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ProT 2B3 
Anexo memorias  
 
Adjuntamos a continuación los cuatro reportajes que realizamos 
durante la actividad con Praza Publica. Como ya fuimos informando 
en el blog el primero de ellos trató sobre la asociación con la que 
trabajaron unos compañeros de nuestra clase, Down Compostela. 
 

A súa vida tampouco ten límites 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
<< O pasado 21 de marzo tivo lugar o día internacional do 
Síndrome de Down, afección que por primeira vez conta cun día 
exclusivamente propio. O Síndrome de Down é un trastorno 
xenético causado por una copia extra do cromosoma 21 (ou una 
parte do mesmo) en lugar dos dous habituais (trisonomía do par 
21). Este trastorno é o responsable das alteracións de tipo 
morfolóxico, bioquímico e funcional que se producen en diversos 
órganos, especialmente no cerebro, durante distintas etapas da 
vida. 
 
Numerosas fundacións traballan con 
persoas que padecen este 
transtorno en todo o mundo. En 
Santiago de Compostela destaca a 
fundación “Down Compostela” que o 
pasado 21 de marzo celebrou o día 
internacional do Síndrome de Down 
dunha maneira moi especial. A 
fundación instalou dúas mesas 
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informativas no Hospital Clínico de Santiago de Compostela e na 
praza do Toural. Estas mesas estaban constituídas por integrantes 
da fundación e traballadores da mesma. Os xóvenes usuarios da 
fundación tamén participaron mediante a lectura do Manifesto do 
Día Mundial do Síndrome de Down, que tivo lugar ás 11 da mañá 
no Pazo de Bendaña. 
A actividade da fundación finalizou ás oito co acto máis importante, 
a entrega de premios Down outorgados a Sofía Cebro Seijo, Julio 

Castro Marcote e ó Concello de Santiago. A entrega 
de chapas conmemorativas ó largo do día foi 
constante. 
Hoxe en día xa é habitual ver a xóvenes e adultos 

con Síndrome de Down, ou outras discapacidades, traballando en 
empresas ordinarias, estudando en institutos e colexios ou 
formando incluso as súas propias familias. Estos resultados non 
son una casualidade. Son o froito do traballo de fundacións coma a 
“Down Compostela”, que se constituiu oficialmente no ano 2006 
coa finalidade de mellorar a calidade de vida das persoas con 
Síndrome de Down ou outras discapacidades intelectuais. Esta 
fundación está integrada pola Asociación Down Compostela, o 
Concello de Santiago de Compostela, a Universidade de Santiago 
e a Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de 
Santiago de Compostela. Só con esta unión de esforzos pódense 
conseguir grandes metas. 
 
Down Compostela leva a cabo diferentes actividades para os 
usuarios da asociación. Alguna de elas son o inicio nas novas 
tecnoloxías, as persoas que padecen síndrome de down afianzan 
mellor o aprendido cando o soporte e visual. Mediante este 

programa os rapaces e rapazas 
adquiren, a través de medios 
tecnolóxicos, contidos escolares e 
de formación profesional que 
seranlle de gran axuda no seu 
futuro próximo. Os usuarios de 

Down Compostela necesitan a supervisión dalguén que entenda de 
materia tecnolóxica, e o gran problema destas actividades é que a 
maioría dos responsables destas persoas non teñen capacidades 
dixitais. A asociación tenta introducir aos pacientes ás novas 
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tecnoloxías para que poidan axudar aos usuarios na casa e así 
avanzar e aproveitar a as vantaxes que ofrecen. 
Outra das actividades das que dispón esta asociación é a 
psicomotricidade. A través de esta actividade os rapaces adquiren 
un dominio consciente do propio corpo, das nocións espaciais e 
temporais e da súa impulsividade. 
Este programa axuda aos integrantes de Down Compostela a 
interiorizar conceptos relacionados coa linguaxe, matemáticas, 
conducta, expresión corporal, etc. 
 
A inserción laboral é outras das atividades das que se ocupa a 
asociación. O Emprego con Apoio é un modelo de integración 
social que xorde ante a necesidade de loitar polos dereitos e 
intereses destas persoas. Finalmente estas persoas acaban 
conseguindo unhas destrezas, habilidades e capacidades que 
facilitaranlle no futuro o seu desenvolvemento integral como 
persoas en sociedade. 
 
A axuda e a confianza depositada nas persoas con Síndrome de 
Down por parte desta fundación xunto co constante esforzo 
realizado por estas persoas fixeron posibles os logros actuais. As 
persoas con Síndrome de Down son capaces e o demostran cada 
día. 
 
A fundación pon en marcha numerosas e variadas actividades para 
as persoas que padecen este transtorno. Estas actividades 
constitúen o Servizo de Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP), 
que conta con programas con máis de 10 anos de experiencia, os 
cales prestan unha atención integral tanto a persoas con 
discapacidade como ás súas familias. A psicóloga que dirixe estes 
programas é Marta Rodríguez Lorenzo. 
 
Grazas os cuidados e á atención actual, as persoas con Síndrome 
de Down poden sentirse coma outra persoa calquera. Todos somos 
iguais e iso é algo que convén recordar máis a miúdo. Os 
discapacitados son capaces coma ti e coma min. >> 
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El segundo reportaje que abordamos en un principio pensábamos 
tratar del feminismo y asociaciones feministas, pero con la ayuda 
de Marcos focalizamos el tema en: diferencias salariales entre 
hombres y mujeres, reforma de la ley del aborto y manifestaciones 
realizadas el día de la mujer trabajadora. 
 
 
 

Ninguén poderá coa muller! 
 
<< Segundo os últimos datos coñecidos sobre as diferenzas 
salariais entre o sector feminino e o masculino, as mulleres cobran 
ata un 16 por cento menos que o xénero masculino. 
A porcentaxe española está un 1 por cento por debaixo con 
respecto á media europea. Esta físgoa móstrase cunha intensidade 
maior en Estonia onde a porcentaxe alcanza valores alarmantes 
chegando ao 27 por cento. 
No caso da nosa comunidade, o colectivo da muller conforma o 
principal  motor da economía galega. A muller contemporánea 
constitúe unha das xeracións máis preparadas da nosa historia. O 
futuro é da muller. 
O pasado 8 de marzo, día internacional da muller traballadora,  foi 
a data  elixida pola Secretaria Xeral da Igualdade para celebrar 
unha campaña baixo o lema “Sen mulleres non hai Galicia”. O certo 
é que este lema é a pura realidade, xa que hai case medio millón 
de mulleres no mundo laboral de maneira activa. 48.600 delas 
traballan no sector da industria, 36.400 adicadas ao laborioso 
mundo da agricultura e a gandeiría e máis de 22.000 empresarias 
con asalariadas ao seu cargo. 
O sindicato UGT denunciou o ano pasado que unha muller de clase 
media debería traballar 54 días máis que calquera home para 
poder achegarse ao seu salario anual. Esta situación é a Europea, 
pero no noso país esta cifra crece 26 días ata alcanzar o 
escalofriante dato de 80 días. 
Estos datos supoñen un claro retroceso no camiño da muller que 
tantos anos leva de loita constante e sufrida. É un lastre para o 
desenvolvemento económico en todos os seus ámbitos. 
Curiosamente o mesmo día no que tivo lugar a campaña nomeada 
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anteriormente o político do partido popular, Javier Arenas, 
comprometíase a que se saía elixido nas, agora, pasadas eleccións 
poñería en marcha un grupo de traballo con sindicatos e 
empresarios para analizar as diferenzas tan traumáticas en 
cuestión de soldos que existe no noso país. Arenas facía fincapé 
en que ditas eivas en pleno século XXI son inadmisibels. 
Por outra banda, neste mesmo acto fixo unhareflexión a socióloga 
Soledad Becerril. Recordou que dende os anos 70 produciuse un 
gran cambio sociolóxico con respecto á situación da muller no 
mundo laboral, no cal foi gañando terreo merecido. 
O problema neste aspecto, é que a sociedade avanza a una 
velocidade abismal, isto provoca que a muller teña que facer fronte 
a novos problemas e novas situación, como a tan complicada 
conciliación da vida laboral e familiar. 
 
Recentemente producíronse diversas manifestacións ao longo do 
país. Nestas, entre outras reclamacións, pudimos escoitar as 
queixas sobre a posibel nova reforma da polémica lei do aborto. 
Diversos grupos feministas que traballan arduamente a prol dos 
dereitos das mulleres saíron as rúas para defender o que pensan 
que é un retroceso nesta loita. Consideran que non poder decidir 
sobre o que ocorre no noso propio corpo é un obstáculo para 
calquer muller á hora de emprender un proxecto de vida. 
O proxecto de lei que pretende levar a cabo este novo goberno 
consiste en suprimir de calquera maneira a posibilidade da muller á 
hora de elixir se abortar. Ao parecer esta elección en pouco tempo 
pode que non se encontre nas súas mans. Retrocederase ata 
aqueles anos nos que só as persoas con capacidades económicas 
suficientes podían elixir o seu propio destino en canto a ser nai ou 
non, xa que este servizo non será ofrecido pola Seguridade Social. 
Alguén quere regresar a esta época? volver a eses anos escuros 
para os dereitos da muller? 
http://www.youtube.com/watch?v=Ur9xGHmFj4I 
Este é un fragmento da manifestación ocorrida en Madrid. Na 
pancarta podemos ler unha frase alentadora: “NI UN PASO ATRÁS 
EN NUESTROS DERECHOS. AHORA MÁS QUE NUNCA. 
¡REVOLUCIÓN FEMINISTA!” 
A marcha seguiu con un número moi grande de mulleres, das cales 
algunas ataviadas con instrumentos poñían a pincelada musical á 
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manifestación. 
Pero non todas eran presenzas femininas, tamén podemos 
encontrar homes apoiando a congregación. Este é o signo de que 
esta loita non é so cousa de mulleres. 
 
As mulleres avanzaron moito nas últimas décadas, pero isto non foi 
un traballo fácil. Moitas de nós tiveron que sufrir e loitar para que 
nestes instantes poidamos disfrutar dos dereitos que posuímos. Así 
mesmo este traballo non está rematado, as novas xeracións temos 
que seguir na loita para que non nos pasen por riba. 
Non podemos permitir que nos arrebaten todo o que as nosas 
ancestras conseguiron. Por mínima que sexa a ollada que votemos 
ao pasado notaremos o gran cambio. Non podemos deixar que o 
tempo retroceda. Temos que avanzar cara diante non perder 
posición. 
Rematamos coa frase dunha gran feminista e escritora galega, 
Concepción Arenal: “A sociedade non pode en xustiza prohibir o 
exercicio hornado das súas facultades á metade do xénero 
humano”. >> 
 

Posteriormente afrontamos el tema del ecologismo y lo 
encaminamos hacia el posible fin del petróleo, la principal fuente de 
energía, en estos momentos, de nuestras vidas. 
 
 

A fin do petróleo está cerca 
 

<< O petróleo é unha mistura homoxénea de compostos orgánicos, 
principalmente 
hidrocarburos insolubes 
e auga. Tamén é 
coñecido como petróleo 
crudo ou simplemente 
crudo. Este recurso non 
renovable é a principal 
fonte de enerxía nos 
países desarrollados, e 
polo tanto en todo o  
mundo. Produto de 
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grandes conflitos entre países, enormes cantidades de diñeiro e 
inclusive guerras, o petróleo é chave no noso desenvolvemento día 
a día, pero a pregunta é ¿ata cando? 
 
O petróleo, coma recurso non renovable, vai esgotarse algún día. 
Existe unha teoría moi aceptada sobre este tema. Trátase da teoría 
do pico de Hubbert, tamén coñecida como o cénit do petróleo. Esta 
teoría predice que a produción mundial de petróleo chegará ao seu 
cénit e despois declinará tan rápido como creceu. O debate non se 
centra en se existirá un pico de petróleo, senón en cando terá lugar 
xa que é evidente que o petróleo é un recurso finito. 
 
O ano exacto do pico todavía está por determinar. Existen diversas 
opinións sobre isto. Segundo a Axencia Internacional da Enerxía 
(AIE), a produción de petróleo crudo chegou ao seu pico máximo 
en 2006. En cambio a Asociación para o Estudo do Pico de 
Petróleo e o Gas (ASPO), considera que o pico do petróleo tería 
ocurrido no ano 2010, mentras que o do gas natural ocurriría 
algúns anos máis tarde. Polo contrario, as estimacións dos máis 
optimistas afirman que existen reservas para ó menos cen anos 
máis. 
 
O pico do petróleo implicaría importantes consecuencias para os 
países desarrollados. Os usos do petróleo son abundantes. Na 
industria (plásticos, lubricantes), alimentación (latas, botellas), textil 
(nailón), limpieza (champú), agricultura (insecticidas), medicina 
(prótesis), muebles, papel…estes son só algúns dos usos máis 
habituais do petróleo, polo que vemos que é moi importante nas 
nosas vidas. 
 
Ante o futuro que nos espera xurdiron unha serie de comunidades 
co desafío de soportar o dobre problema do cambio climático e o 
pico de produción do petróleo. Son as chamadas comunidades en 
transición. Todas elas forman parte do Movemento en Transición, 
que foi creado por Louise Rooney e popularizado por Rob Hopkins 
no ano 2006. A proposta comezou en Kinsale, Irlanda, e proseguiu 
en Totnes, Inglaterra, ambas actualmente comunidades en 
transición. Hoxe en día existen comunidades en transición en todo 
o mundo, xa son centos os pobos e cidades recoñecidos 
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oficialmente como comunidades en transición. Ademais, o número 
das mesmas no non para de crecer, chegando a tal magnitude que 
creouse un programa na BBC titulado “The Archers”, onde se fai un 
seguemento do Movemento en Transición. 
 

Estas comunidades teñen 
unhas características comúns. 
As iniciativas das mesmas 
contan coa produción de 
huertos comunitarios para o 
cultivo de alimentos, 
empresas de intercambio de 
residuos, e tamén a 
reparación e a reciclaxe de 
obxectos en lugar de tiralos. 
Outra idea moi innovadora é a 
introdución dunha moneda 
propia. En Totnes, por 
exemplo, utilízase a libra de 
Totnes, que é canxeable en 
tendas e bares da cidade. 
Esta iniciativa tamén se utiliza 
nas tres cidades en transición 

que hai en Gales.   
 
A Universidade de Santiago de Compostela tamén presenta un 
área destinada a este movemento. “USC en Transición” é a 
comunidade creada pola universidade, a cal a través da posta en 
marcha de iniciativas de participación e educación ambiental, 
pretende reducir a pegada e débeda ecolóxica da USC, diminuír a 
súa dependencia enerxética e, a fin de contas desenvolver unha 
maior resiliencia no contexto de crise ambiental no que nos 
atopamos. 
 
O programa da “USC en Transición” ten como obxectivo xeral a 
dinamización da comunidade universitaria da USC para poñer en 
marcha procesos de transición a pequena escala. O punto de 
partida do seu programa son o campus universitario de Santiago e 
o de Lugo. Estes dous campos constitúen unha comunidade en si 
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mesma cunhas características moi particulares que haberá que ter 
en conta á hora de levar adiante o proxecto. A participación é a 
base deste programa, xa que este non pederá ter éxito se non se 
converte nun programa da comunidade universitaria no se 
conxunto, e decir, se non se deixa que sexa a comunidade a que 
se apropie de mesmo. Por último, cabe destacar a permeabilidade 
do programa da “USC en Transición” coas diferentes iniciativas e 
propostas que xurdan nas cidades, só incluíndoas e contando con 
elas poderanse alcanzar os obxectivos. 
 
Existen pequenos grupos que levan a cabo actividades 
relacionadas coa transición. En Santiago de Compostela destaca o 
grupo “Calidade do ceo”, que ten a súa Web propia e que programa 
actividades coma unha charla-coloquio sobre contaminación 
lumínica ou un Roteiro nocturno na residencia universitaria Monte 
da Condesa. 
 
A “USC en Transición” conta coa súa oficina na Rúa Nova de 
Santiago de Compostela onde se poden consultar calquera tipo de 
actividades que realicen. Para máis información sobre este grupo 
tamén se pode consultar a súa páxina Web. Esta é a súa ligazón: 
http://www.usc.es/entransicion/o-programa-de-usc-en-transicion/ >> 
 
 
 
Finalmente realizamos el último de los cuatro reportajes acordados 
sobre el tema de la inmigración en nuestra comunidad. 
 
 

Inmigrantes sen acceso á Sanidade Pública en Galicia 
 
<< Moito cambiaron as cousas dende hai dez anos, non só en 
Galicia, senón en todo o país en xeral. Un dos temas máis 
delicados aínda así sempre foi o da inmigración. Na nosa 
comunidade autónoma, e centrándonos na chegada de 
extranxeiros dos últimos anos, poderíamos concretar o problema 
existente coa sanidade dos mesmos. 
 
O problema da información, tanto das persoas inmigrantes que 

http://www.usc.es/entransicion/o-programa-de-usc-en-transicion/
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veñen vivir en Galicia como dos cidadáns da propia comunidade 
con eles, é o principal causante da falta de rigor á hora de 
brindarles este tipo de servizos. 

 
Se a esta falta de información, xuntámoslle a case total ignorancia 
do problema por parte da nosa clase política, temos polémica 
asegurada. 
 
Segundo un estudo elaborado por Médicos del Mundo fai uns 
meses sobre o acceso aos servizos sanitarios na poboación, en 
Galicia existen diferentes barreiras que dificultan o acceso da 
poboación inmigrante aos servizos de saúde, aínda que as 
principais débense á situación persoal de cada un. Tanto os 
obstáculos máis xerais como os máis persoais provocan que 
10.000 persoas inmigrantes en Galicia carezan de cartón sanitario, 
segundo o estudo realizado por varias ONG. 
 
Por unha banda están os inmigrantes que chegan ao país de 
destino e non teñen a documentación necesaria, o que lles dificulta 
o acceso a un cartón sanitario, e en consecuencia ao sistema de 
atención médica. Non dispoñen de información de cómo acceder 
ao servizo de saúde público e optan por facelo pola vía privada, 
porque que non posúan todos os papeis requiridos non quere dicir 
que non conten con recursos económicos, polo que estas persoas 
deciden pagar para que as atendan e pensan que esa é a forma do 
dereito á saúde. 
 
Doutra banda, atópanse os inmigrantes que estaban a traballar 
desde facía un tempo, pero con motivo da actual crise económica 
perden o seu posto laboral e entran nunha espiral que ata entón 
para eles era descoñecida  quedando desprovistos do seu permiso 
de residencia, do cartón sanitario e do acceso ao servizo médico. 
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Outra das barreiras que dificultan o acceso ao sistema sanitario é o 
mito de que a poboación inmigrante satura os servizos, cando 
todos eles contribúen ás arcas públicas e teñen o mesmo dereito 
que os demais a acceder á sanidade. Moitos deles non acoden por 
medo, debido á súa situación de irregularidade nalgúns papeis, ata  
casos de non acudir ao hospital ou a outro centro de saúde debido 
a que ás veces hai policías nas portas e teñen medo de que os 
collan xa que aquí, en Galicia, pídeselles o DNI ou un padrón que 
os acredite. 

 
En xeral, a maior frecuentación dos servizos de saúde por parte 
dos inmigrantes en Galicia prodúcese lóxicamente no período 
inmediato de chegada dos seus respectivos países, producíndose 
case sempre un aumento de demanda non planificada de servizos 
e recursos sanitarios en unidades de atención urxente. 
 
“O impacto principal do continxente inmigrante sobre o uso real da 
asistencia sanitaria dependerá do grao de acceso ós servizos 
sanitarios ofertados públicamente”. Iso é o que tenta defender o 
goberno da xunta hoxe en día, sen prestarlle maior importancia ás 
verdadeiras necesidades e erros do sistema de cara a eles. 
 
 
Na Lei Orgánica sobre os Dereitos e Liberdades dos Extranxeiros 
en España e a súa Integración Social especifícase ó dereito á 
protección da súa saúde, tendo coma único requisito, e esto é o 
importante, “estar en igualdade de condicións que os españois, 
entendéndose a esixencia de empadroamento no municipio de 
residencia”.ƒ  
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A pesar de todas estas trabas, existen uns casos de excepción nos 
que o inmigrante ten que ser tratado aínda que non estea 
empadroado. As persoas que vivan nun país que non é o seu e non 
estean censadas aínda na cidade actual na que reside, pode 
acceder ao sistema sanitario se é unha muller embarazada, é 
menor de 18 anos ou o paciente presenta unha enfermidade grave. 
 
Neste mesmo sentido, saliu á luz a principios deste ano unha nova 
lei de acompañamento dos Presupostos, na que se estipula que 
será necesario levar máis de 183 días empadroado neste caso en 
Galicia para poder disfrutar da asistencia do Servicio Galego de 
Saúde, establecendo ademáis serios recortes nos servizos 
farmacéuticos. Esta lei endurece as condicións de asistencia 
pública ó colectivo inmigrante. >>       
  
 
Esto fue todo lo que hicimos con Praza Pública. Nos hubiera 
gustado colaborar más, pero comenzamos muy tarde la actividad y 
para realizar estos cuatro reportajes, sinceramente necesitamos 
todo el tiempo del que dispusimos. 


