A actividade na Fundación Eomaia, durante o ano 2021, pasou
por unha oferta de actividades nas que estiveron presentes as
propostas educativas, reflexivas e experienciais centradas nos
programas dos proxectos que estiveron sendo obxecto de atención
e que quedaron plasmados no plan de actuación deste ano 2021.
Ocupámonos de difundir e informar sobre os temas que temos
entre mans e fixémolo procurando reflectir o espírito creativo e de
acompañamento que fomentamos como un bo facer.
Paso a describir as actividades realizadas no 2021 por proxectos e
programas.
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PROXECTO A BOA MORTE
O proxecto de A boa morte ten as súas raíces no ano 2014 e seguimos alimentando con entusiasmo
as posibilidaes que descubrimos. Mantemos unha liña de información no local, onde calquera
persoa pode achegarse e recibir información sobre o DEP (Documento de Instrucións Previas).
Tamén convocamos encontros para falar da morte con serenidade nos Death Café.
PROGRAMA: A TRIBO VEDRAÑA
As propostas para o programa foron as seguintes.
1. Formación de voluntariado de acompañamento. Formación de xaneiro a xuño de 2021.
2. Actividades nas que este voluntariado xa formado favoreza a realización de obradoiros, servizos e
atención ás persoas desde a comunidade veciñal. Programación a partir de xullo de 2021.
1.-Formación de voluntariado de acompañamento. Nesta formación, queremos proporcionar ás
persoas unha base de coñecemento e comprensión ligada ao final da vida, á vellez.
Coñecer as necesidades físicas, emocionais e espirituais das persoas. Para acompañar, é necesario
recoller á persoa onde está, e para iso é imprescindible que pensemos no sitio onde se atopa unha
persoa vella. Temos claro que a sociedade galega presenta unha pirámide de poboación moi
envellecida e que o modelo actual de coidado dos nosos maiores, fundamentalmente baseado na
concentración de residentes en espazos pechados, ademais de ser contrario á dignidade humana,
viuse superado estes anos e fíxose tristemente patente a súa ineficacia durante a xestión da crise do
COVID-19
É importante que cambiemos de dirección para non seguir colaborando no illamento emocional das
persoas maiores da nosa comunidade.
A necesidade de darlle á morte un lugar saudable e cotián empuxounos a programar a I Formación
de Voluntariado Tribo Vedraña, enmarcada no programa do mesmo nome.
A necesidade de comunicarnos cos demais é importante durante toda a vida, e intensifícase cando
sabemos que imos morrer. E a idade dános esa sabedoría, canto maiores somos, mais conscientes
nos facemos da proximidade da morte.
Queremos establecer unha liña de comunicación aberta que recolla o legado cultural e a experiencia
da xente vella da comunidade. Abrir camiños de confianza para que o diálogo se estableza en dúas
direccións. Non se trata só de coidar o corpo, de fornecer alivio na dor física, senón tamén de ser
capaces de recoñecer momentos ligados ao final da vida para os que é necesario espertar a
sensibilidade propia do recoñecemento da vellez e a morte.
Os temas tratados foron:
1. Detección precoz das alteracións cognitivas. Por Nemesio Boente.
2. Acompañamento á Morte. Mar López. Fundación Vivir un Buen Morir.
3. Construír relacións saudables. Isabel Alonso Iriarte. Psicóloga.
4. Rituais funerarios na nosa historia. Roxelio Vázquez Gómez.
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5. Lexislación ao final da vida. Isabel Blanco, Fundación Derecho a Morir Dignamente.
6. Novas tecnoloxías. Juan Pichel Gomes da Silva. Informático.
7. Factores emocionais e ferramentas de apoio. María Lagoa. Auxiliar clínica.
8. Acompañamento ao dolo. Silvia Melero Abascal. Luto en Colores.
9. O coñecemento da postura corporal. Patricia Álvarez Loureiro. Fisioterapeuta y osteópata
10. O acompañante terapéutico. Manuel Castro Soto e Mª Carmen Isabel Alvargonzález Ucha.
Psicólogo/a.

3

O acto de clausura celebrouse no auditorio de Ponteareas e tivemos a fortuna de contar coa presenza
de Antonio R. Corbal, do Centro de Desenvolvemento Rural de O Viso (Lodoselo, Ourense), así
como a presenza da alcaldesa de Ponteareas e a concelleira de cultura do concello de Covelo.
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A segunda fase do programa pasaba por:
2.-Actividades nas que este voluntariado xa formado favoreza a realización de tarefas,
servizos e atención ás persoas en colaboración coa comunidade veciñal.
As persoas voluntarias serían as encargadas de detectar as necesidades e as posibilidades da
comunidade.
A fundación Eomaia, en colaboración cos concellos, encargaríase de mobilizar os recursos que
cubran dita demanda.
Actividades do voluntariado:
Dinamizar actividades culturais en centros sociais, comunidades de veciños e domicilios
comunitarios.
Potenciar un servizo público a nivel de parroquias con capacidade para atender ás persoas maiores
nos seus domicilios.
Organizar casas de encontro e permanencia para os anciáns que así o precisen.
Estamos a poñer en práctica o criterio de que a través da arte créase comunidade. A expresión
artística como vía de comunicación na que nos vemos reflectidas como persoas iguais en
oportunidades e diferentes en resultados, que se aprecian nas obras producidas, alimento do
sentimento da bellez, sen xuízos de valor. A miúdo, estes encontros transfórmanseen conversacións
reveladoras sobre as vivencias das persoas maiores ao longo da súa vida. Isto axúdanos a darnos
conta do camiño que percorreron e que se mantén aberto para todas aquelas persoas que queiran
camiñar por eles.
Persoas vellas, adultas, novas e crianzas reunímonos nuns encontros que se viron alimentados polos
últimos raios do sol do verán.
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As actividades están a servir para localizar ás persoas da
comunidade que pertencen á franxa de idade da vellez. Para
chegar a elas, servímonos da colaboración de Centros Cívicos e
asociacións da zona que nos permitan localizalas e convocalas.
Tamén facer visibles as actividades que desenvolvemos e
comunicar que non son para expertos/ as, senón que están ao
alcance de todas e todos. Tivemos familias enteiras nos encontros
que serviron para crear un clima de confianza no que nos podemos
mover con máis liberdade para reunirnos mais adoito.
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Participamos no programa de voluntariado senior convocado pola Consellería de
Voluntariado da Xunta de Galicia.
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A SEARA
O labor da Fundación Eomaia no ano 2021 pasou por unha oferta de actividades moi
vencellada aos espazos na natureza, e o espazo na Finca da Seara proporciónanos esta
posibilidade. O programa Arte, natureza e saúde mental quere ofrecerlle á poboación un espazo
de desenvolvemento e expresión encadrado na natureza, máis concretamente en Covelo, A Hermida,
na Finca da Seara.

É un programa que quere coidar que todas as persoas, de calquera idade e en calquera
circunstancia do seu ciclo vital que necesiten da natureza como alimento, poidan vir e
beneficiarse da nosa oferta.
Nos encontros para colaborar nas labouras de mantemento da finca, poidemos gozar
da interacción coas eguas, as verdadeiras donas do espazo, así como compartir
esforzos na limpeza de certas zonas cheas de matogueira que precisabamos despexar
para mellorar os lugares de pasto. O esforzo físico ao aire libre solta moita tensión e,
ao ser colectivo, imprime no grupo un sentido de colaboración moi enriquecedor para
a súa cohesión. Os encontros tiveron que adaptarse ás condicións ambientais.
Tivemos encontros o 14 de Marzo, o 25 de abril e 19 de xullo abertos a todas as
persoas, aos que sumamos o traballo dos/as voluntarios/as da Fundación Eomaia que
se sucederon en numerosas xornadas para ocuparnos de mellorar o espazo, que conte
cos servizos necesarios para as persoas usuarias que veñan compartir actividades con
Eomaia.
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O 15 de abril, recibimos na Seara ao grupo que asistiu á formación de voluntariado
“Tribo Vedraña”, como parte do programa de recursos no acompañamento ás persoas
maiores con dificultades desde a comunidade.
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Este ano instalamos a traída de auga, e construíronse dous baños secos ademáis dos
traballos de mantemento do peche e as instalacións. A aposta é preparar o espazo para
campamentos nas mellores condicións.
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O sábado 15 de maio, levouse a cabo a II Xornada do Sabugueiro cunha afluencia de
público de idades moi diversas que gozou desta actividade guiada por Diana
Fernández, na que, durante todo o día, compartimos os saberes das múltiples
utilidades que esta árbore ten para a nosa saúde.
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Os días 4 de xullo e 7 de novembro, Candy Rodríguez acompañounos coa súa
experiencia en dous encontros dirixidos á nosa saúde emocional.

Durante o mes de xullo, convocamos o primeiro Campamento dos Sentidos. Nenos e
nenas de entre 6 e 12 anos puideron gozar da natureza, os xogos e a convivencia
durante as xornadas na que o realizamos. Adxunto o programa da actividade.
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Campamento dos sentidos.

Información:
Comezamos unha andaina na que abrimos as portas do espazo da Seara ao encontro, a
diversión no lecer e ao tempo libre, na primeira convocatoria de campamentos para
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nen@s entre 4 e 12 anos.
Este é un campamento infantil feito na natureza, nun espazo fermosísimo, deseñado
para desfrutar. O xogo será o condutor da metodoloxía do campamento, tanto nos
obradoiros como no xogo libre.
Dedicamos esta convocatoria aos sentidos.
Houbo auga, barro, cordas, buscas, xogo libre e moitas cousas máis.
A arte tamén está presente.
E como non, as eguas, auténticas anfitrioas da Finca.
Por días:
1º día AUGA
Recibimento. Dicir o nome asociado a tres palabras que empecen pola mesma letra. Para lembralos
repetilos en círculo.
Meditación sobre a auga.
Obradoiro: Olimpiada da auga.
Merenda.
Xogo libre.
NECESIDADES
Bañador, toalla. Material de pintura, acrílicos, para maquillaxe...
2º día TERRA
A esfera. Eu mesmo/a. Pintarnos nas costas con barro. Decorar o corpo.
Preparar a balsa de barro.
Merenda.
Xogo libre.
NECESIDADES
Bañador, toalla, pinturas de maquillaxe.
3º día ÁRBORES
Meditación. Sentir a árbore, cheirala, escoitala, observar unha, moitas.... Pintar a árbore dende o
sentir, con acuarelas.
Árbores e cordas, busca do tesouro. Trepar, equilibrio, tirar da corda, saltar a corda....
Merenda.
Xogo libre.
NECESIDADES
Material de pintura, acuarelas e pasteis.
4º día PLANTAS
Camiñada para recoller plantas. Fichas para cubrir con 4 plantas.
Xincana dos sentidos. En parellas, unha persoa guía a outra e logo cambian. Preparar cacharros con
plantas con cheiros e tamén para saborear (canela, xenxibre, limón, doce...)
Merenda.
Xogo libre.
NECESIDADES
Fichas, lápices de cores, cuncas de barro, pratos pequenos...
5º día EGUAS
Normas de seguridade.
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Etoloxía. Cepillado.
Merenda.
Xogo libre.
O horario foi de 10.00 a 14.00.
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DIME

Na Fundación Eomaia, o grupo DIME (diversidade mental) nace en 2019 e A Seara
foi o lugar de referencia, unha oportunidade para o grupo porque as reunións desde o
comezo realizáronse alí. Estes encontros proporcionan vínculos para fortalecer a
existencia do grupo e poñer sobre a mesa solucións ás necesidades das persoas que
pasan ou pasaron por cadros de perda de saúde mental, como grupo experto pola
propia práctica vital.
As actividades recollidas no programa desenvolvéronse entre o espazo na natureza
Finca A Seara, o local social da Fundación en Ponteareas e a AAVV do Calvario en
Vigo, para acadar unha maior difusión.
Son práctica habitual as visitas ás persoas ingresadas no hospital, ben por petición
delas ou por iniciativa propia. Consideramos necesario o contacto co exterior da
institución como un medio de mellora. O illamento aumenta o tempo de
recuperación.
Os labores de mantemento na Finca da Seara e as comidas que as acompañaban foron
unha actividade moi beneficiosa para unirnos no traballo e o lecer, guiadas pola
responsable e directora do proxecto, Patricia Álvarez Loureiro, durante estas
xornadas Xurxo Troncoso encargouse de darlle a pincelada artística con propostas
musicais nas que participamos todos/as as asistentes.
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CRIADEIRA
Comezamos a poñerlle estruturas ao I Congreso Parto de Min que se celebrará en
Allariz o 3, 4 e 5 de xuño de 2022.
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PROGRAMA: ARTE E MATERNIDADE
O día da muller traballadora foi o colofón dunha proposta artística na convocatoria de Arte Postal.
Poñer en valor a presenza das mulleres, nomealas e recitar os seus poemas en actos públicos os días
8 de marzo e 9 de xullo de 2021 en colaboración con outras asociacións e o concello de Ponteareas.
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Estes recitais están alimentados dunha maneira continuada pola actividade
que se desenvolve en Fundación Eomaia na que mes a mes realízanse
obradoiros de escritura expresiva abertos a todas as persoas dentro do
proxecto DI.versidade ME.ntal baixo a batuta de María Celeste Soler e Carlos
I. Fernández, e co apoio continuo das persoas que compoñen o colectivo
Versos de Area.

A vivencia da maternidade merece ter un documento que nos
permita gardar o seu recordo con fidelidade. Con iso poderemos
contarlle ao futuro ser cales foron os sentimentos, medos e
fortalezas nestes primeiros momentos da súa existencia. Esta é
unha actividade constante entre as que a Fundación Eomaia
ofrece, a posibilidade de axuntar arte e experiencia para crear
unha memoria da biografía que nos antecede e que nos crea como
persoas.
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EDICIÓN DE BAMBÁN DE VENTO
Neste peculiar ano escolar, Hortensia Bautista ocupouse de sementar entre os máis novos a semente
do amor pola terra dos nosos/as devanceiros/as coa difusión e realización de fichas didácticas ao
redor do libro Bambán de Vento, editado por Fundación Eomaia, no que fai un percorrido físico e
sentimental polo territorio do Condado Paradanta e ensina o permanente, a terra que habitamos,
divulgando a mensaxe necesaria para que a xente nova e as crianzas se sintan protexidos e seguros
no seu medio en conexión coas xeracións anteriores aínda presentes que poden achegar experiencias
e coñecemento.
O 20 de febreiro, tivo lugar a presentación de Bambán de Vento ao profesorado e dirección do
colexio Feliciano Barreira de Guláns e ao colexio da Inmaculada e en xuño de 2021, o miercoles 16,
a realización dun contacontos ao alumnado do 3º curso do colexio da Inmaculada de Ponteareas.
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