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SEMANA DA SAÚDE MENTAL 2019
O pasado 10 de outubro
conmemorouse o Día Mundial da Saúde Mental, celebración que conta co apoio
da Organización Mundial da
Saúde (OMS). O tema elixido
a nivel mundial para esta
conmemoración foi o suicidio, considerado pola OMS
como un dos problemas
máis graves de saúde pública que debe ser atendido de
forma prioritaria.
A este propósito, baixo o lema “Conect@ coa vida”, numerosas asociacións de familiares e persoas con problemas de saúde mental de
Galicia levaron a cabo diversas accións para chamar a
atención sobre esta realidade e incidir na necesidade
de traballar na visibilización e
na prevención do suicidio.
O Presidente da nosa Asociación, Félix Pena Calvo,
Antonio Núñez Pérez, Xefe
de Psiquiatría do Complexo

Hospitalario Universitario de
Ferrol (CHUF) e Santiago Galego Castro, Concelleiro de
Sanidade do Concello de
Narón, convocaron a todos
os medios á lectura dun
manifesto o xoves 10 de
outubro ás 10:00 no Parque
do Río Freixeiro de Narón .
No caso de Saúde Mental
Ferrol, Eume e Ortegal, as
accións desenvolveranse ó
longo da semana. O luns 7
representantes da Asociación e o Concelleiro de Sanidade, fixeron a presentación
dos actos da semanade saúde mental na sala de prensa
do Concello de Narón. O
martes 8 de outubro tivo lugar o obradoiro de lá “Fiando
vivencias” no IES Punta Candieira. o xoves 10 de outubro
no Concello de Cerdido con
stand informativo de exposición e venda en horario de
mañán, ademais tivo lugar a
charla “Os aspectos legais e

as persoas con enfermidade
mental” a cargo dos asesores xurídicos da Federación
Saúde Mental, Feafes Galicia
en horario de tarde, ás 17:30
horas. O Venres 11 de outubro, celebramos O Magosto
cos nosos usuarios.
Así mesmo, no marco desta
campaña, veu a presentarse
conectacoavidagalicia.org, ,
unha web que aporta información sobre o suicidio e
facilita consellos para a súa
abordaxe: datos, mitos e falsas crenzas, o papel dos
medios de comunicación,
factores de risco e de protección, sinais de alerta, lugares aos que acudir, recursos de utilidade, etc. Pola
súa parte, a difusión en redes sociais fíxose a través do
hashtag #conectacoavida,
animando aos internautas a
compartir fotografías nas
que lle deran unha aperta a
outra persoa.
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O suicidio, unha realidade silenciada
A Organización Mundial da Saúde (OMS), identifica o suicidio e os seus intentos como un dos problemas máis graves de saúde pública que poden afectar ás persoas, e por iso recomenda que
sexa atendido de forma prioritaria.
No mundo suicídase unha persoa cada 40 segundos, e en España é a principal causa externa de
mortalidade. Galicia, lamentablemente, está no máis alto da clasificación de suicidios. No ano
2017 morreron 323 persoas por suicidio en Galicia, sendo a segunda comunidade con maior taxa
de suicidio en termos relativos, cunha cifra de 11,95 suicidios por cada 100.000 habitantes. Na
cabeza sitúase Asturias, cunha taxa do 12,95.
Se ben no 2018 Galicia rexistrou a súa mellor cifra en número de suicidios desde o 2012 (288 casos, dos cales o 70% foron homes e as 30% mulleres), estas seguen a ser cifras moi elevadas, convertendo ao suicidio nun problema sanitario e social moi significativo na nosa comunidade.
A prevención do suicidio comprende unha serie de actividades que van dende a educación na
infancia e na mocidade ata o tratamento eficaz dos trastornos mentais, pasando por un control
ambiental dos factores de risco e unha difusión apropiada da información. O papel dos medios de
comunicación é clave para concienciar á poboación sobre este problema de saúde pública e iniciar a súa prevención, pois o trato responsable da información sobre o suicidio axuda a reducir a
súa incidencia.
Por outra banda, é necesario que as institucións e os gobernos prioricen o suicidio como problema de saúde pública e desenvolvan estratexias integrais multisectoriais de prevención. En Galicia contamos cun Plan de Prevención do Suicidio que establece mecanismos de coordinación
para que diferentes organismos traballen conxuntamente na prevención, manexo, intervención e
acompañamento das persoas e familias que están nesta situación. Este plan debe ser implementado dun xeito real, efectivo e firme para dar unha resposta axeitada ás necesidades desta problemática.
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NOVA PÁXINA WEB
Dende xa fai uns meses temos páxina web nova, www.saudementalferrol.org. Pasádevos a visitala,
atoparedes moita información e novidades interesantes.
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PROGRAMA UN MUNDO CHEO DE DIVERSIDADE
Un total de 19 entidades participamos nos actos polo Día
da Diversidade Funcional organizados polo Concello de
Narón.
Aquí vai o programa de actividades:
-Do 2 ao 13 de decembro.
Exposición fotográfica no
Centro Comunitario Mauela
Pérez Sequeiros.
-Martes 10 de decembro.
Proxección da película Hasta
la vista no CCS O Alto do
Castaño de 18h a 20:30h.
-Mércores 11 de decembro.

Proxección da película Campeones no Pazo da Cultura
de Narón ás 10:30h.
-Xoves 12 de decembro.
Proxección da película Intocable no CCS O Val de 16h a
18:30h.
Venres 13 de decembro. No
CC Odeón, Mostra de traxes
do mundo,actuacións musicais e montaxe puzzle xigante.
Agradecer á escola Alldace
studio por axudarnos nos
ensaios para o balie.
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CAMPIONATO TENIS DE MESA
Saúde Mental Ferrol, Eume
e Ortegal, en colaboración
coa federación Saúde Mental FEAFES Galicia, celebrou
o pasado 20 de setembro o
X Campionato de Tenis de
Mesa para persoas
con problemas de saúde mental. Tratouse
dun encontro lúdico e
deportivo no que participaron oito asociacións procedentes de
toda a comunidade
autónoma.
O torneo tivo lugar no Pavillón Campo da Serra (Santa
Cecilia, Narón). Tras a celebración do campionato, tivo
lugar a entrega de premios
e, posteriormente, os asistentes (arredor duns 55),

celebraron un xantar de
convivencia.
As persoas que participaron no torneo viñeron de
distintos lugares da xeografía galega e pertencen

a oito asociacións e delegacións de Saúde Mental
FEAFES
Galicia:
Alba
(Pontevedra),
Alume
(Lugo), Andaina (Dodro e
Ordes), APEM (Cee), Avelaíña (A Guarda), Doa (Vigo

e Cangas), Saúde Mental
FEAFES Galicia (Vigo) e
Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal (Narón).
O Campionato de Tenis de
Mesa tivo como obxectivo
promover o deporte
en igualdade, impulsar a actividade física
entre as persoas con
problemas de saúde
mental e loitar contra
o estigma social que
sofre este colectivo. A
través deste torneo,
Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal amosa á sociedade a imaxe máis positiva da saúde mental,
combatendo de modo activo os estereotipos negativos e os falsos prexuízos
que se asocian a esta realidade.
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CURSOS
AGRICULTURA ECOLÓXICA

O pasado 22 de novembro
tivo lugar na Asociación Saúde Mental de Ferrol, Eume e
Ortegal o acto de clausura e
entrega de diplomas do curso "Agricultura ecolóxica"
aos 10 estudantes da Asociación, do hospital de día CHUF,
e do Plan de inclusión social
de Galicia.
O curso, que comezou o 16
de maio e durou 490 horas
teórico-prácticas, desenvolveuse entre a finca de Os Vicás, terreos cedidos polo
Concello de Narón, así como
na granxa Agronuquel, certificada co Selo CRAEGA, para a
produción de vexetais ecolóxicos. A formación foi financiada a través de Inserta Empleo (Fundación ONCE) e a
colaboración do Concello de
Ferrol, a través dun acordo
dirixido a manter o taller de
agricultura ecolóxica.
No acto de clausura e entrega de diplomas, Menchu
Iglesias Rey, directora rexional de Inserta Galicia, Lourdes
Expósito, coordinadora de
cursos, Bárbara Rivera, propietaria de Agronuquel, Félix
Pena Calvo, presidente da
asociación, Divino Amenedo,
directora de proxectos e coordinadora da asociación e
Cristina Cagiao Tenreiro, profesora do taller; Despois do
evento houbo degustación

de pinchos.
A través desta formación os
alumnos adquiriron coñecementos, habilidades e habilidades útiles para desenvolverse no campo profesional
da produción de hortalizas
orgánicas, obter produtos
agrícolas orgánicos con técnicas agrícolas e gandeiras e
mellorar a biodiversidade e
estabilidade do medio, así
como a fertilidade do solo,
en condicións de calidade e
aplicando a regulación da
produción ecolóxica, prevención de riscos laborais e protección ambiental.
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SUBVENCIÓNS E AXUDAS
A Asociación Saúde Mental Ferrol Eume e Ortegal, recibe de A Deputación de A Coruña as seguintes axudas a través da Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro
para o ano 2019:
- FOIE 2019 para o investimento de servizos sociais por importe de 6.852,02 E para o “Proxecto de
Acondicionamento en equipamentos e centros.”
- FOAXE 2019 para o mantemento de servizos sociais por importe de 20.166,57 € para o “Proxecto
de Mantemento dos talleres ocupacionais do Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral”.

CONSTRUÍNDO O MEU CAMIÑO CARA O EMPREGO
A mediados do pasado decembro tivo lugar na Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal, a
entrega de diplomas e o acto de clausura do curso "Construíndo o meu camiño cara ao emprego",
dirixido a 4 usuarios da asociación. O curso, que comezou a principios de setembro e durou 350 horas teórico-prácticas, desenvolveuse grazas ao financiamento de FSC Inserta Emprego Xuvenil e a
Fundación ONCE.
No acto de clausura estiveron presentes os alumnos e as súas familias, Divina Amenedo, directora
da asociación e Pilar Martínez Casteleiro, educadora social responsable desta formación. Posteriormente usuarios, familiares e técnicos disfrutaron de degustar uns pinchos.
A través desta formación os estudantes adquiriron coñecementos, habilidades sociais e laborais e
habilidades útiles para desenvolverse tanto no profesional como no persoal.

ORBALLO DE CORES

Páxina 8

XORNADA DE AGRADECEMENTO A ENTIDADES E ESTUDANTES
QUE PARTICIPAN EN APRENDIZAXE-SERVIZO
O pasado 3 de febreiro acudimos a esta xornada de
agradecemento por parte
da Escola Universitaria de
Deseño Industrial do Campus de Ferrol. Dende o ano
2017 vimos participando
neste proxecto de Aprendizaxe-Servizo, trátase dun
modelo pedagóxico que permite que «los estudiantes
adquieran competencias y
conocimientos al mismo
tiempo que prestan un servicio a la comunidad», dí
una das docentes responsables do proxecto «Y no
solo eso, sino que también
les enseña a trabajar en
equipo y a convertirse en
ciudadanos responsables y
comprometidos con su entorno» comenta outra das docentes. Ó longo dos anos os
estudantes de Deseño industrial realizan na asociación Saúde Mental Ferrol

Palabras dun estudante
de Deseño Industrial:

“Íbamos a dar una
lección teórica e
saímos cunha lección de vida”

Eume e Ortegal, actividades
relacionadas coa física, o
medio ambiente, a reciclaxe
e a reutilización de materiais.
Pensamos que nos nosos
usuarios, os estudantes atoparon un público interesado
e participativo, un mérito
indubidable das actividades
desenvolvidas polos estudantes universitarios, que
reviviron nalgúns dos usuarios a memoria da súa etapa
estudantil.
Esta colaboración da EUDI
coa Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal,
reforza a seguridade de
que só co coñecemento, (a
universidade nos proporciona coñecemento científico),
podemos erradicar o estigma e os estereotipos, aínda
presentes no colectivo que
representamos das persoas
afectadas por unha enfer-

midade mental grave e que
mellor xeito de erradicar
tales prexuízos que a través
da mirada menos viciada e
máis aberta e tolerante dos
mozos, que por outra banda representan o futuro da
sociedade.
Nesta xornada tamén participaron outras entidades:
Alzheimer
Ferrolterra
(AFAL), Asociación Síndrome
de
Down
Ferrol
(TEIMA), CARITAS Ferrol,
Asociación Persoas Xordas
de Ferrol (AXF), Saúde
Mental Ferrol, Eume e Ortegal
Grazas á Escola Universitaria de Deseño Industrial e
en particular ás profesoras
Ana Isabel Ares Pernas e
María José Abad López así
como a todos os estudantes que pasaron pola nosa
Asociación dende 2017 no
Proxecto de Aprendizaxe e
Servizo.
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CALENDARIO SOLIDARIO 2020 “HILANDO SONRISAS”
O 2020 é un ano especial para nós posto que cumprimos 25 anos.
25 anos fiando sorrisos, aqueles que esperamos transmitir a través de cada fotografía deste calendario,
así como toda a ilusión e cariño que hai detrás. Cada unha destas imaxes esconde unha historia e moitas, moitas emocións.
Temos en conta que todo isto foi posible grazas á colaboración de actores, artistas, atletas, músicos e
empresarios, os que non nos queda máis que darlles as GRAZAS polo seu tempo, cariño e dedicación.
Os beneficios obtidos coa venda de “Hilando sonrisas 2020”, irán destinados integramente ao desenvolvemento dos programas de rehabilitación que se levan a cabo na nosa asociación, Saúde Mental
Ferrol.
O tedes disponible dende principios de xaneiro e podedes mercalo na nosa páxina web saudementalferrol.org ou chamando ao 981388992.

PROXECTO PRAZAS VIVAS
O proxecto Prazas vivas é un proxecto no que colaboramos con Concello de Narón e que consiste en
achegar diferentes obradoiros ás prazas de distintas zonas tanto rurais coma urbanas do concello de
Narón, para que tanto adultos como nenos poidan disfrutar deles.
Nós levamos o noso obradoiro de fieltrado. Estivemos o pasado 14 de decembro no Val e o 27 de decembreo en Xuvia.
Tamén participamos na cabalgata de Reis do concello de Narón, facendo diferentes aparellos para as
carrozas.
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ACTIVIDADES DE OCIO DOS ÚLTIMOS MESES
Campionato de Tenis de
Mesa na Coruña e visita
ó Aquarium
(10/05/2019)
Foi una xornada moi
amena, na que aproveitamos para facer una visita
ó Aguarium da Coruña.
Excursión á cidade de
Lugo ( 15/05/2019 ):
Por votación popular 23
persoas visitamos esta
cidade e a verdade que
cumpriu as nosas expectativas. O bo tempo nos
acompañou na camiñata
polo Paseo do Rato e
tamén pola muralla e o
centro de Lugo. Tamén
visitamos o Museo Interactivo da Historia de Lugo ( MIHL ).
Estancias na Casa de
Respiro en Sanxenxo
( maio e e outubro 2019 ):
Continuamos disfrutando
da oportunidade de pasar
uns días na localidade de
Sanxenxo. Alí convivimos
durante tres días aproveitando o entorno, o ambientazo,
a piscina, a
praia e visitando os pobos cercanos.
Viaxe do Imserso- Mallorca ( 25 maio- 1 xuño
2019 )
Este ano tocou de destino Mallorca, aproveitamos para visitar os lugares típicos e para pasear
e tomar o sol.

Xornada deportiva de
encontro interasociativo
na Escola de Tenis Marineda en Cambre ( 17
xuño 2019 )
Por primeiro ano participamos nesta iniciativa da
Federación e o resultado
foi moi positivo. Durante a
xornada participamos en
catro estacións deportivas ( tenis, pades, fútbol e
baloncesto ) e aproveitamos para convivir con
compañeiros de outras
entidades
galegas.
Ademáis para completar
o día disfrutamos dunha
exhibición canina e música en directo. Día completo para non esquecer!!
Aquapark de Cerceda
( 28/06/2019 )
Qué ben que o tempo
nos deixou aproveitar
este día ó máximo! Grazas ó aquapark por invitarnos cada ano a disfrutar das súas instalacións.
Vémonos de novo en
breve!!
Torneo de fútbol sala
( 29/06/2019 )
E ainda que nós non participamos como xogadores neste torneo, sempre
nos apuntamos a animar
ós compañeiros doutras
entidades que sí o fan.
Noraboa a tod@s os participantes!!

Saídas semanais do
verán 2019
E cando chega o verán
qué mellor que aproveitar o bo tempo para coñecer mellor o noso entorno. Este ano visitamos
Cedeira, Pedroso, Covas,
Doniños, Valdoviño, San
Jorge, Meninas de Canido, e San Sadurniño.
Camiño de Santiago ( 25
-27 setembro de 2019 )
E conseguimos o noso
obxetivo!!! Chegamos á
Praza do Obradoiro!! E
como de costume a tomar a nosa tapiña de tortilla ben merecida. Para o
vindeiro ano máis e mellor!!
Ciclo de Teatro no Pazo
da Cultura de Narón
( 30/10/2019 )
Grazas ó Padroado de
Cultura por invitarnos a
participar neste ciclo de
teatro. Qué ben o pasamos coa obra “ Os fillos
do Sol”
Saídas ó cine
Dende o taller de Orientación ó ocio organizamos cada certo tempo
unha saída ó cine que si
coincide coa festa do
cine mellor que mellor.
Xa vimos Rocky, Taxi a
Gibraltar, Maléfica e Adú.
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RINCÓN LITERARIO
Continuamos coa segunda parte dos pensamentos da nosa usuaria Eva
Ahora pensemos, ¿con quién te gustaría compartir, pasar ese día, de quién podrías estar
mejor rodeado que de tu familia, pareja o amigos, por su puesto complaciendo y siendo
complacidos, sé que esto parece absurdo, pero piénsalo bien antes de rechazarlo.
Ahora pasemos a la forma de amar y ser amado cada día de tu vida por tus amigos, familia, pareja. Un día llegas a casa de tus padres y sin embargo por lo que sea no te prestan
la atención a la que estás acostumbrado, no te sientas molesto, no te desilusiones,
obsérvalos mientras hagan lo que sea que estén haciendo, pero hazlo profundamente,
verás en sus gestos, movimientos e incluso arrugas, a esos seres tan queridos que te
criaron, que te sacaban de excursión, que incluso se privaron de cosas para que tu tuvieses ese último juguete con el que tanto soñabas, que escondían esos juguetes en Navidad con tanta ilusión para ver tu alegría al encontrarlos bajo el árbol … Si por el contrario,
tus padres te llaman a menudo y casi piensas ¡qué pesados!, recuerda esas noches en
que no podías dormir o te dolía algo, ellos siempre estaban ahí. Y aunque nosotros los
vemos hacerse mayores, ellos no se dan cuenta, sigue pensando que su fuerza es la de
siempre, y que tu nunca podrás defenderte por ti solo.
Con respecto a los amigos, los hay diferentes; el que siempre está, el que está cuando le
conviene (por llamarlo de alguna manera) y el que se apunta a un bombardeo, el que
siempre está y el que se apunta a un bombardeo quizás son los que peor pago llevan,
¿por qué? Pues porque como somos unos desagradecidos y los tenemos siempre les
prestamos menos atención, pero cuidado estos amigos suelen ser de los que como te
sustituyan por tu desinterés no los volverás a recuperar. Así que mímalos, invítalos a tu
casa de vez en cuando, llámalos por teléfono porque estos amigos aunque estén mal no
suelen pedir ayuda, y por muy seguros que están e independientes que parezcan, también necesitan apoyo.
El amigo que va cuando le conviene, aunque parezca ridículo, éste es un gran amigo,
suele ir cuando le conviene porque su grupo de amigos es amplio, digamos que tiene
mucho a que atender, no obstante suele ser fiel, siempre estará ahí aunque sólo sea de
vez en cuando, yo no le daría un desplante a mi ver claro.

Continuará…

CRPL NARÓN
Rúa Río Sil, 1-3,Baixo (Piñeiros)
15570 Narón
Tfno.:981388992 Fax: 981393018
E-mail:saudementalferrol@saudementalferrol.org
Web:saudementalferrol.org

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

CENTRO OCUPACIONAL
Rúa Río Sil, 2-4,Baixo (Piñeiros)
15570 Narón

