas ós 
donos do hotel por axu-
dar tanto na nosa labor 
de difusión. 
 

Festa de San Xoan ( 22 de Festa de San Xoan ( 22 de Festa de San Xoan ( 22 de Festa de San Xoan ( 22 de 
xullo ): xullo ): xullo ): xullo ): unha das mellores 
festas con diferencia!! 
Xogos populares, comilo-
na e música. Todo ó aire 
libre e en boa compañía. 
Non podemos pedir 
máis!! 
 

Final de Fútbol Sala da Final de Fútbol Sala da Final de Fútbol Sala da Final de Fútbol Sala da 
Liga de Feafes Galicia ( 7 Liga de Feafes Galicia ( 7 Liga de Feafes Galicia ( 7 Liga de Feafes Galicia ( 7 
xullo ): xullo ): xullo ): xullo ): ainda que xa non 
participamos como xoga-
dores sempre nos anima-
mos a ver ós compañei-
ros de outras asociacións 
xogar, e para iso nos des-
plazamos a Santiago de 
Compostela. 

Excursións de verán polo Excursións de verán polo Excursións de verán polo Excursións de verán polo 
noso entorno: noso entorno: noso entorno: noso entorno: todos os 
mércores do verán tive-
mos algún lugar intere-
sante que visitar, lugares 
que temos cerca pero ás 
veces esquecidos. Entre 
eles destacamos: Mirador 
de Monte Ventoso, Cabo 
Prioriño e Punta Penen-
cia, Ponte Segade, Casti-
llo de la Palma, Museo de 
Surf de Valdoviño, Bate-
rías de Segaño, Aqua-
ciencia, Museo etnográ1-
co da Capela, Meninas de 
Canido, Casa do Mel de 
Goente, Centro de Inter-
pretación Yacimiento de 
Caldoval…. 

Campionato de Pinpon Campionato de Pinpon Campionato de Pinpon Campionato de Pinpon 
( 21 setembro ): ( 21 setembro ): ( 21 setembro ): ( 21 setembro ): este ano 
voltamos a celebrar o 
campeonato no noso 
Concello coa colabora-
ción do Clube de tenis de 
Mesa de Narón. O pasa-
mos xenial!!! Destacar os 
impresionantes trofeos 
que se elaboraron no 
noso taller de carpintería. 
Ademáis tivemos a sorte 
de que un dos trofeos 
quedase na casiña grazas 
ó bo xogo dun dos nosos 
usuarios. 

Camiño de Santiago ( 26Camiño de Santiago ( 26Camiño de Santiago ( 26Camiño de Santiago ( 26----
28 de setembro ): 28 de setembro ): 28 de setembro ): 28 de setembro ): Como 
xa é unha tradicción par-
ticipamos na camiñata 
que organiza Feafes Gali-
cia todos os anos. Sem-
pre é unha ledicia vivir o 
ambiente do camiño e 
compartir a experiencia 
cos compañeiros. 
 

Festa do Magosto ( 11 de Festa do Magosto ( 11 de Festa do Magosto ( 11 de Festa do Magosto ( 11 de 
outubro ): outubro ): outubro ): outubro ): este ano cele-
bramos a festa no centro 
xa que as condicións me-
tereolóxicas non acom-
pañaban moito para fa-
celo ó aire libre. Isto non 
foi un problema para pa-
sar un bo día rodeados 
de castañas, tortillas, xo-
gos, e música. 

 

 

Feira do Libro Santiago de Feira do Libro Santiago de Feira do Libro Santiago de Feira do Libro Santiago de 
Compostela ( 3 maio ): Compostela ( 3 maio ): Compostela ( 3 maio ): Compostela ( 3 maio ): a 
petición dos nosos usua-
rios viaxamos a Santiago 
a visitar a Feira do Libro e 
aproveitamos para pasar 
un día en boa compañía 
paseando pola zona da 
Catedral e comendo xun-
tos. 
 

Feira das Flores en Vilar-Feira das Flores en Vilar-Feira das Flores en Vilar-Feira das Flores en Vilar-
maior ( 20 de maio ): maior ( 20 de maio ): maior ( 20 de maio ): maior ( 20 de maio ): foi 
todo unha sorte poder 
colocar un stand cos no-
sos productos nesta feira. 
Moitas grazas ó Concello 
por acollernos!!! 

Casa de Respiro de Casa de Respiro de Casa de Respiro de Casa de Respiro de 
Sanxenxo ( 6Sanxenxo ( 6Sanxenxo ( 6Sanxenxo ( 6----9 de xuño e 9 de xuño e 9 de xuño e 9 de xuño e 
19191919----21 outubro ): 21 outubro ): 21 outubro ): 21 outubro ): sempre é 
un placer poder pasar 
uns días na casa que Fe-
afes Galicia nos ofrece 
para o programa de Res-
piro Familiar. A zona non 
ten desperdicio: 
Sanxenxo, Portonovo, 
Combarro, Pontevedra, O 
Grove, A Toxa… Voltamos 
á casa cheos de enerxía 
positiva. 
 

Semana Verde de Galicia Semana Verde de Galicia Semana Verde de Galicia Semana Verde de Galicia 
en Silleda ( 7 de xuño ): en Silleda ( 7 de xuño ): en Silleda ( 7 de xuño ): en Silleda ( 7 de xuño ): 
Dende o taller de horta 
todos os anos intentamos 
visitar esta feira e cada 
ano vimos máis impresio-
nados coa gran varieda-
de e calidade dos stands. 

Hotel Herbeira Cedeira Hotel Herbeira Cedeira Hotel Herbeira Cedeira Hotel Herbeira Cedeira 
( xuño ): ( xuño ): ( xuño ): ( xuño ):  os productos ela-
borados artesanalmente 
nos talleres da nosa enti-
dade estiveron colocados 
neste hotel para a súa 

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


