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A ASOCIACIÓN
AMBAR
ASOCIACIÓN
Nome: As o c iac ión AMBAR das Pe rsoas con
D iv e rs id ade F unc ion al
Constitución: 1982
Tipo de O r g a ni z a ci ó n: Asociación sen
ánimo de lucro
Presidencia : Milagros Rey Pérez
Su xeito ó réxime da lei 49/2002: réxime
fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos
incentivos fiscais ó mecenazgo
B e ne f i ci a r i o s : Persoas con Diversidade
Funcional e Familias
Área x eo grá fi ca : Rianxo, Boiro, A Pobra,
Ribeira e Porto do Son.
Campo de a ct i vida de : educación e
formación, inclusión social, integración laboral,
sensibilización, asesoramento.
Ut i l i da de Públ i ca : De c larad a Asoc iac ión
de utilid ad e públic a pola orde do 3 de
outubro de 2014 da Vicepresidencia e Consellería
de Pre s id e nc ia, Ad m in is t rac ió n s Públic as e
Xus tiza. DOG nº 199 do 17 de o utubro.
Rexistro inicial : Rexistro Nacional de Asociacións
Ministerio Sanidade e Seguridade Social nº: 1456.
R UE PS S: R existro de Entid ad es
Pres tadoras de Serv icios So ciais E- 00 8 9 .
Domicilio da sede social : A Pobra do
Caramiñal – Centro Sociocomunitario da Pobra
do Caramiñal

3

ASOCIACIÓN AMBAR

MEMORIA 2017

XUNTA DIRECTIVA

ÁREAS
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DATOS XERAIS
A

ASOCIACIÓN AMBAR DAS

PERSOAS CON

DIVERSIDADE

FUNCIONAL é unha Entidade Sen Ánimo de Lucro de ámbito comarcal, que
conta cun grupo social de 1.106 persoas. AMBAR foi fundada no ano 1982 coa
razón social de Asociación de Minusválidos da Barbanza, coa finalidade principal
da integración e mellora da calidade de vida das Persoas con Diversidade
Funcional (discapacidade) de calquera natureza. Na actualidade,
AMBAR apoia e presta servizos a Persoas con Diversidade Funcional e ás
súas familias nos concellos de Boiro, A Pobra, Porto do Son, Rianxo e Ribeira e
tamén doutros concellos próximos, colaborando coas entidades públicas e
privadas que participan na intermediación das Persoas con Diversidade
Funcional e a súa participación económica e social.
A constitución de AMBAR e a paciente labor realizada contribuíu á
difusión das problemáticas e á unión das Persoas con

Diversidade

Funcional e das familias concernidas, xerando a capacidade de pór en marcha
iniciativas reivindicativas conxuntas e novos servizos comunitarios.
A nosa entidade está integrada nas organizacións do movemento asociativo de
diversidade funcional de ámbito provincial e autonómico, formando parte activa
da Federación Provincial de Discapacitados Físicos de A Coruña (FPFC) e da
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), constituíndo
xunto con outras entidades unha rede de ámbito autonómico que ofrece servizos
a cerca de 160.000 persoas con diversidade funcional.
A asociación AMBAR figura inscrita nos rexistros administrativos seguintes:
 Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social co nº: 1456 o día 6-12-1982;
 Rexistro da Xunta de Galicia como entidade de iniciativa social co nº:
115–CO–055–F-00;
 Rexistro

de

Asociacións

da

Xunta

de

Galicia

como

entidade

prestadora de servizos sociais co nº: 089-CO-044-F–00;
 Rexistros

de

Entidades

prestadoras

de

Servicios

Sociais

da

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: área de Familia e
Muller: F-01828;
 Rexistro Provincial de Asociacións da Consellería de Xustiza co nº
1982/ 001201 -1 ( AC);
 Rexistro

de

Entidades

Prestadoras

de

Servicios

Sociais

da

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: área de Discapacidades
co nº VP-0089.
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MISIÓN
Promover a independencia,

a autonomía

persoal e a igualdade de oportunidades das
Persoas

con Diversidade Funcional na nosa

comunidade.

VISIÓN
Lograr unha comunidade na que as Persoas con
Diversidade

Funcional

teñan

igualdade

de

oportunidades, que as súas contribucións sexan
valoradas e os seus dereitos respectados. Para
iso AMBAR esfórzase en:
Aportar servicios para a autonomía



persoal e conciliación familiar.
Facilitar experiencia deportivas,



culturais e de lecer.
Impulsar a expresión artística e



creatividade.
Mellorar a accesibilidade



universal.
Posibilitar a vida i ndependente



dentro da comunidade.
Promover o traballo e emprego



digno.
Sensibilizar e educar en



valores.

VALORES


Autodeterminación e Independencia.



Axuda entre iguais.



Cooperación e Solidariedade.



Dereitos humanos e civís.



Diversidade.



Empoderamento.



Participación e Inclusión efectiva.
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O CENTRO DE RECURSOS
No

Centro

de

Recursos

da

Asociación AMBAR, sito no lugar
de

Granxa,

5

–

San

Roque

Centros

(Ribeira), operan os

de

Atención Diúrna ( Centro de Día e
Centro Ocupacional) e
(Oficina

para

Oportunidades

a OIGO

a

Igualdade

de

de

Persoas

con

Diversidade Funcional).
Contamos

coas

seguintes

estancias:
- Aula de ordenadores
- Biblioteca
- Cinco aulas - talleres
- Cociña
- Comedor
- Despachos
- Invernadoiro
- Pista deportiva
- Recibidor
- Sala de curas
- Sala de reunións
- Ximnasio ( dotado de aparatos
para tratamentos terapéuticos
específicos)

OFICINA DE ATENCIÓN A
SOCIOS
Situada no Centro Sociocomunitario
de

A

Pobra

realízanse

as

do

Caramiñal,

xestións

propias

alí
de

atención a socios (admisión ou baixas
de persoas socias, xestión da base de
datos de socios, emisión de circulares,
etc.)

e trámite

ou

derivación de

consultas.
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A COMARCA
A comarca do Barbanza forma un
área demográfica cunha poboación
de 75.943 habitantes.
Trátase dunha das comarcas
máis punteiras das Rías Baixas
e de Galicia.
Administrativamente

com-

prende os concellos de Ribeira,
A Pobra do Caramiñal, Boiro e
Rianxo,

que

constitúen

Mancomunidade

de

a

Muni-

cipios de Arousa Norte.
A área xeográfica da asociación AMBAR abarca a comarca do
Barbanza, pero tamén o concello de Porto do Son (pertencente á comarca de
Noia). Ademais a área relaciónase co exterior pola estrada AC-305 e pola
Autovía da Barbanza, distando 61 km de Santiago de Compostela e 125
km de A Coruña. Na comarca tamén se destacan os portos de Ribeira e A Pobra.
O poboamento rural distribuíase entre aldeas máis ou menos aglutinadas, cunha
certa dispersión periférica, pero nas últimas décadas o poboamento tendeu a
unha maior dispersión debido á urbanización progresiva de terreos agrícolas,
producíndose

un efecto de conurbación entre os maiores núcleos urbanos

dispostos ó longo da estrada AC-305. O núcleo urbano de Ribeira acapara boa
parte da poboación e a maior parte dos servizos da comarca.
Segundo datos da Xunta de Galicia, na provincia de A Coruña existen
125.192 persoas con algún tipo de Diversidade Funcional.
Nos cinco concellos da zona de influencia de AMBAR hai 6.483 persoas
con algún tipo de discap ac id ade, das cales o 54,94% son persoas con
discapacidade física, o 31,79% son persoas con discapacidade psíquica
e un 13,27% pertence a persoas

con discapacidade sensorial. Deste

número, 1.106 persoas son socias de AMBAR. Tal como reflicten os
datos, existe un amplo colectivo de persoas con diversidade funcional
de diversa natureza que carecen dos recursos necesarios para a vida
activa e o emprego.

8

ASOCIACIÓN AMBAR

MEMORIA 2017

Constatamos un grupo de poboación cunhas características moi definidas pola
carencia de niveis axeitados de formación para acceder de forma directa ó
mercado

de

traballo,

cun

elevado

grao

de

discapacidade

e

maioritariamen te en idade laboral. Neste contexto AMBAR procura
atender en diversos aspectos ás persoas con diversidade funcional procurando
actividades e recursos para a mellora das condicións de vida, dende as
limitacións dadas polo entorno xeográfico, social e material, ata a
realización

de

proxectos

que

promovan

determinadas

habilidades formativas para alcanzar un posto de traballo, e os
que inciden nos procesos sociais e terapéuticos dende un punto
de vita interdisciplinario que promovan o desenvolvemento
global da persoa con diversidade funcional e o seu entorno
familiar, nos que a perspectiva das accións emprendidas xurde
dende e para as persoas con discapacidade.
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ÁREA DE SERVIZOS
O CENTRO DE RECURSOS DA BARBANZA
AMBAR é promotora e administradora

do Centro de Recursos

da

Barbanza. O proxecto do Centro de Recursos iniciouse no 2004 e foi
abordado mediante a construción en dous módulos dunha edificación
que alberga as distintas actividades, configurando dous módulos de servizos:
MÓDULO 1 - Servizos básicos de atención directa e de xestión, áreas
ocupacional - prelaboral e de rehabilitación.
MÓDULO 2 - Servizos comúns e área de talleres e asistencial.
Actualmente no Centro de Recursos préstanse diversos servizos ás persoas con
diversidade funcional que se canalizan en tres vías:
- 1 ª Formación ocupacional, prelaboral e orientada ó emprego.
- 2ª Intervención que favoreza a inclusión social e c omunitaria.
- 3ª Intervención social a través de servizos de información,
orientación e asesoramento específicos.
Como resultado primordial preténdese unha mellora en todas as dimensión
da calidade de vida das persoas con diversidade funcional a través de:


Aumentar a cu al i fi ca ci ó n pre la bora l e pr o fes io nal .



Aumento

da

oferta

de

servizos

para

persoas

con

di ver si da de fu ncio nal .


Aumentar a pa r ti cipa ci ó n e inclusión das persoas con di ve rs i da de
funcio nal e das fa mi lia s .



Fomentar a i nclusi ón social e laboral.



Mellorar os servizos nas zonas rurais.



Promover a vida activa das persoas con di ve rs i da de funcional
na comarca.

Os servizos de AMBAR están pensados para atender as cuestións que as
persoas con diversidade funcional e as súas familias establezan. Calquera
persoa ( independentemente da súa condición de socio) pode
contactar con AMBAR para tratar a súa consulta.
Os servizos que se desenvolven no Centro de Recursos da Barbanza son:
- Servizos de Atención Diúrna: Centro Ocupacional e Centro de Día
- OIGO: Oficina para a Igualdade de Oportunidades das persoas
con Diversidade Funcional.
- Servizo de transporte adaptado
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En xullo de 2017 comezou a executarse a fase final do módulo II. Esta
obra financiase mediante unha subvención procedente do 0,7% do
IRPF, aportada polo Ministerio de Sanidade e englobada no programa
de Cocemfe para a promoción e adecuación de centros de día e
ocupacionais e a Deputación da Coruña, con cargo á convocatoria
anual de subvencións a entidades sen fins de lucro para o invesitmenot
de servicios sociais.

SERVIZOS DE ATENCIÓN DIÚRNA
A Asociación AMBAR ten en funcionamento dous servizos de
atención diúrna:
O servizo de Centro Ocupacional funciona desde o ano 1993

e

trátase dun servizo de Atención Diúrna de media estadía, na que se inclúen
servizos de prevención das situacións de dependencia e promoción da
autonomía persoal. É un servizo dirixido a persoas que precisan un
apoio intermitente nas Actividad es da Vida diaria.
Os enfoques da actuación diríxense á prevención e/ou ralentización do
deterioro, fomento das competencias e mantemento das habilidades. Na
actualidade conta con

unha capacidade de 60 prazas para persoas con

diversidade funcional intelectual en idade laboral, 54 das cales están ocupadas,
sendo 47 delas concertadas coa Consellería de Política Social.
O servizo de Centro de Día entrou en funcionamento no ano 2009 e
trátase dun servizo de Atención Diúrna Terapéutica de

media

estadía, na que se inclúen servizos de prevención das situacións de dependencia
e promoción da autonomía persoal. É un servizo dirixido a persoas que precisan
un apoio extenso ou apoio xeneralizado nas Actividades da Vida diaria.
Os enfoques da actuación diríxense á prevención e/ou ralentización
do

deterioro,

fomento

das

competencias,

mantemento

das

habilidades e compensación das demandas da tarefa e o entorno.
Ten capacidade para 20 prazas para atención a persoas con diversidade
funcional intelectual cuxas necesidades asistenciais requiran de apoios
extensos e xeneralizados, estando 16 delas ocupadas, das que 11 son prazas
concertadas coa Consellería de Política Social.
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Durante o 2017 producíronse 3 altas de persoas usuarias nos servizos
de atención diúrna de AMBAR (2 no servizo de centro ocupacional e 1
no servizo de centro de día) , ademáis houbo dúas estancias temporais
por período vacacional durante o mes de xullo (1 en cada servizo). Do
mesmo xeito, tanto no servizo de centro de día como no de centro
ocupacional se produciu unha baixa a finais de ano.

Os obxectivos do Centro Ocupacional e do Centro de Día céntranse,
por un lado, na atención integral da persoa

con disc ap acidade,

tendente á promoción da súa vida autónoma e á normalización das
súas condicións de vida e, por outro lado, na adquisición de
coñecementos no ámbito ocupacional ou prelaboral, tendentes a facilitar a
súa inclusión social.

A avaliación e valoración das persoas usuarias dos servizos de
Atención Diúrna faise a través dos PIA ( Plans Individuais de Atención),
un instrumento de intervención usado para recoller información, obxectivos,
propostas, recomendacións, etc., que actúa nas diferentes dimensións da
calidade de vida: desenvolv emento persoal, autodeterminación, relacións
interpersoais, inclusión social, dereitos e benestar emo cional, físico e
material. A través dos PIA trabállase a aprendizaxe e potenciación
das

habilidades

e as

destrezas

de

cada

persoa

usuaria

cos

obxectivos de:
• Potenciar as habilidades que posúen.
• Desenvolver novas habilidades.
• Fomentar o dese nvolve men to de intereses individuais.
• Empoderar ás persoas mediante o respecto dos seus
intereses,

responsabilidade

desenvolv emento

na

toma

de

decisións,

de estratexias de interacción social e

manexo de situacións da vida cotiá.
• Potenciar a autoestima mediante a realización artesá de
distintos produtos e o traballo cooperativo.
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deixou

dos

PIA

como
(Plans

Individuais de Atención), que o
84,62% das persoas usuarias da
asociación

AMBAR

están

satisfeitas co servizo recibido.
Os programas a desenvolver
seguen

os

seguintes

principios:
> Desenvolver,
incrementar

manter

ou

e optimizar

o funcionamento das súas capacidades

procurando os máis altos niveis de autonomía persoal.
> Garantir unha atención integral e personalizada a todas e cada
unha das persoas usuarias.
> Ofrecer a asistencia e coidados necesarios a cada persoa usuaria.
>Prestar información, coordinación, asesoramento e orientación
necesaria ás persoas usuarias e ás súas familias.
> Procurar o equilibrio emocional e afectivo.
> Procurar un ámbito onde conceptos como privacidade, propiedade,
seguridade

física

e

psicolóxica,

relacións

interpersoais,

confianza

e

estabilidade atopen axeitada protección.
> Realizar terapias de habilitación persoal e social.
A metodoloxía empregada no traballo diario baséase na adquisición de
aprendizaxes funcionais, cooperativa e motivadora fomentando a
colaboración

e a participación

das

persoas

usuarias

adestrando

situacións da vida cotiá e atendendo sempre ás necesidades e expectativas deles e
das súas familias.
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Neste ano foron un total de 54 as persoas usuarias do Centro Ocupacional e 18 do
Centro de Día que se beneficiaron nos seguintes programas e actividades
proporcionados dende o centro:

Información e
Asesoramento

Atención
Básica

Lecer e
participación
social

PIA

Traballo
Ocupacional

Coidado
da Saúde

Transporte
adaptado

1. SERVIZ O DE INFOR MAC IÓ N E ASESOR A MENT O
Apoio e información para familiares e persoas usuarias sobre servizos,
actividades,

formación,

prestacións,

axudas

técnicas,

trámites…

Asesoramento e intervención psicolóxica e social a persoas usuarias e
familias.

2. ATENCIÓN BÁSICA
Aportación de apoios para a vida diaria, comprenden os seguintes
servizos:
- Servizo de comedor: Este servizo xestionouse a través de catering
que coordina unha empresa externa proporcionando un menú
equilibrado.
- Xestión

de

medicación:

profesionais

especializados

para

administracións da medicación seguindo a prescripción médica.
- Apoio na hixiene.
- Xestión de finanzas.
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3. TRABALLO OCUPACIONAL
O traballo ocupacional realizado nos servizos de atención diúrna lévanse a
cabo executando distintos obradoiros ocupacionais, englobados nas áreas de
obradoiros para a autonomía persoal, obradoiros artesanais, obradoiros
artísticos e de formación ao longo da vida.
I.
OBRADOIROS PARA A AUTONOMÍA PERSOAL
Son os relacionados coas actividades básicas, instrumentais da vida diaria e de
desenvolvemento persoal, nos que se inclúen:


Progra ma de Ha bili da des Sociais ( HHSS)

Apoio de cara á inclusión e participación social nas seguintes áreas:
comunicación verbal e non verbal básicas nas relacións interpersoais,
manexo do lecer e tempo libre (autoxestión), uso do diñeiro, medidas
de seguridade, prevención de accidentes, consumo, educación viaria,
comportamentos cívicos, dereitos humanos e civís...


Programa de Actividades da vida diaria ( AVD)

Aportación de apoios necesarios para a mellorar a integración social
nas seguintes áreas: aseo e hixiene persoal, vestirse, espirse, realización
de tarefas domésticas, limpeza da casa, etc.


De se nvol ve m e nt o Persoal

Psicoestimulación cognitiva, sensorial e verbal para potenciar as
habilidades cognitivas, comunicativas e previr o deterioro.

Este

Gru po de Autox estores

proxecto

formúlase

co

fin

de

desenvolver

a

autoxestión

e

a

autodeterminación. A través deste proxecto preténdese axudar ós participantes
para entender os seus dereitos e poñelos en práctica, mediante os apoios
necesarios para a inclusión social e a mellora da calidade de vida. Os grupos son
mixtos e con idades comprendidas entre os 18-64 anos.
Con

este

programa

fíxose

un

traballo

específico

para

cada

participante, mediante intervencións grupais e individuais, nas que
eles mesmos foron os 4 que decidiron as accións que repercuten na súa
vida para mellorar a autonomía a nivel persoal e social.
Os obxectivos principais deste proxecto son:

15
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- Promoción da autoxestión, a auto dete rmin ac ión e o empoderamento
das persoas con discapacidade intelectual a través do grupo de
Autoxestores.
- Proporcionar apoio familiar para fomentar a independencia e
Sensibilizar á poboación.
Durante

o

2017

os

participantes

no

programa

de

autoxestores

organizaron varias actividades: principalmente charlas xa incluídas
noutros apartados desta memoria, nas que finalmente tamén acabaron
participando outras persoas usuarias dos servizos de atención diúrna.
Entre as actividades máis salientables do grupo durante este ano estarían
as quedadas de fin de semana, nas que os participantes se xuntaban sen
necesidade da persoa de apoio, para levar a cabo actividades de lecer
diveras, e a participación no XVI Encontro de Autoxestores de Fademga,
realizado no Hotel Congreso (Montouto) e no que participaron tamén
outras 13 entidades galegas.

II.
OBRADOIROS ARTESANAIS
Teñen relación co traballo artesanal e a horticultura. No 2017 leváronse a
cabo diversos obradoiros de traballo artesanal: cestería, decopage,
encadernación, xardinería e horticultura, tricotín e arte ornamental.

III. OBRADOIROS ARTÍSTICOS
Son aqueles obradoiros relacionados coa expresión persoal mediante a arte:
artes escénicas e artes plásticas.
Como parte do programa de expresión e desenvolvemento artístico leváronse
a cabo accións como a realización dunha performance durante o Maio
Vintage

en Boiro para contribuír á oferta cultural e mostrar os

traballos artísticos feitos dende a asociación.
Por outra banda o obradoiro de Arte foi o encargado de elaborar as 15 obras
que compoñen a exposición “35 Anos de Emoción” realizada con motivo do
aniversario da entidade.

IV. FORMACIÓN Ó LONGO DA VIDA
Relacionados coa adquisición de contidos académicos ou de manexo
da tecnoloxía, para a adquisición de habilidades básicas para a
aprendizaxe ou para o emprego.
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do ano 2017 finalizou o Curso de

Actividades Auxiliares de Comercio que realizaron
un grupo de 8 persoas no Centro de Recursos da
Barbanza. A formación

dou comezo en outubro de

2016, con un total de 270 horas teóricas e 60 horas
prácticas que as persoas participantes levaron a cabo
en empresas da comarca como GADIS, COSMOS,
DÍA, PORTOFER e Supermercados ETELVINA. A
acción formativa foi cofinanciada pola Xunta de
Galicia e o Fondo Social Europeo e enmárcase no área
de “formación ó longo da vida” .

4. COIDADO DA SAÚDE
Engloba a atención centrada na persoa dende distintas áreas ou disciplinas:
 Servizo profesional de Logopedia
 Servizo profesional de Fisioterapia.
 Servizo profesional de Psicoloxía.
 Coidados para o mantemento da forma física: prestacións de apoios
para previr os efectos da vida sedentaria, mediante actividades
deportivas

e

para

o

desenvolvemento

psicomotriz

(psicomotricidade, pilates e piscina).
Continuouse co adestramento semanal de boxeo impartido por membros
da Escola de Boxeo “El Canario”, ó que asisten dez particip antes
seleccionados entre as persoas usuarias dos servizos de Atención
Diúrna en función do seu interese e implicación.
A actividade de pádel xa leva funcionando dende o 2014

e

realizouse todos os martes en horario de mañá no Centro de Raqueta de Santa
Uxía ( Coroso).
A maiores, durante este ano, fixéronse sesións de pilates 3 días á semana,
fixouse que os mércores pola tarde se farían adestramentos para aquelas
persoas usuarias que participan nos equipos de fútbol e baloncesto, e
comezouse cunha actividade de Atletismo.
Ó longo do ano organizáronse tres andainas, as cales naceron co obxectivo de
fomentar os hábitos de vida saudables ó tempo que se goza do aire
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libre e das paisaxes que nos ofrece a nosa comarca. Ademais asistimos
a varias xornadas deportivas como a organizada por ADISBISMUR
na Serra de Outes, a xornada de Misela

( no pavillón municipal de

Lousame) ou o II Encontro Olímpico A Creba. Do mesmo xeito, participamos en
3 competicións de Special Olympic en diferentes puntos de Galicia (tenis de mesa
en Vilagarcía, Fútbol sala en Ourense e natación en Lugo).
Outras actividades levadas a cabo este ano foron o surf, e a participación
en dúas competicións de boxeo (campionato galego de formas e I open de boxeo
de Ribeira) e 3 carreiras (123 Acorrer Lalín, Carreira de Santa Uxía, II Carreira
/Andaina Castelo Da Lúa).

5. LECER E PARTICIPACIÓN SOCIAL
Tratase

de

actividades

realizadas

na

comunidade,

empregando os recursos da
mesma. Apórtanse apoios para o
uso normalizado dos servizos
comunitarios

de

lecer,

culturais e deportivos.
Durante o 2017 realizáronse
actividades

de lecer que

consistiron en accións de
tipo lúdico (visita ó Aquapark, á praia ou ó aquarium da Coruña), eco-ambiental
(visita ó parque de San Roque, visita á planta de reciclaxe de Sogama), cultural
(museos, exposicións, cine, teatro, concertos), deportivo (xornada ecuestre,
patinaxe sobre xeo) e festividades (Festa Hawaiana, Festa da Dorna, Festa de
Nadal).
6. SERVIZ O DE T R ANSPOR T E ADAPT ADO
Este servizo proporcionou ás persoas usuarias o despalzamento de
ida e volta dende o seu domicilio ó servizo. Nestes traslados
inclúese a axuda e o apoio persoal e de control necesarios para unha
adecuada atención, así como as medidas de seguridade e accesibilidade
oportunas durante a prestación do servizo.
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Ocupacional

AMBAR

obtivo no ano 2011 a certificación de
calidade ISO 9001 , outorgada pola
certificadora
número

Bureau

ES03047

-2

Veritas
e,

no

co

2012,

ampliou o seu alcance ó Centro de
Día. Este certificado proporciona
ós Centros unha acreditación ante todos os seus grupos de interese (persoas
usuarias e familiares, administracións públicas, empresas privadas e sociedade) de
prestar eficazmente os seus servizos e canalizar os
adecuada.

19

seus recursos de forma

ASOCIACIÓN AMBAR

MEMORIA 2017

OIGO: Oficina para a Igualdade de Oportunidades das
Persoas con Diversidade Funcional
A OIGO traballa para fomentar a igualdade de oportunidades e non
discriminación
diversidade
súas

das

persoas

con

funcional, desenvolvendo as

accións dende o

marco conceptual

do

Modelo Social da Diversidade Funcional,
así como a Convención de Nacións Unidas
sobre os Dereitos Humanos das Persoas
Con Discapacidade. Entre as actividades que se
desenvolven destacan:
I- Apoio

e

i nforma ci ón:

Xestionamos

axuda, acompañamento e tramitación en problemáticas ou necesidades
específicas

de

organismos

integración
públicos

e

educativa,
privados.

A

familiar

e

tamén

información

pode

ante
ser

solicitada ben por correo, tele fonic amen te ou persoalmente nas
oficinas de AMBAR.
II- Acti vi da de s de se nsi bil iz a ci ón: Orientamos sobre prevención,
diversidade funcional, voluntariado, apoio, protección xurídica das
persoas con diversidade funcional, saúde e hábitos domésticos,
nutrición, adaptacións e axudas técnicas, etc. Neste senso, AMBAR
puxo en marcha unha serie de accións encamiñadas a:
• Dar a coñecer o contido da convención entre os distintos
colectivos e axentes sociais: escolares, medios de comunicación, políticos,
técnicos sociais, etc.
• Favorecer e potenciar o coñecemento da diversidade humana
entre a poboación.
• Promover actitudes positivas cara as persoas con diversidade
funcional.
Estas actuacións de sensibilización tratan de chegar a distintos sectores da
poboación empre gando estratexias de cooperación e apoio sinérxico
entre os distintos membros da

comunidade, centrándonos dunha

maneira especial na transmisión de valores de tolerancia, convivencia e
respecto á diversidade das novas xeracións. Por medio de mostras,
charlas, talleres e demais levamos ó noso traballo pola comarca e
arredores.
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Durante o ano 2017 mantivemos unha colaboración periódica con
distintas

entidades:

Colexios e Institutos da comarca, cos que realizamos charlas de información e
sensibilización, xornadas de convivencia, actividades orientadas ó emprego, ou
mostras dos obradoiros realizados no centro.
Durante o 2017 colaboramos cos colexios CIP. Coroso (Ribeira), Heroínas de
Sálvora ( Ribeira), CEIP Escarabote (Boiro), Santa Baía (Boiro), Felix Muriel
(Rianxo) e CEIP Carreira (Ribeira).
Concellos da comarca, participando con eles e ofrecendo un valor social en
actividades culturais e celebracións da comunidade. Neste período houbo
accións cos concellos de Boiro, A Pobra, Porto do Son, Rianxo e Ribeira.
Entidades, participando e colaborando con eles en diversas actividades con
stands (Callejeros Barbanza), asistindo a charlas de concienciación (educación
ambiental do GALP), e sumándonos a reivindicación conxuntas como a
campaña Accesibilidade Xa da COCEMFE ou a semana solidaria de Caixabank.
As accións máis destacadas que se levaron a cabo dende a asociación AMBAR
na anualidade de 2017 foron: a realización do Calendario Solidario e a
conmemoración do Día das Persoas con Diversidade Funcional.
O Calendario Solidario para o 2018 foi realizado en novembro e presentado

en

decembro. O fotógrafo encargado de plasmar o traballo foi Pichero

Estudio Fotográfico e, ademais,

contamos coa colaboración da

Academia Yara para as cuestións de maquillaxe e peiteados, entre
outras entidades patrocinadoras e colaboradoras.
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Con motivo da conmemoración do Día das Persoas con Diversidade
Funcional, e do Día dos Dereitos Humanos (3 e 10 de decembro) levamos
a cabo unha campaña de concienciación, colocando en lugares públicos e
céntricos da comarca carteis facendo un chamamento á reflexión e defensa
dos dereitos humanos. A pegada de carteis realizouse en dúas tandas;
primeiro uns carteis verdes cunha fotografía e a frase Ti E Mais Eu Temos
Unha Misión, Sabelo?, para logo, a semana seguinte colocar ó lado dos
anteriores uns amárelos coa lenda Defendamos Os Dereitos Humanos De
Tódalas Persoas.

Con motivo do 35 aniversario do nacemento da asociación, AMBAR quixo amosar o seu
percorrido de vida traballando na comarca do Barbanza en pro dos dereitos das persoas
con diversidade funcional. Para isto, dende o obradoiro de Arte da entidade, e coa
colaboración do diario “La Voz de Galicia” elaboráronse 15 obras, que reflexan a través de
fotografías e notas de prensa pequenos momentos da historia de AMBAR que mostran os
seus valores e a labor desempeñada durante todos estes anos. A obra foi titulada como:
“35 Anos de Vida e Emoción”.
O acto de conmemoración do 35 aniversario celebrouse o 1 de decembro, na
casa consistorial do Concello de Ribeira, coa inauguración da exposición e
estivo a disposición do público ata o 21 de dito mes. Ese día contouse coa
presenza de máis de medio centenar de socios da entidade e as súas familias,
representantes das empresas colaboradoras e entidades amigas e co equipo
técnico da asociación que sumaban máis de cen persoas. Para a presentación
do acto estiveron presentes a presidenta da Asociación AMBAR, Milagros Rey,
o alcalde de Ribeira, Manolo Ruíz, a directora xeral de Maiores Fabiola
Martínez, o delegado territorial da Xunta, Ovidio Rodeiro, e a deputada
provincial, Ánxela Franco.
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Está previsto que durante o próximo ano as obras que compoñen a exposición
“35 anos de vida e emoción” estean presentes no resto dos concellos da
comarca co obxectivo de achegar a cidadanía a traxectoria, a misión e os
valores da entidade.
Por outra banda, cabe destacar que tamén houbo actividades organizadas
por axentes externos imp artidas ás persoas usuarias do centro co
obxectivo de concienciar sobre asuntos de diversa índole que poden
afectar a vida cotiá de cada un de nós.
III- Comisión de Ac ce si bi li da de: o fin da comisión é a adaptación e a
acces ibilidade de espazos cotiás (vivenda, centros p úblicos...) para que
permitan a participación das persoas con mobilidade reducida en
igualdade

de condicións ó resto da poboación. Como obxectivos

específicos marcáronse:
> Apoiar o dese nvolve men to e cumprimento da lexislación.
> Asesorar a institucións, empresas e particulares.
> Cubrir as demandas de asesoramento técnico e elaboración de
proxectos de visibilidade para eliminar barreiras.
> Informar e asesorar sobre medidas de accesibilidade.
> Investigar e desenvolver a eliminación de barreiras.
> Potenciar a accesibilidade universal.
> Fomentar iniciativas relacionadas coa promoción da accesibilidade universal.
> Redactar proxectos, plans e informes.
Durante o 2017 realizáronse varias actuacións para favorecer e concienciar
sobre a importancia da accesibilidade universal na comarca:
• Informe para o Concello de Ribeira con motivo da accesibilidade para
o circuito da III Carreira pola Diversidade. Maio 2017
• Informe para o Concello de Ribeira para a adaptación dos baños e
vestiarios do Centro de Raqueta de Ribeira. Xuño 2016
• Informe para o Concello de Ribeira sobre a accesibilidade das aceras
nas obras acometidas na Avenida da Coruña. Outubro 2017
• Ponencia sobre accesibilidade na I Xornada de Voluntariado e
Terceiro Sector, organizada polo concello de Pobra do Caramiñal e a
Asociación ABAS. Outubro 2017
• Informe para o Concello da Pobra do Caramiñal para a realización de
eleminación de barreiras nalgúsn puntos do concello. Novembro 2017
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IV-Formación: Procuramos o necesario para a planificación e
organización de todo tipo de cursos para persoas con diversidade funcional:
presenciais, a distancia, ocupacionais, prelaborais, técnicos, para adultos e
formación interna para os diferentes profesionais.
Durante o 2017 os profesionais que
forman parte do equipo de AMBAR
seguiron formándose para mellorar
as súas capacidades. En setembro o
equipo en xeral, así como varios
voluntarios,
formación

participou
"Comprendendo

na
e

apoiando a persoas con TEA" a
cargo da experta psicóloga Marlene
Horna da Asociación Bata. Varios
profesionais
formacións

participaron
tituladas:

Las

en
Emociones

En

El

Autismo:

Comprensión,

Experimentación Y Regulación (Nivel Inicial), Comprendiendo Y Apoyando A
Personas Con Trastorno Del Espectro Autista e Técnicas De Aceptación Da
Realidade.
En cumprimento dos requirimentos establecidos para a prestación do servicio,
varios profesionais con tarefas de apoio no comedor renovaron a formación en
Hixiene Alimentaria E Manipulación De Alimentos Na Actividade De
Restauración Colectiva; tamén neste sentido varias persoas participaron na
Formación en Prevención de Riscos Laborais. O Persoal técnico da asociación
participou, segundo a súa formación e as necesidades do seu posto de traballo,
nunha serie de materias dun Máster da UNED (Dirección Estratéxica E
Habilidades Directivas, Recursos Humanos, Ciclo Do Proxecto, Innovación
Social e Sensibilización, Marketing E Comunicación). Do mesmo xeito, unha das
terapeutas ocupacionais da Asociación participou como oínte en varias
conferencias do Foro De Innovación Para O Emprego, organizado Palacio de
Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela pola Axencia Local de
Colocación de Santiago, e a Psicóloga participou nun Seminario De
Discapacidade Intelectual E Saúde Mental.
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Programa Operativo de Emprego Xuvenil:

No ano 2017 contamos coa aprobación dunha subvención para o fomento
do Emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen
ánimo de lucro, no ámbito do Programa operativo de Emprego xuvenil
na Comunidade Autónoma de Galicia, para a contratación dun
profesional da logopedia.

VI-

Programa de Cooperación:

Tamén na anualidade de 2017 se resolveu favorablemente unha
subvención

para

entidades

sen

ánimo

de

lucro

que

contraten

traballadores desempregados para a realización de servizos de interese
xeral e social, que permitiu a contratación de dous profesionais, un da
rama da educación e outro de artes aplicadas.
VII-

Reunións e grupos de axuda.

> Empoderamento para mulleres: Este proxecto, co financiado polo Fondo
Social Europeo e a Secretaría Xeral de Igualdade, trata intervencións en
distintos ámbitos vitais de dez mulleres en risco de exclusión social,
para potenciar as súas competencias e desenvolver habilidades que lle
faciliten a inclusión social, a participación normalizada na comunidade e o
desenvolvemento

persoal.

O

programa

incluíu

múltiples

accións

desenvolvidas dende distintos servizos:
• Servizos

de

orientación

e

información

sobre

recursos

singularizados, de atención, orientación e asesoramento persoal e social, así
como de apoio directo nas relacións con outras entidad es, organismos e
servizos que faciliten a inclusión social.
• Servizo de atención psicolóxica.
• Servizo de asesoramento xurídico.
• Servizo de mediación intercultural e/ ou familiar.
• Actividades para a adquisición de habilidades persoais e sociais
básicas ou de competencias para a mellora da empreg abilidade.
• Servizos ou medidas de apoio e orientación laboral.
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SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO
AMBAR

dispón

adaptadas

de

para

acondicionado

das

11
o

furgonetas
transporte

persoas

con

mobilidade reducida dos servizos de
Atención

Diúrna,

de

apoio

en

actividades instrumentais ou naquelas
necesidades específicas dos socios e non
socios da entidade.
A sustentabilidade do Servizo de Transporte
Adaptado de AMBAR mantense dende 1994 de
forma crecente en canto a medios dispoñibles,
debido á progresiva demanda das persoas usuarias e á diversificación das actividades
que a asociación practica.
Os vehículos de AMBAR realizaron, en total, no ano 2017 147.709 km.
Nesta anualidade non houbo concerto de transporte adaptado coa Consellería de
Educación para o desprazamento de alumnado con necesidades educativas especiais ós
centros educativos, o que se reflexa nunha baixada dos quilómetros recorridos respecto
do ano pasado, o que fixo que os gastos variables (combustible, reparacións e
mantemento convencional) non subiran moito, pero a estes custes hai que
engadirlles igualmente o aumento xeral dos prezos, co que podemos advertir o
complicado escenario no que AMBAR se atopa para despregar os servizos de
transporte adaptado nas mellores condicións de seguridade e fiabilidade.
En 2017 atendéronse 73 persoas neste servizo, das cales foron:
- 70 beneficiarios/ as que se desprazaron diariamente ós servizos de Atención
Diúrna.
- 4 persoas beneficiarias de servizos puntuais que se realizaron, nalgúns casos, con
frecuencia semanal e, noutros, con frecuencia mensual coa finalidade de asistir a
accións formativas e xestións persoais.
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VIVENDA CON APOIO
A asociación AMBAR iniciou no ano 2014 o
proxecto Vivir na comunidade, consistente
na posta en funcionamento dunha vivenda
con capacidade para catro ou cinco persoas
con diversidade funcional intelectual, que
serve

como

contorna

experiencial

orientada á adquisición de coñecementos e
destrezas

para

a

súa

inclusión

na

comunidade e para evitar o seu illamento
ou separación desta, posibilitando a utilización
dunha

variedade

de

axudas

programa

habilitador,

autonomía

persoal

técnicas

e

un

favorecendo

a

necesaria

para

poder

realizar unha vida independente á vez que se
poida empregar como recurso en situacións
de emerxencia familiar.
A finalidade deste proxecto é dispoñer dun recurso que facilite a
transición á vida autónoma e independente, permitíndolle ás persoas
con diversidade funcional desenvolver a autonomía persoal e a
participación social na comunidade, a través dun programa de ensaio
baseado nunha vivenda con apoio, accesible e provista das axudas
técnicas

e

persoais

necesarias

para

as

actividades

cotiás,

organizativas e relacionais. Permítese así a preparación para afrontar
unha vida independente dentro do seu propio domicilio, incluídos na
comunidade, aínda cando falten os pais ou coidadores habituais,
evitando o internamento en macrocentros fóra da localidade de orixe,
producindo un desarraig amento da súa contorna social habitual.
Esta necesidade vai en concosonancia co artigo 19 da Convención da ONU
sobre os dereitos das persoas con discapacidade: Dereito a vivir de forma
independente e a ser incluído na comunidade.
Esta iniciativa conta coa colaboración do Concello de Ribeira, xa que
en 2013 cedeu a AMBAR unha vivenda accesible para
desenvolver o proxecto.
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A Vivenda AMBAR, oferta os seguintes servicios:
- Acompañamento a consultas médicas
- Actividades Deportivas
- Actividades de Ocio/ Socioculturais
- Atención nas Necesidades Domésticas
- Atención psicolóxica
- Avaliación e Valoración (PIA – Plan Individual de Atención)
- Formación en AVD y HS
- Formación para a vida en Comunidade
- Orientación e Apoio en Xestións Administrativas
Neste ano 2017, o servizo de Vivenda recibiu unha subvención por parte da
Deputación da Coruña para continuar coa súa actividade.
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PROGRAMAS E ACTIVIDADES
DÍAS CONMEMORATIVOS
Para non perder as costumes máis
arraigadas da nosa comunidade

e

tamén para non esquecer días que
deberían estar presentes para todos,
na

asociación

conmemoramos

diversas xornadas coa intención de
transmitir valores e tamén pasar un
bo momento entre todos.
Algúns

dos

máis

destacados

que

conmemoramos foron o Día contra a Violencia de Xénero, o Día Mundial da
Loita contra a Sida e o Día dos Dereitos Humanos, ademais de festividades
como o Entroido ou o San Xoán.
GRUPO ARTELLAR DE AMBAR
O grupo de Teatro ARTELLAR de AMBAR naceu no 2011 para dar saída
ás

inquedanzas

habilidades

artísticas

e

ás

teatrais dun grupo de

persoas con Div ersidade Funcional e
consolidouse

como grupo de teatro

con identidade propia no 2012. Este
grupo

está

formado

por

catorce

actores e actrices e dúas directoras e
leva tras de si o apoio e participación
de todos os membros da Asociación.
Durante o ano 2017 realizáronse nove actuacións, seis en diferentes espazos
públicos como auditorios, teatros e colexios. Tamén se gravou un vídeo
promocional, participamos nun casting para unha serie de televisión e
se asistimos a un curso sobre expresión corporal.
 Obras ofertadas:
MARTÍN E O BIOSBARDO. Estreouse no mes de abril no Colexio
Heroínas de Sálvora de Aguiño. É unha obra de teatro infantil
interactivo, que mestura realismo e fantasía para tratar unha temática
tan significativa e actual como o bulling. Martín é un neno que asiste
a un colexio da Barbanza. Os seus compañeiros nun acto malicioso,
engánano para que vaia a cazar biosbardos ao monte da Pedra da Rá.
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A pesares do perigo, Martín chega a aprender unha boa lección
gracias á Dama do Castro e a un pequeno animal metade rato, metade
paxaro...
O PAVO FACHENDOSO: obra de carácter didáctico – pedagóxico de trinta
minutos de duración. Está ambientada nunha granxa, concretamente nun
capoeiro, ó que acoden distintos animais en busca da comida que o pavo
fachendoso roubou, coa intención de ser o máis louvado da granxa.
Dirixido a nenos e nenas de Educación Infantil e Primaria.
O FILLO QUE QUERO: comedia para todos os públicos e de corenta e
cinco minutos de duración. Como non é de estrañar na nosa terra, unha
muller e mbarazada acude a un santo para pedirlle que o seu fillo veña
con ben, ademais de con outras virtudes “ á

carta”.

A obra trata en clave de humor as esixencias que lle facemos á vida,
sobrevalorando o que creemos que non temos.

LECER E TEMPO LIBRE
CAMPAMENT O DE VERÁN
Co obxectivo de potenciar a autonomía persoal nun entorno distinto
do habitual, favorecendo a inclusión social e o empoderamento,
fomentando

valores

de

s olidaried ade,

cooperación

e

responsabilid ad e tanto individual como grupal, persoas usuarias
participaron, por segundo ano consecutivo, en

dúas estancias

localizadas en lugares distintos. Unha tivo lugar no Cámping Praia
América,

en

Pontevedra),

e

Nigrán

(

outra

no

a

Albergue Granxa de Barreiros, en
Sarria ( Lugo).
Os participantes nestes campamentos
puideron

desfrutar

actividades

de

de

lecer,

diferentes
culturais

e

deportivas tanto no propio cámping
como nos arredores, desfrutando das
oportunidades de

ocio

que

se

ofertaban na zona.
Campamento en Lugo
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ESTANCIAS EN FIN DE SEMANA
As estancias de lecer nacen dunha

necesidade

detectada

na

asociación AMBAR de ofertar actividades que fosen máis alá do
plano ocupacional,

por elo propóñense activid ades

nas que a

finalidade sexa vivenciar en primeira persoa experiencias que son
comúns e cotiás para o resto da sociedade. Así dende a entidade
organízanse viaxes en pequenos
grupos nas que se dan a coñecer
diferentes

lugares

comunidade,

ó

da

tempo

nosa
que

se

aprende a desfrutar de cousas tan
sinxelas como quedar cos amigos,
cear

fóra,

coñecer

unha

nova

cidade ou pasar unha noite fóra da
casa, contribuíndo á mellora da
autoestima

e

desenvolv emento

persoal das persoas participantes.
Viaxe Imserso- Tenerife

Paralelamente con esta forma de participación comunitaria tamén se
traballa a visibilidade das persoas con diversidade funcional e se
contribúe a normalizar a súa inclusión, amosando ó resto da sociedade
que as persoas con diversidade funcional tamén teñen inquedanzas
culturais e gustan de gozar deste tipo de actividad es de lecer.
Anualmente foron programadas catro estancias de lecer para grupos
de entre

8 -12 persoas

diversidade

con

funcional,

acompañadas de persoal de
apoio.

Desta

ocasión,

as

estancias organizadas foron a
Manzaneda, a Tenerife (viaxe do
IMSERSO), a Benidorm (viaxe do
IMSERSO) e ó Balneario

de

Cuntis.
Estancia en Cuntis
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LECER CON APOIO
O programa nace co obxectivo de facilitar ferramentas ás persoas con
diversidade funcional para favorecer a inclusión social a través do
lecer.
O programa de Lecer con Apoio levouse a cabo de maneira continua
durante todo o ano, realizando saídas programadas os venres en horario
de tarde-noite ou na fin de semana, tendo unha moi boa participación.
Leváronse a cabo diferentes actividades como a asistencia a diversos
eventos culturais realizados na comarca, que incluíron asistencia a
obras de teatro, obras de monicreques, veladas de boxeo e saídas a
festas populares. Tamén se organizaron saídas e ceas, normalmente
combinados con algún dos plan anteriormente citados. En total
realizáronse 13 actividades deste tipo ó longo do ano.

ROMARÍA DA DIVERSIDADE
Celebramos

a terceira

edición

desta

actividad e

organizada

pola

Asociación AMBAR coa colaboración da Fundación Diversia, o Club
Acciona

e o Concello

de

Ribeira.

Con

esta

xornada

lúdica

e

reivin dic ativ a preténdese concienciar sobre a diversidade como feito
natural

e valor

positivo

para

a comunidade.

A III Romaría

da

Diversidade foi celebrada o día 09 de xullo en Coroso ( Ribeira).
Ademais de contar dentro da súa programación coa Carreira pola
Diversidade, o resto de actividades foron variadas e enmarcáronse en
diversas Agras:
Agra dos xogos - ofreceu ó
longo

da

xornada

populares

e

todas

idades

as

talleres

xogos
para

(inchable

para nenas e nenos a cargo de
D`fabula ocio infantil, xogo
da rá, 3 en raia, a chave,
zancos, o aro, maquillaxe e
globoflexía
nenos,

para

yenga

nenas

xigante,

e

gran

xogo-baile da silla, … ). Para
a apertura das agras contouse
coa colaboración da comparsa
de cabezudos Flor de Toxo.
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Agra das artes - desenvolvéronse accións artísticas como obradoiro
Pozo dos desexos “pintada ladrillos”, obradoiro “construír unha
comunidade Haring”, a cargo de La DOCE, e Pintada do mural “Antes
de Morir Quiero…" sito en Avda. Malecón (antiga A Parra).
Agra da verbena - houbo durante toda a xornada actuacións a cargo dos
grupos e intérpretes Riparia, Tamborililas. Batukada feminista, Xoldra
Rachada, Batukada Integro, Grupo Pandereteiras Tahume, Alex Millet, Tonhito
De Poi, Grupo Pandereteiras Teixedal, Grupo De Metais 6 E Blanca E Tinta.
Agra das ideas – situouse un espazo
onde

ó

longo

da

xornada,

persoas

vinculadas a colectivos diversos deron
a

coñecer

as

súas

reivindicacións

ó

redor

conceptuais

desta

diversidade,

a

sustentabilidade.

propostas
dos

e

eixos

romaría:

inclusión
Este

a

e

a
ano

acompañ áronnos: Idendeaf (produtora
en Lingua de Signos), Adriana Álvarezterapia asistida con animais de compañía da UDC, Secretariado Gitano
e Unión de Muchachas Activistas de Boiro.
Agra solidaria - situáronse stands onde se daba información e se
poñían á venda produtos de comercio xusto e outros ofrecidos por
AMBAR, ASEM Galicia, A Creba, Un Paso Máis, Asoc. INTEGRO,
Asoc. MISELA, Protectora de Animais Moura, Callejeros Barbanza,
Foro Ecolóxico de Ribeira-Sachos a Rúa.
Agra do mundo - houbo durante toda a xornada un STAND informativo e
exposición coa colaboración Secretariado Gitano.

III CARREIRA POLA DIVERSIDADE
Celebrouse, dentro da programación da III Romaría Da Diversidade. Trátase
dunha carreira inclusiva e accesible que persigue visibilizar o deporte
adaptado e o papel que este xoga como ferramenta de inclusión social.
Nesta terceira edición, 95 persoas tomaron parte na carreira absoluta, os
corredores percorreron unha distancia de 4,8 km para todas as categorías:
Zapatilla (con subcategorías Sub 23, Sénior, Veterano 1 e Veterano 2), Silla e
Handbike.
Paralelamente á carreira dos adultos e en modalidade non competitiva, levouse
a cabo unha andaina urbana inclusiva, á que se inscribiron 50 persoas, que
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realizaron un percorrido parecido ó da carreira, podendo así acompañar e
animar ós corredores que competían.
Rematada a carreira dos adultos e a andaina, iniciáronse as probas infantís, que
recolleron tamén categorías adaptadas ás idades, e na que tomaron parte 100
nenos.
Ó rematar todas as probas, realizouse a entrega de trofeos, ós 3 primeiros de
cada categoría no caso dos adultos, e as medallas conmemorativas ós
participantes infantís.
Contouse coa colaboración para este evento do Concello De Ribeira, Protección
civil do concello, Cruz Vermella Noia, Gadis, Galitiming, Juan Pego, Centro de
fisioterapia María Martinez Paz, Ayaso Sobrido sl, Escuela de boxeo el canario,
Serdeco, mumun Ribeira, Sport Bike, Tarrío & Suarez, Asociación se veciños de
Carreira, Alberto Mariscal Construcciones, Ignacio González Montes, Geckos,
Poidum Sport, Restaurante Tio Pepe, Jesús Santiago, Librería Master, Deportes
Casais, José M. Lijó Santos, Pay Pay e Galanas..

Carreira pola Diversidade

PROGRAMA MOVE-T
Continuamos co Programa Move-T, posto en marcha no 2016, un
proxecto de

vida saudable que ten como finalidade combater o

sedentarismo e fomentar un estilo de vida activo e saudable entre as
persoas con diversidade funcional. Ademais disto, o programa tamén
pretende ensinar ás persoas con diversidade funcional e ás súas
familias pautas para unha correcta e axeitada alimentación, evitando
o consumo excesivo de produtos nocivos para a saúde.
A actividade

consistiu

en

participar

en

clases

específicas

de

psicomo tric id ad e e ximnasia de mantemento adaptadas ás persoas
participantes, permitindo ós mesmos a mellora das súas capacidades
físicas, das habilidades motoras, da coordinación dinámica xeral, do
equilibrio, etc., ó tempo que se

contribúe ó retraso do deterioro
34

ASOCIACIÓN AMBAR

MEMORIA 2017

cognitivo. Levouse a cabo en pavillóns municipais de Ribeira, Pobra,
Boiro e Rianxo..

RESPIRO FAMILIAR
O programa de Respiro Familiar é un apoio temporal (fins de semana)
co que se pretende facilitar o descanso dos familiare s e/ ou coidadores
habituais ofrecéndolles un período de desconexión ó tempo que,
durante

a

estancia,

ind ividualizada

ás

se

persoa

presta
con

unha

atención

diversidade

profesional

funcional

dando

a

oportunidade de romper coa monotonía e participar en actividades
pouco habituais na súa vida

diaria.

Neste 2017 fixéronse un total de catro
estancias de respiro familiar, dunha
fin de semana de duración, nas que os
participantes se instalaron na vivenda
que posúe a asociación os venres tras
saír do centro e ían facendo distintas
saídas pola zona e fóra dela.

PROGRAMA DE VELA PARA TODOS
VELA PARA TODOS é un proxecto que ten como finalidade posibilitar
que as persoas con diversidade funcional poidan realizar actividades
náuticas

de

modo

inclusivo

nun

contexto

lúdico

e

deportivo,

procurando a visibilidade e participación social, que contribúa a cambiar
as percepcións propias e alleas no seo da comunidade.
Dende

a Asociación

AMBAR

preténdese

contribuír

a desmontar

prexuízos como que a navegación a vela é unha actividade e deporte que
as persoas con algún tipo de diversidade funcional non poden practicar,
posibilitando que persoas de calquera idade e diversidade funcional
teñan acceso á actividade da vela dunha maneira fácil, recreativa e
económica, navegando nun entorno seguro, didác tico e normalizad o.
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Trátase dun proxecto inclusivo que AMBAR promove, dirixindo as accións
de difusión, execución e valoración das
actividades a desenrolar, centradas nas
instalacións deportivas dun club náutico,
utilizando comp lementariamente outros
espazos culturais, deportivos e naturais
da Comarca da Barbanza.
O programa vén desenvolvéndose regularmente
todos os sábados, mañá e tarde, desde o verán de
2007 no club Náutico de Ribeira, salvo nos meses
de Xaneiro, Febreiro, novembro e decembro.
Ademais do 7 ó 9 de xullo tiveron lugar unhas xornadas náuticas
adaptadas no club náutico de Cabo de Cruz ( Boiro), as cales foron
organizadas por AMBAR, o concello de Boiro e o Club Adeco-Dea e que
contaron coa participación de persoas con diversidade funcional de
toda Galicia. O obxectivo era promover a práctica deportiva entre as
persoas con diversidade. A asociación AMBAR colaborou aportando
dous barcos e dou monitores.
Tamén celebramos no mes de outubro a II Regata Illa dos Ratos,
participamos no 3º Open Nautico Esfuerza (organizada pola Fundación
María José Jove) e recibimos a visita da entidade Arenaria..

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
O programa de voluntariado desenvolvido por AMBAR establece
como obxectivo xeral promover a participación do voluntariado en
actividades
diversidade

que favorezan
funcional,

a inclusión social das persoas con

mediante

a realización

de

accións

de

captación e sens ibilización de persoas voluntarias, formando un
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grupo de traballo de voluntariado afín á entidade co fin de proporcionar
apoios ás persoas con diversidade funcional e ás súas familias e garantías
necesarias para favorecer a súa participación na comunidade.
O total de voluntarios deste ano 2017 e o número de beneficiarios das
accións son os seguintes:
• Nº total de voluntarios/as: 18
• Nº de incorporacións en 2017: 6
•

Nº

total

de

usuarios/as
beneficiarios
Directos:

72

persoas

con

diversidade funcional e máis de
100 alumnos/ as
Indirectos: familias das persoas
con

diversidade

funcional

e

poboación en xeral
Os voluntarios axudaron en actividades

realizadas

dentro do

horario habitual do centro, pero tamén fóra del. Coincidindo coa
semana

solidaria

de

Caixabank,

en

novembro

contamos

coa

colaboración de un dos seus voluntarios.
En outubro participamos na I Xornada De Voluntariado E Terceiro
Sector, organizada polo concello de Pobra do Caramiñal na praza
Alcalde Segundo Durán.
Como agradecementos ás persoas
voluntarias
AMBAR,

que

traballaron

elaboráronse

uns

con
imáns

para neveira coa frase “Gracias por
dar tu tiempo, poner el corazón y
compartir una sonrisa. Ser una ola de
nuestra

marea”,

que

lles

foron

remitidos por correo xunto cunha
nota de agradecemento no Día do
Voluntariado ( 5 de decembro).
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COMUNICACIÓN
- Difusión nos medios de
comunicación.

Durante

todo este ano foron enviadas
un

total

de

10

notas/convocatorias

de

prensa,
presencia

tendo
nos

comunicación

9

delas

medios

de

(consultar

presenza en ANEXO).
- Páxina web. A web da entidade (www.asociacionambar.org) confórmase
como a carta de presentación que achega, por unha parte, información útil e
necesaria para todas aquelas persoas interesadas e, por outra banda, constitúese
como unha medio para manterse en comunicación e continuada actualización.
Recibimos un total de 39.545 visitas.
- Redes sociais. Son unha vía moi útil para comunicarnos coa xente
interesada na asociación e tamén unha forma de ter presencia en Internet
para poder chegar a un público potencial. Cada ano medramos un pouco
máis nestas redes, intentando cumprir cos obxectivos propostos.
Facebook. O número de seguidores acumulados na páxina (www.
facebook. com/ asociacion. ambar) foi de 2.723.
Twitter. @asociacionAMBAR ten 62 seguidores.
Youtube. Os vídeos subidos ó canal ( asociacion ambar) durante este
ano acadaron as 240 visualizacións.
Instagram. O novo perfil de instagram creouse a mediados do
presente ano e actualemente ten 85 seguidores.
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RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
O

encontro

con

diversas

institucións,

asociacións

e

entidades

é

fundamental para manter unhas relacións estables e fluídas no tempo coas
mesmas, non só pola comunicación en canto ó traslado de información e
coñecementos relevantes, polo protocolo ou pola organización e xestión
dos acontecementos, senón por esa propia relación directa e positiva que
ten ou pode ter influencia na nosa área de traballo para defender uns
intereses mutuos.
Neste ano mantivemos diversos encontros con institucións como os
Concellos da Barbanza para manter un diálogo aberto acerca das
necesidades, pero tamén para establecer convenios ou levar a cabo accións
de

interese

para

a

comunidade;

tivemos

encontros

con

diversos

representantes da Deputación da Coruña e da Xunta de Galicia e tamén
con partidos políticos da comarca; e tamén nos reunimos e mantivemos
colaboración con outras asociacións, tanto pertencentes ó ámbito da
diversidade funcional como alleas ó mesmo, como COGAMI, a Cofradía da
Dorna e La Caixa.

CALENDARIZACIÓN
Xaneiro
Reunión GALP.
Participacion en proxecto de peatonalización de rúas do concello de Ribeira.
Marzo
Prórroga Cesión de uso Finca Bouza Vella por parte do Concello de Ribeira.
Abril
Asistencia asemblea xeral ordinaria da Federación Cogami Coruña.
Maio
- Doazón de 20 equipos informáticos por parte de
Correos
- Asistencia aniversario de Integro.
- Asistencia ó Acto Entrega do “I Premio Cegasal de
Xornalismo á Mellor Información de Economía Social"
- Asistencia a XXVII Asemblea Xeral Ordinaria de
COGAMI
- Informe sobre accesibilidade para o concello de Pobra do Caramiñal.
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Xuño
- Os beneficios da II carreira-andaina Benéfica Castelo de Lúa (Rianxo) a favor de
Ambar
- Montserrat Queiruga gaña o Bronce do
campionato de formas.
Setembro
- Visita cesáreo Canabal (párroco de Ribeira).
- Colaboración do "Proxecto máis que deportes"
de COGAMI e a Fundación Decathlon na compra
de material novo para realizar a actividade de
Pilates.
Outubro
- Unha representación de Ambar asistiu á gala do
20 aniversario da entidade AMARAI.
- Recíbese axuda do concello de Ribeira para
financiamento de programas.
- O 30 de outubro Presidenta e Secretaria manteñen
reunión na Deputación da Coruña co presidente
Valentín Formoso e a Deputada de Benestar,
Anxela Franco.
Novembro
- Unha representación de Ambar asistiu á Cea Benéfica da Asociación Renacer Riveira.
Decembro
- Presentación da exposición 35 Anos de Vida e Emoción na casa consistorial de Ribeira.
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PATROCINADORES E
COLABORADORES
A labor de AMBAR sería imposible sen o apoio de empresas e entidades públicas que
colaboran como patrocinadores da organización.
As empresas son cada día máis conscientes da importancia de colaborar coa
comunidade da súa contorna, moitas fan efectiva a súa Responsabilidade Social
Corporativa apoiando a misión de AMBAR.
Este tipo de apoio presenta múltiples vantaxes:

- Notoriedade
- Imaxe de marca
- Proximidade ás persoas
- Compromiso coa comunidade
- Mostra a implicación do patrocinador na mellora dos dereitos das
persoas con div ersidade funcional
Os fondos achegados polos patrocinadores permítennos soster

o nivel de calidade dos

servizos e programas que AMBAR achega á comunidade, planificando, respondendo ás
necesidades e mellorando os nosos servizos e programas.

Podes coñecer os nosos patrocinadores e colaboradores na nosa web:
http://www.asociacionambar.org/patrocinadores
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ANEXO I
DIFUSIÓN NOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Data
21/01/2017

Medio
El Correo
Gallego

Tipo
Escrito

Sección
Loca

24/01/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

25/01/02017

Diario de
Arousa

Escrito

Local

25/01/2017

El Correo
Gallego

Escrito

25/01/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Área de
Compost
ela
Local

25/01/2017

Canal
Barbanza

TV

Local

30/01/2017

La Voz de
Galicia.

Escrito

Local

16/02/2017

Loqueyote
digo.net

Online

Blog

17/02/2017

Diario de
Arousa
Diario de
Arousa

Escrito

Local

Escrito

Local

18/02/2017

La Voz de
Galicia.

Escrito

Local

27/02/2017

El Correo
Gallego

Escrito

Local

18/02/2017

Titular
Un tramo de la rúa Rosalía
de Castro será peatonal
este año
La mayoría de los vecinos
que realizaron la encuesta
sobre peatonalización en
Ribeira apoyan la medida
Rosalía de Castro será
peatonalizada este año
entre el Concello y el
Malecón
Un tramo de la rúa Rosalía
de Castro será peatonal
este año
Rosalía de Castro será la
primera calle de Ribeira en
peatonalizarse
A Rúa Rosalía de Castro
será peonalizada este ano
entre o Concello e o
Malecón
Conserva y servicios
registran la mayor
inserción de personas con
discapacidad
El CIFP Coroso promociona
su vivero de empresas
entre los centros
educativos
El CIFP Coroso promociona
su vivero de empresas
Centros unidos para
solucionar sus problemas
Las aulas del CIFP Coroso
ya tienen un espacio para
emprendedores
Protagonistas del Día
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Contido
Representación de AMBAR (por
parte da presidenta) no proxecto
de peonalización.
Aparición da presidenta,
Milagros Rey, na foto que
acompaña ó texto.
Representación de AMBAR (por
parte da presidenta) no proxecto
de peonalización.
Representación de AMBAR (por
parte da presidenta) no proxecto
de peonalización.
Representación de AMBAR (por
parte da presidenta) no proxecto
de peonalización.
Representación de AMBAR (por
parte da presidenta) no proxecto
de peonalización.
AMBAR como parte de COGAMI
para a inserción laboral.

Visita de AMBAR ó viveiro de
empresas do CIFP Coroso.

Visita de AMBAR ó viveiro de
empresas do CIFP Coroso.
Foto e texto da visita de AMBAR
ó viveiro de empresas do CIFP
Coroso.
Visita de AMBAR ó viveiro de
empresas do CIFP Coroso.
Celebración da Festa de
Entroido.
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27/02/2017

Canal
Barbanza

TV

Local

28/02/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Álbumes

01/03/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza
Loqueyote
digo.net

Escrito

Local

Online

Blog

05/03/2017

Diario de
Arousa

Escrito

Local

14/03/2017

COGAMI

Online

Sala de
Prensa Novas

15/03/2017

El Correo
Gallego

Escrito

Local

15/03/2017

Loqueyote
digo.net

Online

Blog

15/03/2017

Radio Voz

Radio

Local

15/03/2017

27 canal
barbanza

TV

Local

19/03/2017

Diario de
Arousa
Canal Rías
Baixas

Escrito

Local

TV

Local

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza
La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local –
Álbums

Escrito

Local

Diario de
Arousa

Escrito

Local

05/03/2017

22/03/2017

27/03/2017

03/04/2017

18/04/2017

O Entroido chega xa a
todos os recunchos da
comarca
¡La asociación Ambar
celebra el carnaval por
todo lo alto!
Ambar seguirá con la
cesión de uso de la finca de
Bouza Vella
Prorrogada la cesión de uso
de la finca de Bouza Vella a
Ambar
Prorrogado el uso de la
finca Bouza Vella a Ambar
Establecementos
do
Barbanza colaboran nas
prácticas do alumnado dun
curso de comercio
Usuarios de Ámbar realizan
prácticas
en
varios
comercios
Ocho socios de Ámbar
realizan prácticas de un
curso
de
actividades
auxiliares de comercio y
almacén
Voces do Barbanza

Socios de Ambar fórmanse
no curso de Actividades
Auxiliares de Comercio e
Almacén
Fexdega se rinde a los
Special Olympics
AMBAR
promove
a
inserción laboral dos seus
usuarios a través de
prácticas en empresas
Carrera Pasos Solidarios
del Colegio Galaxia en
Ribeira
Carregal y BNG reciben el
reconocimiento de
la
Cofradía da Dorna por su
apoyo a la fiesta
Los alumnos del CEIP
Heroínas visitan AMBAR
para conocer su labor
social
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Celebración da Festa de
Entroido.
Fotos do da Festa de Entroido
celebrada en AMBAR
Mantemento da cesión de uso
dos terreos de Bouza Vella por
parte de AMBAR.
Mantemento da cesión de uso
dos terreos de Bouza Vella por
parte de AMBAR.
Mantemento da cesión de uso
dos terreos de Bouza Vella por
parte de AMBAR.
Prácticas realizadas polo Curso
de Actividades Auxiliares de
Comercio.
Prácticas realizadas polo Curso
de Actividades Auxiliares de
Comercio.
Prácticas realizadas polo Curso
de Actividades Auxiliares de
Comercio.

Prácticas realizadas polo Curso
de Actividades Auxiliares de
Comercio.

Fotografía con participantes de
AMBAR.
Prácticas realizadas polo Curso
de Actividades Auxiliares de
Comercio.
Participación de varios membros
de AMBAR na carreira.
Antiga subvención de transporte
outorgada da AMBAR.

Visita do alumnado do CEIP
Heroínas ó centro de recursos.

ASOCIACIÓN AMBAR

MEMORIA 2017

18/04/2017

El Correo
Gallego

Escrito

Local

18/04/2017

Canal
Barbanza
La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza
Diario de
Arousa

TV

Local

Escrita

Local

Escrito

Local

20/04/2017

El Correo
Gallego

Escrito

Local

20/04/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

20/04/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

21/04/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

21/04/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

«Tiven que anular máis
dunha cita co médico
porque alguén aparcou no
estacionamento»

21/04/2017

21 canal
barbanza

Tv

Local

26/04/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza
La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza
La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

Escrito

Local

O Viveiro de Empresas de
Riveira deu cabida esta
mañá a unha charla sobre
busca de emprego dirixida
a usuarios da asociación
Ambar.
Un mercado y un cóctel de
actividades
lúdicas
integrarán el Maio Vintage
Inauguración IV Feira da
Educación en Ribeira

Escrito

Local

19/04/2017

20/04/2017

27/04/2017

27/04/2017

Escolares de Aguiño vanse
acercar hoxe ó día a día de
persoas con discapacidade
Visita CEIP Heroínas ó
Centro de Recursos
Finalizada la obra de
mejora de seguridad viaria
en Frións
Concluyen la acera que
mejora la seguridad vial en
el
entorno
del
IES
Leliadoura en Frións
Alumnos
de
Aguiño
visitaron el centro de
recursos de AMBAR
La instalación de aceras
mejora la seguridad vial en
el
entorno
del
IES
Leliadoura
Integrantes de Ambar
asisten a un curso sobre
búsqueda de empleo en el
vivero ribeirense
Carrera de obstáculos para
aparcar

Medio centenar de puestos
integrarán el mercado más
retro de Barbanza
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Visita do alumnado do CEIP
Heroínas ó centro de recursos.
Visita do alumnado do CEIP
Heroínas ó centro de recursos.
Realización da aceira situada
diante do centro de recursos.
Realización da aceira situada
diante do centro de recursos.

Visita do alumnado do CEIP
Heroínas ó centro de recursos.
Realización da aceira situada
diante do centro de recursos.

Asistencia dos participantes do
curso de comercio nunha charla
coa orientadora do concello de
Ribeira.
Prazas de aparcamento para
persoas con mobilidade reducida
e entrevista a José Manuel de la
Iglesia.
veciño de Palmeira, quen ten
unha discapacidade física de
nacemento, confesa que ten
levado algún desgusto polo
egoísmo doutros condutores e
traballa dende a comisión de
accesibilidade de Ambar na loita
polos dereitos das persoas con
diversidade funcional, entre eles,
o de contar cunha bolsa de
aparcamentos adaptados en
condicións.

Participación de AMBAR no Maio
Vintage.
Fotos dos stands participantes,
entre os cales está AMBAR.
Participación de AMBAR no Maio
Vintage, con fotografía.

ASOCIACIÓN AMBAR
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27/04/2017

Canal
Barbanza

TV

Local

28/04/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

12/05/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

Una infraestructura bien
dotada, salvo en la
accesibilidad

13/05/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

El PP de Boiro planta cara a
su partido y lo insta a
derogar la regla de gasto
de Montoro

15/05/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

A Pobra, punto de encontro
creativo

16/05/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

Correos dona equipos
informáticos
a
la
asociación Ambar

A Feira da Educación abriu
as súas portas como un
foro único en Galicia para
compartir experiencias no
eido do ensino
Ballet,
diversidad
y
estrenos en el auditorio de
Santa Uxía
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Imaxes dos stands e
participación de AMBAR.

Los alumnos de secundaria
podrán conocer más de cerca los
hitos patrimoniales y turísticos
del municipio en una charla
(10.00 horas), asistir a un
espectáculo de música y danza
(10.30), disfrutar de una sesión
cómica con Quico Cadaval
(11.00) o acercarse a la
diversidad de la mano de una
psicóloga de Ambar (12.00)
No obstante, el regidor indica
que el gobierno local tiene
previsto acometer mejoras en
materia de accesibilidad
siguiendo el informe elaborado
al respecto por Ámbar.
La concejala de Servizos Sociais,
Beatriz Deus, explicó que fue un
trabajo elaborado por los
técnicos de su departamento en
colaboración con Urbanismo, en
este caso sin la colaboración de
la asociación Ámbar, y tendió la
mano a los otros grupos a que le
hagan llegar sus sugerencias para
eliminar barreras, cuando le
reprocharon todas las que
fueron denunciadas en su día y
siguen existiendo, a lo que el
regidor contestó poniendo sobre
la mesa las que sí se hicieron.
Mañá, con motivo da apertura,
os espectadores poderán
coñecer as propostas literarias
das editoriais Axóuxere e
Toxosoutos, ao tempo que terán
acceso aos contidos da revista O
cuadrante, que serán achegados
pola Asociación Amigos de ValleInclán de Vilanova, e aos
traballos que os usuarios de
Ambar fan no seu obradoiro de
encadernación.

ASOCIACIÓN AMBAR
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17/05/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

17/05/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza
El Correo
Gallego

Escrito

Local

Escrito

Local

19/05/2017

27 canal
Barbanza

Tv

Local

19/05/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

28/05/2017

La Voz de
Galicia. Ed.
Barbanza

Escrito

Local

28/05/2017

La región

Escrito

Local

18/05/2017

Estoupa en Barbanza a As casetas estarán ocupadas,
festa da cultura
nesta primeira xornada, polas
editoriais Axóuxere e
Toxosoutos, as asociación
Amigos de Valle-Inclán de
Vilanova e Ambar, os artistas
Cayetano Sánchez e Pitura Rivas,
e os artesáns Elena Tubío, Ola
Boneca, Mariví, Makradelik e
Diane Onlooker. Ás 11.00 haberá
unha sesión de contos con Pedro
Brandariz.
Correos entregó a la
asociación Ambar veinte
equipos de informática
La feria Arte na Vila llena
La feria permanecerá cerrada
de actividades la alameda hoy, pero retomará su actividad
pobrense
mañana viernes con nuevos
talleres de escultura (a cargo de
Cayetano Sánchez), pintura
(Teresa González y Xoan
Fernández), talla de madera
(Roberto Figueiras),
instrumentos tradicionales (Xosé
Nebra), dibujo e ilustración
(Laprislazuli), artesanía con hilos
y piedras del mundo
(Makradelik), cestería (Ambar),
bolillos (Asociación As
Revolteiras) y artesanía (A Creba
y Ola Boneca),....
A Pobra do Caramiñal
Mencionase a participación de
acolle dende onte e ata o
AMBAR na feira
próximo domingo a feira de
artesanía e cultura
Unha caravana de xogos
A ducia de casetas que están
anima a feira pobrense
instaladas nos Xardíns ValleInclán xa abrirán as súas portas
ao mediodía. Catro estarán,
coma o resto das xornadas,
dedicadas aos escritores ValleInclán, Victoriano García Martí,
Anxo Rei Ballesteros e Carlos
Casares. Nas outras, hoxe
amosarán os seus produtos as
asociacións Ambar, A Creba e As
Revolteiras
Casi 150 personas con
Milagros Rey aparece na
discapacidad encontraron
fotografía dos asistentes á
trabajo en la provincia el
asemblea da COGAMI.
año pasado
“Queremos insertar ás
Milagros Rey aparece na
persoas con discapacidade
fotografía dos asistentes á
do rural"
asemblea da COGAMI.
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02/06/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

02/06/2014

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

02/06/2017

Canal Rías
Baixas

TV

Local

03/06/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

03/06/2017

Canal
Barbanza

TV

Local

06/06/2017

El correo
Gallego
La voz de
Galicia

Escrito

Local

Escrito

Local

El correo
Gallego
El Correo
Gallego

Escrito

Local

Escrito

Local

11/06/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

22/06/2017

La Voz de
Galicia
Canal Rías
Baixas

Escrito

Local

TV

Local

02/06/2017

06/06/2017
11/6/2017

29/06/2017

Ambar llama a los
barbanzanos a sumarse a
su tercera Carreira pola
Diversidade
Un local para un mundo
mejor

AMBAR celebrará en xullo a
III
Carreira
pola
Diversidade
Ambar persigue sensibilizar
e integrar con la tercera
Carreira pola Diversidade
O próximo 9 de xullo
Ribeira
correrá
pola
integración, coa realización
da 3º carreira pola
diversidade organizada por
Ambar
La
carrera
por
la
diversidad, el 9 de julio
Ambar llama a los
barbanzanos a sumarse a
su tercera Carreira pola
Diversidade
La
carrera
por
la
diversidad, el 9 de julio
La terapia ecuestre de
Amarai reunió a 200
personas con diversidad
funcional

Ambar,
Adisbismur
y
Misela se sumaron a una
jornada de hipoterapia
Ambar, una entidad que
lleva 35 años luchando
Dúas creacións xurdidas do
Xuño da Cultura decoran o
Centro de Interpretación
de San Roque
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Pero, por si esta no fuera
suficiente empresa para un local,
Callejeros Barbanza abrirá sus
puertas cada semana a una
asociación amiga implicada en la
lucha por el bienestar social. La
primera de ellas será Ambar, que
acompañará hoy al colectivo
animalista en la apertura del
espacio.

Así, los familiares y asociados de
Amarai compartieron un día muy
especial con miembros de la
Adibismur de lo comarca de
Muros; de Ambar, del Barbanza;
Integro de Costa da Morte;
Avante, de Val do Dubra y Misela
de Noia y comarca.

Foi elaborado por un grupo de
seis usuarios da asociación de
persoas con diversidade
funcional AMBAR coordinados
polo técnico en arte Manuel
González.

ASOCIACIÓN AMBAR
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30/06/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

El centro de interpretación
de San Roque estrena dos
obras

02/07/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

Conta atrás para
singradura número 69

06/07/2017

Diario de
Arousa

Escrito

Local

06/07/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

06/07/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

Ribeira acogerá el domingo
la III Romería pola
diversidade que organiza al
asociación AMBAR
Ambar
reivindica
la
diversidad con arte, música
y solidaridad
El Campeonato Gallego
Integrador de Motonáutica
desembarcará en Cabo

08/07/2017

Diario de
Arousa

Escrito

Local

Rianxo se calza los tenis
para un trail, una andaina y
una carrera

9/07/2017

El Correo
Gallego
La voz de
Galicia
La voz de
Galicia

Escrito

Local

Escrito

Local

Escrito

Local

Ambar celebrará hoxe a III
Romaría pola Diversidade
Ambar sirve un cóctel de
deporte, ocio y cultura
AMIZADE. Excursión a
Ribeira

Diario de
Escrito
Pontevedra

Local

9/07/2017
9/07/2017

9/07/2017

a

Amizade acude con 41
integrantes a la “Romaría
da Diversidade”
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En la zona exterior del centro de
interpretación se dio a conocer
al público otra nueva creación,
fruto del trabajo de seis usuarios
de Ambar, coordinados por el
técnico en arte de la asociación,
Manuel González. Se trata de un
mural en el que predominan las
hojas de roble en tonos pastel,
inspirado en la obra del pintor
colorista francés Matisse en el
que se hace un guiño al paisaje
gallego.
Son, en total, 27 pezas que foron
deseñadas para a ocasión polos
artistas Uxía Muñiz, Verónica
Leis e Eva Callón, así como por
usuarios das asociacións A Creba
e Ambar.

Además, Adeco-Dea también
cuenta con la colaboración de
otros colectivos, como Ambar
que les deja sus embarcaciones y
una firma de Vigo que les cede
su barco adaptado para que
pueda ser manejado por una
persona en silla de ruedas y que
también está ideado para
transportar a la gente que
necesita usarlas.
Los adultos que participen
tendrán que abonar 5 euros por
la carrera y 3 por la andaina y los
beneficios irán destinados a la
asociación AMBAR.

En esa línea, los miembros de la
asociación de personas con
discapacidad de la comarca de
Pontevedra visitarán hoy Ribeira
para participar en la tercera
romería da diversidade que allí
se celebra

ASOCIACIÓN AMBAR
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10/07/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

10/07/2017

La Voz de
Galicia
Diario de
Arousa

Escrito

Local

Escrito

Local

14/07/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

20/07/2017

La Voz de
Galicia
Canal Rías
Baixas

Escrito

Local

TV

Local

13/08/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

Accesibilidade

13/08/2017

Diario de
Arousa

Escrito

Local

Decenas de personas
mantienen activas las
redes municipales de
voluntariado en la comarca
de O Barbanza

14/08/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

Natalia Lorenzo y Juan
Gude conquistaron el
Castelo da Lúa

26/08/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

06/09/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

Barbanza lloró a Manuel
Parada, quien abrió camino
a las personas con
discapacidad
La mejor vacuna se
dispensa en los diales de
Barbanza

14/07/2017

03/08/2017

Un Paso Máis, en la
Romaría da Diversidade de
la entidad Ambar
Cóctel deportivo y cultural
de Ambar
Montserrat Queiruga trajo
a Ribeira el Bronce del
campionato de formas
Buenos resultados para los
pugiles de Ambar en el
gallego de formas
Derribando estereotipos
con boxeo
Presentada a segunda
edición
da
CarreiraAndaina Nocturna Solidaria
‘Castelo da Lúa’
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Noticia sobre o programa de
boxeo
“Todo o recadado irá a parar á
asociación de persoas con
diversidade funcional Ambar. Un
xesto que agradecen dende a
entidade.”
“Este querer facer, vén de lonxe
en Barbanza. Feito probado é a
actividade do movemento
asociativo con Adisbismur
(constituída en 1981), Ambar
(1982) e o Stand (1993,
reconstituída como Misela).
Todas elas vinculadas a Cogami
como representantes de persoas
con discapacidade.”
“A parte de estas actividades, los
concellos de la comarca prestan
sobre todo voluntariado social
relacionado con la atención a
personas mayores o la
colaboración con asociaciones de
personas con diversidad
funcional como Ambar o A
Creba. “
“Se é por nós volveremos a
organizala para o próximo ano»,
apuntó el presidente del
Barbantia Roda, Manuel Gómez,
que reconoció que parte de lo
recaudado irá a parar a la
asociación Ambar: «É o máis
importante, o obxectivo da
carreira é axudar a outras
asociacións a través do
deporte».”
Nota conmemorativa do 20
aniversario da morte de Manuel
Parada
Mencionase que a próxima
entrevista será dun
representante de Ambar

ASOCIACIÓN AMBAR
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12/10/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

OIimpiadas
integración

14/10/2017

La Voz de
Galicia
Diario de
Arousa

Escrito

Local

14/10/2017

Lo que yo
te digo

Escrito

Local

14/10/2017

El correo
Gallego

Escrito

Local

Once colectivos mostrarán
su trabajo en A Pobra
A Pobra acogerá este
domingo su I Xornada de
Voluntariado e terceiro
sector
A POBRA – La Praza
Segundo Durán acogerá
este domingo la I Xornada
de Voluntariado e
Terceiro Sector
Escaparate de Altura en A
Pobra

15/10/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

Una docena de colectivos
se dan cita en A Pobra

18/10/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

19/10/2017

La voz de
Galicia

Escrito

local

Milagros Rey repasó los 35
años de trayectoria de
Ambar
Jornada de convivencia
deportiva

26/10/2017

La voz de
Galicia

Escrito

local

Un loitador do bando
social e cultural

27/10/2017

Diario de
Arousa
La voz de
Galicia

Escrito

local

Escrito

local

28/10/2017

Diario de
Arousa

Escrito

local

28/10/2017

El correo
Gallego

Escrito

Local

02/11/2017

Diario de
Arousa

Escrito

Local

03/11/2017

La voz de
Galicia

Escrito

local

Regata de las asociación
AMBAR mañana en coroso
El ayuntamiento ratifica su
apoyo a cinco entidades
sociales que trabajan a
Ribeira
Ribeira concede atudas
por 18600 euros a Amicos,
Ambar, Amigos De Galicia,
A Creba Y Faibén
Ruiz Rivas firma convenios
con las cinco entidades
sociales de Ribeira
Ambar celebra el magosto
a ritmo de gaitas y con un
programa que contó con
gincanas y talleres
Entidades asociadas a
Cogami se concentrarán
en la comarca por la
accesibilidad

14/10/2017

28/10/2017
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para

la

Mencionase a participación de
Ambar nas olimpiadas de A
Creba
Infórmase da participación de
Ambar.
Méncionase a participación de
Ambar

Méncionase a participación de
Ambar

Méncionase a participación de
Ambar na I xornada de
voluntariado e terceiro sector
Méncionase a participación de
Ambar na I xornada de
voluntariado e terceiro sector
Entrevista a Milagros Rey e Alba
Rodiño
Mencionase a participación de
AMBAR nas xornadas deportivas
de Serra De Outes
[…] Rafael Varela, un loitador
que leva tres décadas formando
parte do tecido asociativo da
comarca e que tamén está
integrado na directiva de
Ámbar.[…]

Mencionase que AMBAR é unha
desas 5 entidades

Mencionase que AMBAR é unha
desas 5 entidades

“En la comarca, Misela y
Adisbismur se citarán en la
Alameda de Noia, mientras que
Ambar trasladará su protesta a
las puertas del cine Elma.”

ASOCIACIÓN AMBAR
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02/11/2017

21noticias.
com

Escrito

Internet

COGAMI e as súas
entidades membro saen á
rúa para exixir
accesibilidade

03/11/2017

Porrinodigi
tal.es

Escrito

Internet

COGAMI y sus entidades
exigen mayor accesibilidad
el próximo martes

02/11/2017

Mayoresud
p.org

Escrito

Internet

Las personas con
discapacidad salen a la
calle en 35 ciudades para
exigir accesibilidad

03/11/2017

Diario de
Arousa

Escrito

Local

03/11/2017

Diario de
Bergantiño
s

Escrito

Local

La Diputación se
comopromete a colaborar
con AMBAR para
incrementar sus
infraestructuras
La diputacion colaborará
con la ceense Aspadex
para mejorar sus
ingraestructuras

03/11/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

Aspadex solicita ayuda
provincial para mejoras
necesarias

03/11/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

Entidades asociadas a
Cogami se concentrarán
en la comarca por la
accesibilidad

05/11/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

«Invertimos 1,1 millones
en la zona en atención a la
discapacidad»
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“En A Pobra do Caramiñal será a
asociación Ambar a que se
concentre diante do teatro Elma
que está situado na Rúa Rafael
Calleja”
En La Pobra del Caramiñal será la
asociación Ambar la que se
concentre delante del teatro
Elma que está situado en la Calle
Rafael Calleja.
A Pobra do Caramiñal (A
Coruña): Teatro Elma. Rúa Rafael
Calleja, 51, 15940 A Pobra do
Caramiñal, A Coruña. Convocada
por AMBAR

[…] Se reunieron ayer con
reperesentantes de las entidades
Ambar (Ribeira) y Aspadex (Cee)
para estudiar los diferentes
proyectos y actuaciones para los
que se requiere colaboracion de
la institución provincial)
El presidente de la Diputación,
Valentín González Formoso, y la
diputada de Servizos Sociais,
Ánxela Franco, mantuvieron un
encuentro con representantes de
las entidades Ámbar y Aspadex
(Cee, en este último caso).
Noia y A Pobra son las
localidades en las que tres
entidades de la comarca
asociadas a Cogami -Adisbismur,
Misela y Ambar- se concentrarán
el próximo martes para poner el
acento en las carencias en
materia de accesibilidad, y
reclamar la puesta en marcha de
medidas dirigidas a eliminar las
barreras «que vulneran dereitos,
liberdades e a vida independente
das persoas con discapacidade».
Colectivos como Ambar, Amicos,
Adisbismur o A Creba realizan un
gran trabajo, muchas veces,
incluso, supliendo las lagunas de
la Administración.

ASOCIACIÓN AMBAR
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05/11/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

Señales para denunciar la
falta de accesibilidad

03/011/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

Cogami organiza Varias
protestas denunciando la
falta de accesibilidad

07/11/2017

Canal Rías
Baixas

TV

Local

8/11/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

8/11/2017

La Voz de
Galicia

Escrito

Local

AMBAR súmase a unha
campaña nacional pola
accesibilidade
La accesibilidad es una
quimera a un mes de que
expire el plazo para
adaptarse a la leyProtesta
para pedir que se cumpla
la norma
«Estannos privando da
oportunidade de
integrarnos e ser persoas
como as demais»

08/11/2017

Canal
Barbanza

TV

Local

08/11/2017

El correo
Gallego

Escrito

Local

12/11/2017

El Correo
Gallego
La Voz de
Galicia

Escrito

Local

Escrito

Local

Diario de
Arousa

Escrito

Local

27/11/2017

28/11/2017

35 cidades de España
acolleron esta mañá
concentracións para
reclamar a posta en
marcha de medidas
dirixidas a eliminar
barreiras que vulneran
dereitos, liberdades e vida
independente das persoas
con discapacidade.
Exigen más accesibilidad
en Noia, A Pobra y
Ponteceso
Gala de Amarai por sus 20
años
Mas de cien deportistas
participaron en la velada
sin contacto de Ribeira
Ambar celebra su
trayectoria de 35 años con
una exposición
retrospectiva en el
consistorio
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Integrantes de Ambar se
concentraron ante el Cine Elma
de A Pobra en el marco de la
campaña #AccesibilidadYA, una
iniciativa a la que también se
sumaron Misela y Adisbismur,
que a la misma hora
protagonizaban una protesta
similar en Noia.
Miembros de las asociaciones
Adisbismur y Misala colocarán
señales simbólicas que prohiben
el paso a personas con
discapacidad en la alameda de
Noia, Mientras que los de Ambar
lo harán ante el Cine Elma de A
Pobra

Mientras Misela y Adisbismur lo
hacían en Noia, en A Pobra se
concentraban usuarios de Ambar
para reclamar que se cumpla la
ley, ni más ni menos.
Tamara Vila, vecina de Boiro e
integrante de la comisión de
accesibilidad Ambar, es una de
las personas que se sumó a las
concentraciones celebradas ayer.
Foto e video da concentración do
cine Elma

Sae Milagros Rey nunha das
fotografías.
“En la cita también participaron
los usuarios de la asociación
Ambar que asisten a las clases
que imparte el club ribeirense.”
Nota sobre a exposición do 35
aniversario
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El correo
Gallego
Loqueyote
digo.net

Escrito

Local

Escrito

Local

La voz de
Galicia
Canal Rías
Baixas

Escrito

Local

TV

Local

29/11/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

30/11/2017

Diario de
Arousa
La voz de
Galicia

Escrito

Local

Guía da arte

Escrito

Local

Aniversario de Ambar

Diario de
Arousa
La voz de
Galicia

Escrito

Local

Guía da arte

Escrito

Local

02/12/2017

Loqueyote
digo.net

Escrito

Ambar repasa en una
muestra sus 35 años de
vida
35 años dando pasos en
Ámbar por la accesibilidad

3/12/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

03/12/2017

El correo
Gallego
Diario de
Arousa
La voz de
Galicia

Escrito

Local

Escrito

Local

Milagros Rey: «Queremos
vidas en color e apoiamos
aos nosos usuarios para
que as teñan»
Ambar cumpre sete lustros
de loita
Guía da arte

Escrito

Local

18/11/2017

28/11/2017
28/11/2017

01/12/2017

01/12/2017
02/12/2017

04/12/2017
8/12/2017

Treinta y cinco años de
acción social
Ámbar celebrará su
trayectoria de 35 años con
una exposición
retrospectiva en la
casa consistorial
Ambar celebra su
cumpleaños
Unha exposición para
conmemorar o trinta e
cinco aniversario de
Ambar
José Barrio: «O deporte é
un elemento integrador»

Los usuarios de Ambar
vuelven a convertirse en
estrellas del celuloide
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Nota sobre a exposición do 35
aniversario

En xaneiro de 1990 entraba en
funcionamento, no seo de
Ambar, o club Adeco-Dea,
Nota sobre a inauguración da
exposición do 35 aniversario
Hoy • Casa consistorial de
Ribeira • 19.00 horas • Con
motivo de su 35 aniversario,
Ambar inaugura en la casa
consistorial de Ribeira una
exposición sobre su trayectoria.
Estará integrada por 15 piezas
realizadas en el taller de arte. A
la apertura está prevista la
asistencia de la directora xeral de
Maiores, Fabiola García, y del
delegado territorial de la Xunta,
Ovidio Rodeiro.
Nota sobre a exposición do 35
aniversario

Nota sobre a exposición do 35
aniversario
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10/12/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

Lydia Fernández: «O gran
reto é organizar o
Encontro de Embarcacións
Tradicionais»

12/12/2017

Diario de
Arousa
Canal rias
baixas
Diario de
Arousa
La voz de
Galicia

Escrito

Local

Guía da arte

Televisión

Local

Falemos … de AMBAR

Escrito

Local

Guía da arte

Escrito

Local

El grupo de acción local de
la ría de Arousa promueve
un plan ambiental para
escolares

13/12/2017

Diario de
Arousa

Escrito

Local

14/12/2017

Canal
barbanza

TV

Local

14/12/2017

Canal Rías
Baixas

TV

Local

15/12/2017

El correo
Gallego
La voz de
Galicia

Escrito

Local

Escrito

Local

15/12/2017

Canal
barbanza

TV

Local

16/12/2017

Canal
barbanza

TV

Local

19/12/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

El colegio Bayon inicia su
participación en un plan
medioambiental del GALP
ría de Arousa
O GALP Ría de Arousa
desenvolverá accións de
sensibilización
medioambiental en Ribeira
entre os alumnos de
Ambar e colexio Bayón
O cine español,
protagonista do calendario
solidario de AMBAR
Ambar lanza un calendario
solidario... de película
Puesta de largo del
calendario de cine de
Ambar
Xa está a venda o
calendario solidario de
Ambar
Alumnos de Ambar e
colexio Bayón retiraron
esta mañá lixo e refugallos
da praia de Coroso no
marco dunha campaña
medioambiental que está
a desenvolver o GALP Ría
de Arousa
Programada entrevista con
Milagros Rey

12/12/2017
13/12/2017
13/12/2017/

15/12/2017
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Teño que dicir que o proxecto
cos colexios me gusta, porque
quero ver gozar da festa a xente
de tódalas idades, pero tamén
me atrae o plan de integración
que temos en marcha con
entidades como Ambar, A Creba
e o centro de día de Agadea, que
queremos manter e intensificar.
Nota sobre a exposición do 35
aniversario
Entrevista a Milagros Rey
Nota sobre a exposición do 35
aniversario
En el caso de este último, está
programa la limpieza de la playa
de Coroso para el viernes, una
actividad que tendrá además un
carácter inclusivo ya que se
sumarán a ella usuarios de la
asociación Ambar.
Para esa misma jornada esta
confirmada la participacion de
usuarios de la asociación ambar.
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22/12/2017

El correo
Gallego

Escrito

26/12/2017

Crtvg

Radio

28/12/2017

La voz de
Galicia

Escrito

Local

Local

El centro de recursos de
Ámbar entra en servicio
tras 14 años de trabajos
Milagros Rey, presidenta
da Asociación Ambar
La entidad Ambar podrá
atender a 100 personas
con discapacidad con la
ampliación del centro de
recursos
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Entrevista a Milagros Rey. Entre
outras cousas menciona a obra.
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ANEXO II
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
A) SERVIZOS: Actividades

1.

Servizos de Atención Diúrna Programas para a Autonomía Persoal: Desenvolvemento
Persoal
06 de maio – MAIO VINTAGE ( BOIRO)
Coidado da Saúde:
Área de Actividades Deportivas
Boxeo: todos os mércores pola mañá.
Pilates: os luns, xoves e venres pola mañá
Pádel : (todos os martes pola mañá no Centro de Deportes de Raqueta Santa Uxía

( Coroso)

Entrenos: (os mércores pola tarde)
Atletismo
Andainas
08 de xuño – ANDAINA COROSO
19 de xuño - PRAIA DE BARRAÑA (BOIRO)
21 de xuño – PRAIA DA ILLA (POBRA DO CARAMIÑAL)
Xornadas Deportivas
17 de outubro – XORNADA DEPORTIVA SERRA DE OUTES
15 de setembro – XORNADA DEPORTIVA MISELA
10 de outubro – OLIMPÍADAS A CREBA
Special Olimpycs
18 de marzo – TENIS DE MESA (recinto feiral de FEXDEGA (Vilagarcía de Arousa))
20 de outubro – FUTBOL SALA (pavillón deportes Paco Paz (Ourense))
11 de novembro – NATACIÓN (LUGO)
Outros
01 de xuño – CLASE DE SURF
09 de xullo- CAMPEONATO GALEGO DE BOXEO
18 de agosto – II CARREIRA /ANDAINA CASTELO DA LÚA (RIANXO)
22 de setembro – 123 ACORRER LALÍN
30 de setembro – CARREIRA DE SANTA UXÍA
25 de novembro - I OPEN DE BOXEO (SEN CONTACTO) (PAVILLÓN TORRES COLOMER
(PALMEIRA)
Programa de Lecer e Tempo Libre: Área de Ocio
17 de marzo – VISITA PLANTA DE RECICLAXE SOGAMA ( CERCEDA)
23 de marzo – VISITA EXPO FÓSILES E MINERAIS NO CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ
06 de abril – VISITA Á MOSTRA INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN CONTEMPORÁNEA
(AUDITORIO DE GALICIA (SANTIAGO O DE COMPOSTELA))
21 de abril - VISITA EXPOSICIÓN CHE TEMBRA (CENTRO SOCIAL CABO DE CRUZ).
03 de maio - VISITA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE (A CORUÑA))
09 de maio – FESTA DO CINE ( HÍPER GADIS – RIBEIRA): visionado de Los Pitufos e El Bebé Jefazo
06 de xuño – XORNADA PRAIA BARRAÑA
10 de xuño – XORNADA ECUESTRE (CENTRO ECUESTRE MARCO DAS PÍAS (SOBRADO DOS
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MONXES)
26 de xuño – VISITA Ó AQUAPARK ( CERCEDA – A CORUÑA)
13 de xullo – ARTE EN SAN ROQUE
19 a 21 de xullo – FESTA DA DORNA, ENJALANAMENTO DAS FANEQUEIRAS
21 de xullo – OBRA TEATRAL O VENDEDOR DE FUME (CAMPO DE ARRIBA- RIANXO)
28 de xullo – FESTA HAWAIANA ( RESTAURANTE CHICOLINO – BOIRO)
18 de outubro – FESTA DO CINE ( HÍPER GADIS – RIBEIRA): Visionado das películas Operación Cacahuete 2
e Tadeo Jones 2.
03 de novembro – VISITAR AQUARIUN, PLANETARIO (A COURÑA)
13 de decembro - EXPOSICIÓN MIXTA “MANUALIDADES – RESTAURACIÓN - CESTERÍA” (CENTRO
SOCIAL DE CABO DE CRUZ
22 de decembro – PATINAXE SOBRE XEO ( RIBEIRA)
22 de decembro – CONCERTO DE PANXOLIÑAS (CENTRO DE RECURSOS DA BARBANZA)
29 de decembro – CEA E FESTA DE NADAL ( RESTAURANTE BAIUCA – RIBEIRA)

2.

OIGO
Actividades de Sensibilización
Calendario Solidario 2018 ( 13 de decembro – presentación)
Día das Persoas con Diversidade Funcional ( 3 de decembro)
35 ANOS DE VIDA E EMOCIÓN (exposición inaugurada o 01 de decembro)
Colexios e Institutos
17 de febreiro – VIVEIROS CIFP COROSO
18 de abril – VISITA CEIP HEROÍNAS DE SÁLVORA DE AGUIÑO ( CENTRO DE RECURSOS DA
BARBANZA)
11 de maio – CHARLA SOBRE DIVERSIDADE NO CIP. ESCARABOTE
12 de maio - MESA EMPRENDEMENTO CIF. COROSO
19 de maio – TALLER DE ENCADERNACIÓN NO COLEXIO SANTA BAIA BOIRO
31 de maio – CHARLA SOBRE DIVERSIDADE CIP. ESCARABOTE
20 de novembro – -VISITA ALUMNADO IES FÉLIX MURIEL DE RIANXO
01 de decembro – MOSTRA OBRADOIROS. CEIP CARREIRA
Entidades
02 de xuño – MOSTRA VENTA NOLOCAL CALLEJEROS BARBANZA ( RÚA PRINCIPAL-BOIRO)
4 de novembro – SEMANA SOLIDARIA CAIXABANK
07 de novembro – CONCENTRACIÓN: ACCESIBILIDADE XA (CAMPAÑA DA COCEMFE NO TEATRO
ELMA DE POBRA DO CARAMIÑAL)
15 de decembro – EDUCACIÓN AMBIENTAL ORGANIZADA POLO GALP ( PRAIA DE COROSO –
RIBEIRA)
Outros
20 de abril – GRUPO EMPREGO CON APOIO: CHARLA CA ORIENTADORA DO CONCELLO DE
RIBEIRA
26 a 30 de abril –FEIRA DO ENSINO ( AUDITORIO MUNICIPAL – RIBEIRA)
17 a 19 de maio – FEIRA ARTESANAL (POBRA DO CARAMIÑAL)
13a 27 de xuño – XUÑO CULTURAL ( MURAL NO PARQUE DE SAN ROQUE E PERFORMANCE NA
RÚA DE GALICIA (RIBEIRA))
19 e 20 de Decembro- CHARLA HIXIENE BUCODENTAL ( CENTRO DE RECURSOS – RIBEIRA)
21 de decembro – CHARLA DE SEXUALIDADE ( CENTRO DE RECURSOS – RIBEIRA)
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B) PROGRAMAS E ACTIVIDADES
Días Conmemorativos
27 de febreiro – FESTA DO ENTROIDO
08 de marzo - DÍA DA MULLER TRABALLADORA
02 de abril – DÍA DA CONCIENCIACIÓN SOBRE O AUTISMO
05 de abril - DIA DA ARBORE.16 de maio - DIA DAS LETRAS GALEGAS
31 de maio – DÍA INTERNACIONAL DAS FAMILIAS
23 de xuño– SAN XOÁN
31 de outubro – MAGOSTO
25 e 27 de novembro – DÍA INTENACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
1 de decembro – DÍA MUNDIAL DE LOITA CONTRA O SIDA ( IES LELIADOURA)
Grupo Artellar de AMBAR
10 de marzo - GRABACION VIDEO PROMOCIONAL
29 de abril – CASTING NO TEATRO COLISEO (NOIA)
20 de setembro.- FORMACIÓN “EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL TEATRO”
OBRAS
Martín E O Biosbardo
26 de abril.- COLEXIO HEROÍNAS DE SALVORA DE AGUIÑO
19 de maio.- COLEXIO "SANTA BAIA" (BOIRO)
25 de maio.- COLEXIO BAION (RIBEIRA)
01 de xuño .- TEATRO ELMA (POBRA DO CARAMIÑAL)
04 de decembro.- COLEXIO ROSALÍA DE CASTRO (PADRÓN).
O Pavo Fachendoso
03 de marzo – GARDERÍA MUNICIPAL (RIBEIRA)
30 de maio – POBRA DO CARAMIÑAL
O Fillo que Quero
07 de abril - AUDITORIO DE RIANXO
19 de setembro – TEATRO ELMA (POBRA DO CARAMIÑAL)
Lecer e Tempo Libre
Campamento de Verán
03 a 07 de xuño – CÁMPING PRAIA AMÉRICA ( NIGRÁN – PONTEVEDRA)
17 a 21 de xuño – ALBERGUE GRANXA DE BARREIROS (SARRIA (LUGO))
Estancias de Lecer
20 a 22 de xaneiro – MANZANEDA
06 a 13 de febreiro – VIAXE IMSERSO TENERIFE
8 a 15 de maio – VIXAXE IMSERVO BENIDORM
29 de setembro a 01 de outubro – BALNEARIO CUNTIS
Ocio con Apoio
15 de xaneiro – OBRA "VAICHE BOA" DE CHARAMELA TEATRO
11 de febreiro – O GATO SIMPLE ( TEATRO ELMA (POBRA DO CARAMIÑAL)
18 de febreiro – "O TRAXE NOVO DO REI" ( TEATRO ELMA (POBRA DO CARAMIÑAL))
24 de marzo – TITERES BALUVA ( CASA DA CULTURA DA CACHADA (BOIRO))
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25 de marzo – VELADA DE BOXEO ( RIBEIRA)
31 de marzo – OBRA DE TEATRO MAQUINANDO (casa da cultura da Cachada (Boiro))
08 de abril – TITIRITANDO (AUDITORIO MUNICIPAL DE RIBEIRA)
08 de abril – OCIO DIURNO ( RIBEIRA)
15 de setembro – FESTAS DO NAZARENO ( A POBRA DO CARAMIÑAL)
22 de setembro – ESPECTÁCULO MÚSICO-TEATRAL "O PAXARO AMIGO" ( CASA DA CULTURA DE
BOIRO)
30 de setembro – VELADA BOXEO (POLIDEPORTIVO A FIEITEIRA – RIBEIRA)
20 de outubro – O CAMIÑO DOS PAXAROS ( CASA DA CULTURA DE BOIRO)
03 de novembro – OCIO NOCTURNO RIBEIRA
Romaría da Diversidade
09 de xullo -III CARREIRA POLA DIVERSIDAD E ( RIBEIRA)
Programa de Autoxestores
2 e 3 de decembro – XVI ENCONTRO DE AUTOXESTORES DE FADEMGA ( hotel
congreso (MONTOUTO)
Programa Move-T: sábados rotativos nos pabellóns da Fieiteira, Venecia e Rianxo.
Programa de Vela para Todos
Xornadas Náuticas
24 de abril - Visita de Arenaria a actividad VELA
17 e 18 de xuño – 3º OPEN NAUTICO ESFUERZA
07 a 09 de xullo – XORNADAS NÁUTICAS CABO DE CRUZ
28 de outubro – REGATA ILLA DOS RATOS
Programa de Voluntariado
15 de outubro - I XORNADA DE VOLUNTARIADO E TERCEIRO SECTOR (POBRA DO CARAMIÑAL)
05 de decembro - DÍA DO VOLUNTARIADO
Respiro familiar
10 a 12 de marzo; 5 a 07 de maio; 19 a 21 de maio; 8 a 10 de setembro.Formación interna
Xaneiro – Maio 2017 – MASTER UNED DIRECCIÓN ESTRATÉXICA E HABILIDADES DIRECTIVAS
Xaneiro – Maio 2017- - MASTER UNED RRHH
Xaneiro – Maio 2017 - MASTER UNED CICLO DO PROXECTO
Xaneiro – Maio 2017 - MASTER UNED INNOVACIÓN SOCIAL
20 de marzo a 17 de abril - LAS EMOCIONES EN EL AUTISMO: COMPRENSIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y
REGULACIÓN (NIVEL INICIAL)
11 de maio – FORO DE INNOVACIÓN PARA O EMPREGO.
Xuño-setembro 2017 - MASTER UNED SENSIBILIZACIÓN, MARKETING E COMUNICACIÓN
01 de setembro – FORMACIÓN PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS.
23 de setembro.- FORMACIÓN INTERNA BATA
30 de setembro - COMPRENDIENDO Y APOYANDO A PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA
25 e 28 de novembro- CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS
27 e 28 de outubro - TÉCNICAS DE ACEPTACIÓN DA REALIDADE
24 de novembro - SEMINARIO DE DISCAPACIDADE INTELECTUAL E SAÚDE MENTAL
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