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1.  P R E S E N T A C I Ó N 
 
O 20 de febreiro de 1992 constituíuse a Asociación AGORA, entidade sen ánimo de 
Lucro, co obxectivo de promover e coordina-la defensa dos dereitos das persoas con 
discapacidade para  a súa plena integración social. Con sede social en Monforte de 
Lemos e ámbito de actuación na Comarca de Lemos (Lugo) a súa finalidade é a de 
promover a inclusión das persoas con discapacidade. 
 
Atendendo a misión, principios e valores da asociación nestes anos de vida se 
puxeron en marcha diferentes recursos e servizos entre os que cabe destacar; Centro 
de Día, Apartamentos Tutelados, Información e asesoramento así como transporte 
adaptado a usuarios dos Concellos da Comarca, tais como  Monforte de Lemos, 
Sober, O Incio, O Saviñao, Pobra de Brollón, Pantón, Bóveda e doutros concellos de 
Galicia.  
 
AGORA é membro e participa activamente no movemento asociativo das persoas con  
discapacidade. Porén está presente nas seguintes organizacións: Federación 
Provincial de Persoas con Discapacidade de Lugo (Cogami Lugo) e na Confederación 
Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami).  
 
Dende o seu nacemento, AGORA apostou e asumiu como reto que as persoas con 
discapacidade lograran avances  en   autonomía persoal, integración social, cultural e 
laboral, que foran desenrolando todas as súas capacidades e gozaran dos  apoios 
necesarios para ser protagonistas da súa existencia.   
 
A memoria de Agora do ano 2017 que presentamos recolle os programas e 
actividades que se desenvolveron  ao longo do ano. Para o desenrolo  e posta en 
marcha de tódalas estas actividades contamos co  financiamento dos seguintes 
organismos e institucións,  que dende aquí  agradecemos fortemente e sen os cales 
sería imposible dar resposta ás necesidades das persoas con discapacidade , as súas 
achegas económicas fixeron posible o desenrolo  dos programas e actividades 
reflectidos nesta memoria:  
 

 Consellería de Política Social:  
Contrato de 21 prazas de  Centro de Día para persoas con discapacidade física e 
Contrato de 7 prazas  de  Apartamentos  Tutelados para os dous pisos da 
asociación: Agora I e Agora II.  
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 Consellería de Economía, Emprego e  Industria: Programa de Cooperación 
para  ”Servizo Interdisciplinar de Atención Integral ás persoas con discapacidade 
da Comarca de Lemos 2016-2017” e  Programa de Cooperación “Mellora do 
Servizo de Atención Integral Agora 2016-2017” 

 

 Deputación Provincial de Lugo: Área de Cultura a través do programa  
“Cultura diversa, cultura e lecer para persoas con discapacidade” e programa 
“Ben Empregado III”.  

 

 CENTRAD (Centro de Artesanía e deseño da Deputación de Lugo, para 
actividade de Artesanía en Curso). 
 

 Rede Museística Museo de Lugo, Deputación Provincial.  Dentro do Programa 
Nos+Outras en Rede 

 

 Concello de Monforte de Lemos, Red+capacidadE (Atención, Intervención 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional). 

 

 Cotas mensuais de usuarios/as polas prazas de Centro de Día Agora e  
Apartamentos Tutelados Agora I e Agora II. 

 

 Cotas anuais dos socios/as da Asociación. 
 

 Fondos propios da Asociación. 
 

 
E por último, soamente expresar o agradecemento a tódalas persoas  que con ou sen 
discapacidade participaron nas diferentes actividades que se levaron a cabo así como  
as institucións que as fixeron posibles e as animaron con ganas e alegría: Seguimos 
sumando para acadar a participación real no noso entorno. 
Parabéns para todos e todas. Moitas grazas  e unha forte aperta. 
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        2.-  ESTRUCTURA DA ASOCIACION AGORA 
           

MISION,  PRINCIPIOS E VALORES: 
 
- Misión:  
AGORA ten como misión promover e coordina-la defensa dos dereitos das persoas 
con discapacidade cara a súa plena integración. 
 
- Principios e valores: 
AGORA defínese como unha entidade sen ánimo de lucro, independente e libre, 
aconfesional, apartidista, non gobernamental, de carácter voluntario e poderá 
solicitar a súa declaración de utilidade pública. 
 
AGORA intenta desenrolar a súa actuación nos seguintes principios e valores:  

 Democracia interna. 

 Solidariedade entre os seus membros. 

 Transparencia na xestión e actuación da entidade e dos seus socios. 

 Defensa de necesidades sociais por enriba de intereses particulares. 

 Rexeite de protagonismos e actitudes competitivas. 

 A defensa do colectivo como titulares de dereitos evitando mensaxes 
sentimentalistas e asistenciais. 

 
Entre os seus fins están a defensa da dignidade e os dereitos das persoas con 
discapacidade, a promoción da integración social, laboral creando as condicións 
favorables que eviten a  exclusión social.  
 
E, en consecuencia, desenvolver todo tipo de programas e actividades específicas  
dende a discapacidade que sexan beneficiosos para os homes e mulleres con 
discapacidade.  
 
AGORA está constituída polos seus socios/as e é unha entidade aberta da que poden 
formar parte, previa aprobación segundo os estatutos, tódalas persoas que o 
soliciten e compartan os seus principios e fins  na defensa da plena integración das 
persoas con discapacidade. 
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ORGANIGRAMA DA ASOCIACION AGORA 2017: 
Actualmente a asociación funciona acorde ó  seguinte organigrama: 
 
 

Asemblea 

Xunta Directiva 

(PRESIDENCIA) 

Comisión Permanente 

Dirección 

Centro de Día Vivendas Tuteladas 

Terapeuta 

Ocupacional 
Traballador/a 

social 

Logopeda Fisioterapeuta Monitores Coidadoras/es 

Dinamización asociativa 

Voluntariado 

Persoal 

administrativo 

Transporte 

adaptado 

Condutores Psicólogo/a 
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DATOS IDENTIFICATIVOS: 
 
- Razón social:    AGORA. 

 
- Domicilio Social:  

Rúa Carud 142, baixo. 27400 Monforte de Lemos. 
Teléfono : 982 / 41 02 89 
 
- Centro de Día  Agora:  

Rúa Carud 142, baixo. 27400 Monforte de Lemos. 
Teléfono : 982 410 289 
 
-  Apartamentos Tutelados  Agora I e Agora II: 

Rúa Carud 138, 1º I e 1º J . 27400 Monforte de Lemos. 
Teléfono  982 403 352.  
 
- Aulas de Formación e outras actividades: 

Polígono Industrial O Reboredo. 27400 Monforte de Lemos. 
Teléfono 982 404 106 
 
- Transporte Adaptado: 

Realización de transporte adaptado  para usuarios/as e asociados/as. 
  
- E-mail:  

agora@cogami.gal  
 
-  Representante Legal:  
 Manuel Barreiro Conde. 
 
- C.I.F. :   G-27.150.820 

 
- Inscrita nos seguintes rexistros: 

 Rexistro Provincial de Asociacións de Lugo co núm.  1165. 

 Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co núm. E-0300 

 Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria con núm.  O-228. 

 Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios da Comunidade 
Autónoma de Galicia  co núm. C-27-000891 
 

 
 

mailto:agora@cogami.gal
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- Ámbito de actuación:  

Comarcal - Concellos da Terra de  Lemos. 
Aberta a prestar servizos ás persoas con discapacidade física,  intelectual, sensorial e 
con discapacidades asociadas de toda a Bisbarra da Terra de Lemos. 
 
-  Nº de socios/as :  
AGORA,  a  31 de decembro de 2017  estaba constituída por 91 persoas asociadas.  
 
-  Cota anual de socias/os:  
Está establecida unha cota aberta para as socias/os,  mínima anual, que no ano 2017 
foi de 15 euros. 
 
- Participación no movemento asociativo da discapacidade para inclusión das 

persoas con discapacidade en tódolos ámbitos da sociedade: 
AGORA é membro da Confederación Galega de Persoas con  Discapacidade (COGAMI) 
e socio fundador da  Federación Provincial de Persoas con Discapacidade de Lugo 
(Cogami Lugo), participando na súa directiva e nas súas asembleas.  
 
- Composición da Xunta Directiva da Asociación no ano 2017: En xuño de 2017 

convocase Asemblea Extraordinaria de socios/as e nova directiva por un período 
de 3 anos que queda como a continuación se detalla:  

 
Manuel  Barreiro Conde Presidente 

Mario  Díaz Díaz Vicepresidente 

Mónica  Álvarez San Primitivo Secretaria 
José Luis  Lolo Celeiro Tesoureiro 

Pilar  Silvosa Costa Vogal 
José David Castiñeira Fernández Vogal 

Francisco Guitián González Vogal 
Dámaso Cachaldora Pérez Vogal 

María Carme Guedes Vogal 

Esther Jacobo Bernárdez Vogal 
Mª Teresa Díaz Tallón Vogal 

José Álvarez Touzón Vogal 
José  López Mencía Vogal 

Alfonso Rodríguez Saez Vogal 

Avelino Prieto López Vogal 
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-  Asemblea  Xeral Ordinaria de Socios/as:   
O  día 17 de Xuño de 2017 celebrouse a Asemblea Xeral Ordinaria e anual de Socios. 
Nela foi aprobada a memoria de actividades e o informe de xestión xunto coa 
memoria económica  do ano 2016 e, así mesmo, foron aprobados  os presupostos, as 
liñas de actuación e actividades para o ano 2017.  
 
-  Pólizas de Seguros: 
Agora mantivo contratadas as seguintes pólizas de seguros: 
 
Na Compañía de Seguros ALLIANZ: 

 Actividades Empresariais para a Nave Industrial do polígono. 
 
Na Compañía de Seguros GENERALI ESPAÑA: 

 Actividades Empresariais para a asociación, centro de día e apartamentos 
tutelados. 

 Seguro de accidentes de traballadores. 

 Seguro de fogar e responsabilidade civil para Agora I. 

 Seguro de fogar e responsabilidade civil para Agora II. 
 

Na Compañía de Seguros ZURICH, GENERALI e ALLIANZ: 

 Seguro  dos elementos de transporte  adaptado 
 

Na Compañía de Seguros AXA: 

 Seguro de Responsabilidade Civil do Centro de Día. 
 
-  Prevención de Riscos Laborais, Vixianza da Saúde e Saúde Pública: 
O servizo de prevención de riscos laborais estivo contratado á  empresa Sociedad de 
Prevención de Fraternidad Muprespa, S.L. (Contrato S.P.A. nº 147582). 
O día 11 de Marzo realizouse un  simulacro de emerxencia e evacuacións dirixido por 
unha técnica da empresa de prevención. 
 
O servizo de Vixianza da Saúde estivo contratada á  empresa Soluciones de 
Prevención y Salud, S.L.   
 
 
Así mesmo, ao longo do ano, as instalacións do Centro de Día foron inspeccionadas 
polo Servizo de Saúde Pública da Consellería de Sanidade non atopando  deficiencias 
estruturais e observando as condicións hixiénicas correctas. 
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 Contratos de mantemento e outros: 
Agora  dispuxo no ano 2017 dos seguintes contratos de mantemento: 
 

a)  Contrato de mantemento de medios de protección contra incendios  
e revisión de extintores: 
Contratado  coa empresa Exclusivas Vila, S.L.  Realizouse a revisión anual. 
Neste contrato van incluídos os extintores do Centro de Día, das Vivendas Tuteladas 
e Nave Industrial de O Reboredo. 
 

b)   Contrato de mantemento e conservación das caldeiras de auga quente e 
Calefacción:  
O do Centro de Día coa Empresa Comercial Lemos Luz, S.L. e o das Vivendas 
Tuteladas contratada á empresa Onemons, S.A.  Revisión anual.  
 

c)   Contrato de mantemento do Elevador do Centro de Día: 
Contratada á empresa Zardoya Otis, S.A. que fai revisión cada catro meses. 
 

d)   Contrato de Desinfección, Desinsectación e Desratización (D.D.D.): 
Contratado para o Centro de Día Agora á empresa Limpezas Peña Monforte, S.L. 
Revisión anual. 
 

e)  Servizo de Limpeza: 
Servizo de limpeza  para o Centro de Día Agora  contratado á empresa de  
Concepción Rodríguez Illanes (Limpiezas Jovi) que inclúe nas súas prestacións os 
produtos de limpeza. É o servizo de limpeza diario. 

 
f)  Servizo de comedor:  

Contrato do servizo de comida para os usuarios/as do Centro de Día coa empresa 
CALIDUS Catering Service, S.L. que serve o xantar diariamente, de xaneiro a 
decembro, dende a cociña que teñen en Pobra de San Xian (Lugo) 
 

g)   Servizo de internet e móbiles:  
O servizo de telefonía e internet estivo contratado na nave industrial de O Reboredo 
a Movistar e no Centro de Día e nas Vivendas Tuteladas á Empresa R. ; ademais, o 
servizo de móbiles témolo contratado coa empresa  Vodafone España, S.A. e coas 
bonificación de rede de empresas da Cogami. 
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    3.-  LIÑAS DE ACTUACION  DA ASOCIACIÓN AGORA 
 
As actividades realizadas ao  longo do ano 2017 foron programadas coas  seguintes 
liñas de actuación: 
 

1. Fomento da Autonomía Persoal. 
 
2. Integración Social. 

 
3. Actividades de Formación: Organización e Realización de Actividades de 

Formación   
  

4. Atención Integral. 
 

5.  Atención de calidade: Promoción e xestión do Centro de Día Agora  e dos 
Apartamentos Tutelados Agora I e Agora. 

 
6. Ocio e tempo libre. 

 
7. Sensibilización social: Sensibilización da cidadanía . 

 
8. Eliminación de barreiras. 
   

9. Voluntariado. 
 

10.    Coordinación co Movemento asociativo. 
 

11.  Actividades conxuntas con outras asociacións.  
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 4.-  PROGRAMAS E SERVIZOS  PRESTADOS POLA ASOCIACIÓN  
 

4.1.   PROGRAMA INTERVENCION SOCIAL 

DENOMINACIÓN 
Programa de Intervención Social dirixido a persoas con discapacidade, as súas 
familias na Comarca de Lemos.  
 
DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO DENDE TRABALLO SOCIAL 
As distintas actividades e tarefas levadas a cabo pola traballadora social durante o 
ano 2017 enmárcanse dentro de distintas áreas de actuación: 
 

- Colaboración coa coordinación e axuste dos recursos do Centro de Día e da 
Vivenda Tutelada:  
Dentro do funcionamento diario de ambos recursos, a traballadora social realiza 
tarefas coma: realización e revisión de rexistros precisos (medicacións, limpeza, 
asistencia…), coordinación das reunións do equipo interdisiciplinar así coma da 
realización do horario xeral e individual de cada usuario xunto cos profesionais, 
realización, seguemento e avaliacións dos PAI, coordinar o uso da ferramenta 
informática que usa o equipo interdiciplinar, así coma os direferentes rexistros de 
cada profesional, velar polo cumprimento de protocolos e procesos, así como 
revisalos e modificalos cando foi oportuno. 
 

- Seguimentos e intervencións individuais:  
Colaborar co resto de profesionais na consecución dos obxectivos marcados no PAI 
para asegurar unha resposta integral ás persoas usuarias.  
Intervir naquelas necesidades detectadas ou demandadas pola persoa usuaria no 
eido social. 
- Relación coas familias:  
Manter relacións fluídas coas familias segue a ser fundamental para que se poida 
prestar unha atención integral. Escoita as demandas e necesidades e presenta o PAI 
que se leva a cabo coa persoa usuaria. 
Prestouse tamén neste ano apoio social específico a varios familiares que así o 
solicitaron sobre necesidades propias. 

 

- Acompañamentos:  
A traballadora social acompañou as persoas usuarias que asi o precisaron a consultas 
médicas e xestión de trámites diversos  

 

- Apoio na participación social e ocio:  

Participación nas saídas grupais e no programa de respiro familiar 
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- Talleres grupais:  
Realización de talleres grupais de educación de adultos (5 sesións semanais) e 
colaboración en outros talleres e actividades cando era requerida polo profesional 
que os dirixía. 

 

- Coordinación do voluntariado. 
 

- Información e asesoramento: 
A traballadora social prestou asesoramento a usuarios, traballadores, socios e 
persoas con discapacidade da comarca de Lemos sobre diversas cuestións: formación 
(competencias clave e certificados profesionais), bolsas, recoñecemento 
discapacidade e dependencia, asistencia persoal, xestión do tempo libre, etc 
 

- Xestións e tramitacións: 
 Axudouse en diversos trámites as persoas que así o requeriron: renovación 
certificado discapacidade e recoñecemento de dependencia, recoñecemento coma 
usuario do 065, reclamacións ó SERGAS, solicitude de axudas públicas e privadas, etc. 

 

- Apoio e coordinación con profesionais  de servizos públicos e privados: 
 

A coordinación cos profesionais das áreas sociais é clave para un bo traballo e prestar 
o mellor servizo posible, polo que se procura sempre levar a cabo un traballo en rede 
para prestar as solucións máis eficaces as persoas. 
No ano 2017 respondeuse a consultas de diversos profesionais (traballadoras sociais, 
psicólogas….) e  informouse a profesionais sanitarios e sociais para mellorar a 
atencións as persoas usuarias. 
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OBXECTIVOS DO SERVIZO DE TRABALLO SOCIAL: 
 

Os obxectivos do servizo de traballo social son os seguintes: 

 Maximizar a autonomía persoal e a participación social das persoas con 
discapacidade a través dunha intervención individual e personalizada. 

 Manter colaboración con entidades e profesionais do ámbito social, tanto da 
administración como do terceiro sector e privado, facilitando así unha atención 
en rede ás persoas usuarias.  

 Colaborar na coordinación dos servizos e 
recursos cos que conta a Asociación, 
participando ademais no equipo 
interdisciplinar do Centro de Día e das 
Vivendas Tuteladas e tamén mantendo unha 
bolsa de voluntariado. 

 Coordina-la bolsa de voluntariado. 
 

PERSOAS PARTICIPANTES NA ACTIVIDADE  
 
Neste ano 2017 prestouse atención directa e persoal a un total de 50 persoas, tanto 
usuarias habituais do servizo por participar xa noutros programas ou ser familiares 
coma persoas con discapacidade da zona que neste anos demandaron atención da 
traballadora social. 
 
Prestouse asesoramento a profesionais do eido sociosanitario (centro de saúde, 
hospital, gabinetes privados…) da zona en cuestións sociais, favorecendo así un 
traballo en rede que resulta moi beneficioso para a poboación. 
 

- Centro de Día. 
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- Vivendas Tuteladas Agora 
 

                  
 

- Asociación Agora 
 

                
 
 

4.2. PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL  
 

DENOMINACIÓN 
Fomento da Autonomía Persoal dos usuarios/as do Centro de Día (CD) e Vivendas 
Tuteladas (VT) da Asociación AGORA de Monforte de Lemos durante o ano 2017. 
 nas diferentes áreas do desempeño ocupacional: actividades básicas da vida diaria, 
actividades instrumentais da  vida diaria, educación, traballo, ocio e participación 
social.  
 

PERSOAS PARTICIPANTES NA ACTIVIDADE: DISTRIBUCIÓN POR IDADE E 
SEXO. 

 
Participaron a 30 persoas. Dos recursos do CD e das VT un total de 22 usuarios/as e 8 
usuarios/as externos/as.  

Atendendo á distribución de idade e sexo dos participantes, obtemos o seguinte 
gráfico. 

 
 



 

 
Asociación Agora                                 15                                                      Memoria de Actividades - 2017 

0

2

4

6

8

10

12

MENORES DE 
18

ENTRE 18 - 44 
ANOS

ENTRE 45 - 65 
ANOS

MÁIS DE 65

HOMES

MULLERES

USUARIOS EXTERNOS

 

Tipo de discapacidade dos usuarios/as participantes 
Segundo o tipo de discapacidade que presentan, distribúense do seguinte xeito: 
 

TIPO DE DISCAPACIDADE

SENSORIAL INTELECTUAL FÍSICA MIXTA

 

 
DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO DENDE TERAPIA OCUPACIONAL 
Clasificamos as actuacións de terapia ocupacional: individuais e grupais.  
 
 INTERVENCIÓNS INDIVIDUAIS REALIZADAS DENDE TERAPIA OCUPACIONAL: 
 

 AVD: sesións individuais de Terapia Ocupacional para abordar destrezas da 
persoa nas Actividades da Vida Diaria e nas Actividades Instrumentais da Vida 
Diaria (AIVD).  Estas actuacións comprenden abordaxes de entrenamento, 
maximización de destrezas, así como estratexias de compensación e 
adaptación dos déficits. 

o Adestramento en Actividades Básicas da Vida Diaria: transferencias, 
hixiene corporal, cortado de uñas, vestido/desvestido, 
calzado/descalzado, deambulación en cadeira de rodas, etc. 

o Adestramento  e mantemento do mesmo en Actividades Instrumentais 
da Vida Diaria: manexo da moeda, realización de compras no eido 
comunitario, emprego de dispositivos de comunicación, teléfonos 
móbiles, tablets, PC, etc. O entrenamento en sistemas de comunicación 
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alternativos e o entrenamento do alfabeto braille en persoas con 
problemática visual tamén se inclúe nestas actuacións. 

o Planificación e desenvolvemento de actividades terapéuticas para 
fomentar as capacidades cognitivas básicas encamiñadas a mellorar o 
desempeño cotiá. 

o Educación funcional e/ou psicomotriz: Psicomotricidade fina e grosa, 
propiocepción, estereognosia, terapia de man: actividades terapéuticas 
encamiñadas a mellorar  a función dos MMSS para mellorar a 
funcionalidade cotiá.  

o Entrenamento e adaptación de actividades de escritura ou outras 
funcións manuais. 

o Planificación de actividades terapéuticas para a maximización de 
destrezas executivas: praxias, gnoses, razoamento e lóxica, linguaxe, 
resolución de problemáticas cotiás.  

o Abordaxe para maximizar a implicación en tarefas domésticas no seu 
domicilio. 
 

 SESIÓNS VT: Neste apartado englobamos as sesións individuais que se iniciaron 
a levar de maneira máis asidua nas VT que 
teñen como obxectivo maximizar a 
independencia nas AVD no entorno real da 
persoa. No caso das VT, estase a traballar 
directamente no domicilio habitual da persoa 
logrando un maior rendemento no seu 
desempeño ocupacional. A maior parte das 
actuacións comprenden a realización de 
transferencias en diferentes planos. 
 

 AVALIACIÓNS TO:  Incluímos avaliacións iniciais, reavaliacións, como outras 
sobre aspectos concretos a traballar en TO. 

 USUARIOS EXTERNOS CD: sesións con usuarios/as que non acoden 
asiduamente ao CD e  ás VT, pero que demandan as actuacións de Terapia 
Ocupacional e son socios da Asociación Agora. 

 

 CONXUNTAS CON OUTROS PROFESIONAIS:  realizadas de maneira conxunta 
con outros profesionais: logopeda, fisioterapeuta e psicóloga. 

 

 PRODUTOS DE APOIO: Comprende a prescrición e adestramento no uso de 
produtos de apoio para tarefas cotiás, e/ou adaptación de actividades ou útiles 
cotiás. Aqueles asesoramentos e coordinacións vía telefónica coa ortopedia/s, 
apoio na elección dos produtos de apoio máis adecuados segundo as 
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necesidades e características da persoa. Incluímos neste apartado os 
acompañamentos ao médico rehabilitador e ortopedias relacionadas con 
produtos de apoio e os trámites oportunos.  

 

 INCIDENCIAS: aquelas abordadas de maneira directa pola terapeuta 
ocupacional para o manexo de conflitos. 

 

INTERVENCIÓNS EN TERAPIA OCUPACIONAL 
INDIVIDUAIS

AVD

SESIÓNS VT

AVALIACIÓNS  TO

USUARIOS EXTERNOS CD

CONXUNTAS  OUTROS PROF

PROD. APOIO

ACOMPAÑAMENTOS 

INCIDENCIAS

 
 

 INTERVENCIÓNS GRUPAIS REALIZADAS DENDE TERAPIA OCUPACIONAL: 
 

 APPD: Sesións grupais de Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia,  
destinadas a traballar destrezas para maximizar o desempeño  na preparación 
de comida e outras habilidades domésticas.  

 AIVD: para abordar aspectos das AIVD: manexo do euro, compras, fomento de 
destrezas para a interacción coa comunidade. Incídese na concienciación para 
introducir hábitos cotiás máis saudables relacionados coa alimentación e como 
debe ser a dieta para previr e mitigar certas enfermidades, fomento do 
exercicio físico. Inclúense sesións grupais encamiñadas a maximizar a cohesión 
grupal mediante a toma de decisións en grupo.  

 OCIO: apoio nas actividades de ocio e/ou celebración de datas sinaladas 
organizadas dende o CD. Inclúese unha actividade nova ampliar o abano de 
actividades lúdicas. 

 OUTRAS ACTIVIDADES DO CD: apoio en actividades grupais que se levaron a 
cabo no CD de maneira extraordinaria tales como a participación na 
preparación de materiais para o Entroido, realización de diferentes 
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curtometraxes para presentar a concursos, felicitacións de Nadal da 
asociación, etc. 

 

INTERVENCIÓNS  GRUPAIS DENDE TERAPIA 
OCUPACIONAL

APPD

AIVD 

OCIO

OUTRAS ACTV. CD

 
 

 OUTRAS INTERVENCIÓNS REALIZADAS DENDE TERAPIA OCUPACIONAL:   
 

 APPD: sesións grupais de Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia,  
cuxo obxectivo é maximizar, na medida do posible, as destrezas para a 
preparación de comida e outras tarefas domésticas. Comprende as seguintes 
actuacións: 

o Maximización da autonomía persoal en AIVD relacionadas coa 
preparación da comida: englóbanse aquelas intervencións de 
prevención de riscos na cociña, seguridade e hixiene, planificación 
de receitas a elaborar, manexo de pequenos electrodomésticos,  
manexo dos diferentes útiles de cociña e execución de tarefas 
cotiás:abrir, bater, cortar, picar, amasar, desenroscar ou raiar,  
emprego da cociña vitrocerámica, forno, conservación adecuada 
dos alimentos, entre outras. 

o Mantemento dun entorno limpo: inclúense actuacións do coidado 
dos materiais empregados nas citadas actividades, métodos de 
limpeza dos electrodomésticos empregados. 

o Autonomía persoal en xestións cotiás: comprende todo o 
referente ó coñecemento e manexo da moeda durante a 
realización de pequenas compras, a distinción entre caro e barato, 
o recoñecemento de prezos de produtos básicos, a xestión de 
pequenos recados e compras, adquisición de alimentos e útiles 
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necesarios para levar a cabo as receitas previamente elixidas. 
Tamén inclúe entrenamento en habilidades sociais básicas 
durante a realización de actividades no eido comunitario. 
 

 AIVD: nelas englobamos actuacións para lograr un maior desempeño nas AIVD: 
englóbanse, entre outras, as seguintes intervencións a nivel grupal:  
 

o Educación para fomentar a  adquisición de hábitos cotiás máis 
saudables relacionados coa alimentación e como debe ser a dieta 
para previr e mitigar certas enfermidades, fomento do exercicio 
físico. 

o Fomento da autonomía persoal na toma de decisións en grupo 
acerca dos intereses propios, actividades lúdicas e outras a 
realizar no CD, traballo en grupo, empatía, visibilización das 
capacidades propias e dos/das compañeiros/as e respecto polos 
demais. 

o Educación en relación a temáticas de ergonomía articular, hixiene 
postural e o correcto posicionamento a lograr durante as 
diferentes ocupacións cotiás. 

o Fomento do uso das Novas Tecnoloxías (tablet, dispositivos 
electrónicos, teléfonos móbiles, pc) como ferramenta para o 
desenvolvemento de capacidades básicas así como medio para 
realizar diferentes AIVD, actividades de ocio, traballo en grupo, 
comunicación alternativa e outras habilidades. 

o Facilitar a cooperación para a programación por parte dos 
usuarios/as do CD e VT da súa saída de respiro familiar. 

o Promover o visionado de fotos, debate e expresión de vivencias en 
grupo durante as saídas ou outras actividades organizadas dende 
a Asociación Agora. 

o Fomentar a toma de decisións grupais en relación as actividades 
grupais realizadas dende o CD así como a participación e 
implicación na difusión e publicación nas redes sociais da 
Asociación Agora. 

 

 OCIO: inclúense actuación encamiñadas ao 
apoio en actividades de ocio e/ou celebración 
de datas sinaladas organizadas dende o CD. 
Incluímos neste apartados os 
acompañamentos ao exterior, que supuxeron 
un total de 16, nos períodos de bo tempo para 
realizar xogos e outras actividades fóra do CD. 
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A terapeuta ocupacional participou apoio/acompañamento en 10 saídas e/ou 
actividades culturais, celebracións, etc.  Cando a situación o requira acódese 
dende Terapia Ocupacional ata o lugar a comprobar a accesibilidade, inclúe a 
participación na planificación das mesmas en coordinación co equipo 
multidisciplinar.  
 

 OUTRAS ACTIVIDADES DO CD: son aquelas actuacións mediante as que se 
presta apoio en actividades grupais que se levaron a cabo no CD de maneira 
extraordinaria: preparación de materiais para o Entroido, Comades e 
Compadres,  Sanmaín, curtametraxes, felicitacións de Nadal, talleres de 
costura, de coiro, etc.  

 

 
 

 OUTRAS INTERVENCIÓNS REALIZADAS EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
TERAPIA OCUPACIONAL:   

 

 COORDINACIÓNS CON PROFESIONAIS EXTERNOS:  con profesionais 
externos ao CD para resolver consultas, incidencias, etc. Leváronse a cabo as 
correspondentes reunións con persoal do Instituto da Pinguela de Monforte 
para iniciar un proxecto de colaboración para a realización de produtos de 
apoio mediante impresión 3D. 
Tamén se estableceu a correspondente coordinación coas terapeutas 
ocupacionais do CRD de Fingoi para xestionar mediante préstamo un Joystick 
para a valoración de necesidades de adaptación de acceso ao PC dun usuarios 
externo do CD. 

   OUTRAS ACTIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL: actuacións como a 
elaboración de materiais e adaptacións de terapia ocupacional, actualización 
de redes sociais, actividades de xestión para a planificación de saídas… 
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Tamén, durante o ano 2017, leváronse a cabo actuacións encamiñadas a 
seleccionar e/ou propoñer diferentes materiais  para o servizo de terapia 
ocupacional. 
 

 COORDINACIÓNS CON FAMILIAS: coordinacións coas familias dos participantes 
das sesións de TO. 
 

 REUNIÓNS EQUIPO MULTIDISCIPLINAR: coordinación de actuacións conxuntas, 
resolución de incidencias nas actividade do CD, elaboración de Avaliacións 
Iniciais (AI), PAI (Plan de Atención Individual) e a actualización do aplicativo de 
COGAMI. 

 

 INFORMES TERAPIA OCUPACIONAL: Informes de usuarios do CD e informes 
interdisciplinares para profesionais externos, así como informes de usuarios/as 
externos ao CD que acoden ao servizo de Terapia Ocupacional. 

OUTRAS INTERVENCIÓNS REALIZADAS EN 
TERAPIA OCUPACIONAL

TAREFAS FORMACIÓN

COORDINACIÓNS PROFESIONAIS
EXTERNOS
COORDINACIÓNS CON FAMILIAS

REUNIÓNS EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
INFORMES TO

 

4.3. PROGRAMA  DE  PSICOLOXÍA   
 
DENOMINACIÓN 
Servizo Interdisciplinar de Atención psicolóxica individual, familiar e de grupo. 
 
PERSOAS PARTICIPANTES NA ACTIVIDADE 
Neste ano 2017 participan 23 usuarios/as entre o centro de día e as vivendas 
tuteladas:  sendo delas 16 homes e 7 mulleres. 
Atendéronse a 3 usuarios externos ó centro: 2 homes e 1 muller, sendo esta última 
menor de idade. 
Tamén prestouse servizo a 2 familias, unha delas consistentes en 2 mulleres e a outra 
familia constaba de 1 muller e 1 home, en total 4 persoas beneficiáronse do servizo.  
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Pódese observar na seguinte táboa: 

 
 
NÚMERO DE DESTINATARIOS/IDADE 
O programa estivo dirixido a todos, sen límite de idade, non obstante podemos 
clasificalos do seguinte xeito: 

 Menos de 18 anos: 1 usuario 

 Entre 18 e 44 anos: 7 usuarios  

 Maiores de 44 anos: 18 usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DAS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO 
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VALORACIÓNS PSICOLÓXICAS

INTERVENCIÓNS INDIVIDUAIS

 ACTIVIDADES GRUPAIS E ESTIM. COGNITIVA
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ACOMPAÑAMENTO, INFORMES E
COORDINACIÓN USM
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DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO DENDE PSICOLOXÍA 
 

As intervencións mais frecuentes atopadas foron: 

 A nivel individual. 

 Dificultades de adaptación: Intervención en dificultades de adaptación á 
discapacidade e dependencia. 

 Secuelas traumáticas: Nos casos de discapacidade adquirida, en ocasións 
aparece sintomatoloxía asociada a situación de dependencia e do trauma. 

 Enfermidades físicas crónicas: intervencións nos efectos psicolóxicos directos 
debidos á enfermidades ou a efectos colaterais do tratamentos. 

 Regulación emocional: Intervención a nivel emocional para ser capaz de 
identificar e xestionar axeitadamente as emocións a través de programas de 
habilidades sociais e técnicas de role-playing. 

 
 A nivel grupal: 

 Estimulación cognitiva: traballos de atención, percepción, memoria, orientación 
temporal e espacial e funcións executivas. 

 Técnicas de relaxación muscular e respiración axeitada para poderse beneficiar 
da relaxación de xeito natural e automática destas diferentes técnicas para a 
xeneralización na vida diaria.  

 Dificultades nas relacións interpersoais: Aprendizaxe e automatización de 
límites psicolóxicos e físicos, empatía, aprendizaxe de habilidades sociais e 
posta en práctica das mesmas, recursos de afrontamento e resolución de 
conflitos. 

 Musicoterapia: A través dos beneficios da música, traballar os aspectos de 
motricidade con instrumentos, memorización de ritmos, tons e letras que 
sexan significativos para eles.  

 Dificultades na comunicación: estratexias para unha comunicación asertiva. 

 Abordaxe de temáticas afíns a discapacidade e as consecuencias desta: 
Autoestima, proxectos de adaptación, actitudes e cambios de roles na familia e 
nos entorno máis próximo. 

 Proxecto Emocionario: Consiste na identificación e análise das diferentes 
emocións mediante a creación dun debate das mesmas e a través das artes 
plásticas para representalas. 

 
 A nivel familiar: 

 Abordaxe da temática de discapacidade do familiar: Pautas de intervención 
ante cambios de roles, reaxuste familiar e na convivencia. 
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 Pautas para modificación de conducta: Creación de pautas para traballar dende 
a casa os aspectos traballados a nivel individual co fin de modificar hábitos e 
conductas desadaptativas. 

 Intervención familiar: Respiro familiar e acompañamento ante posibles 
dificultades no ámbito familiar. 
 

 Outras actuacións:  

 Reunións equipo multidisciplinar: Elaboración co resto do equipo na 
elaboración das Avaliacións Iniciais (AI), dos PAI (Plan de Atención Individual) e 
das PTI (Planificacións de traballo individualizadas) dos usuarios/as que asisten 
ao CD e as VT.   

 Informes individuais: Realizáronse Informes de seguimento dos usuarios do CD 
e informes interdisciplinares para profesionais externos da unidade de saúde 
mental en relación a usuarios/as do CD. 

 Acompañamento á unidade de saúde mental: Aqueles usuarios que o precisen, 
realízanse acompañamentos á unidade de saude mental así como a entrega 
dos informes anteriormente citados. 

 Actividades de ocio e tempo libre: Acompañamento no programa de respiro 
familiar así como a actividades de ocio como saídas ou talleres externos ó 
centro.  
 

4.4.PROGRAMA DE ESTIMULACION COGNITIVA: 
 
INTRODUCCIÓN: 
Tendo en conta as características individuais das persoas desenroláronse programas 
de actuacións  co fin de mellorar a súa calidade de vida a través  de técnicas de 
estimulación cognitiva para  mellora-la memoria, linguaxe, atención, concentración, 
razoamento, abstracción, funcións executivas e operacións aritméticas sinxelas.  
 
OBXETIVOS: 

 Realización dun proxecto individual, personalizado a cada persoa para conseguir 
maior autonomía e progresión. 

 Favorecer e activar a orientación espacial e temporal e fortalecer a memoria 
persoal ou episódica. Exercita-la memoria a curto e a longo prazo. 

 Maximiza-las capacidades lingüísticas,  expresión verbal e non verbal. 

 Practica-la mecánica da lecto-escritura. Mante-la mecánica da escritura como 
exercicio das praxias gráficas. Preserva-lo recoñecemento numérico. 

 Optimiza-los niveis de atención sobre o material visual, auditivo e corporal. 
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 Traballar anomias, afasias e agnosias mediante material adaptado ás diferentes 
necesidades. 

 Traballo das funcións executivas: Mellorar as habilidades cognitivas encubertas 
y autodirixidas internamente ó servicio dunha meta.  
 

PERSOAS PARTICIPANTES NA ACTIVIDADE : 
23 persoas usuarias traballando tanto conxuntamente en actividades establecidas en 
horario do centro de forma grupal como tamén mediante intervencións individuais. 
 
DESCRIPCIÓN DAS ACTUACIÓNS ESTIMULACIÓN COGNITIVA: 
Exercicios individuais e dinámicas de grupos que traballaron as seguintes áreas: 

 A atención: Tarefas sinxelas para reforzar a 
axilidade mental: series  
numéricas concretas, nomes dos meses, en 
sentido directo e inverso, búsqueda de 
símbolos e outras.  

 A orientación temporal: Tarefas básicas de 
situación no momento  
temporal e espacial, biografía persoal e do seu 
contorno máis inmediato (amigos, familia) para 
manter ao usuario en contacto coa realidade que lle rodea. 

 A memoria: Exercicios de repetición de series, recordo libre de ítems, a través 
de palabras, imaxes e números e fomentando unha maior atención visual e 
auditiva.  

 Axilidade mental: Actividades de conceptos numéricos e de  cálculo. Tarefas de 
cálculo mental, resolución de problemas aritméticos e xogos numéricos. 

 Razoamento: con exercicios que traballaban a capacidade de clasificar  
características dos obxectos. 

 A linguaxe escrita: Tarefas de redacción dun texto, escritura dunha frase ou 
palabras, ditados, copias. Emprego axeitado de conectores, complementos 
espaciais e temporais e escritura creativa libre.  

 Debuxo libre ou guiado (copia), optimizando as praxias construtivas. 
 Programas interactivos e estimulación sensorial: Memoria, Lóxica Observación, 

Atención.  
 Lectura de prensa: tódolos os días as 10:00h. Escóllense  algunhas novas do día 

o de interese para ler e comentar en grupo. 
 Estimulación mediante novas tecnoloxías: Emprego das novas tecnoloxías para 

realizar diferentes xogos interactivos que fomenten todos os aspectos 
anteriormente citados, ademáis de emprego de euro, puzzles ou secuencias 
lóxicas. 
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4.5.  PROGRAMA DE AUDICION E LINGUAXE - LOGOPEDIA 

 
DENOMINACIÓN  
Servizo de Logopedia. 
 OBXETIVO XERAL: 
Acadar un benestar comunicativo no usuario/a que propicie un adecuado desempeño 
cognitivo, social e persoal. O fundamental  é que a persoa sinta que se pode 
comunicar en calquera situación e que as persoas que o rodean o comprenden para 
que a comunicación sexa o máis autónoma posible. 
 
A partir deste obxectivo  xéranse os seguintes tipos de intervención: 

 Evita-lo desenrolo ou empeoramento dun trastorno. 

 Corrixi-las condutas lingüísticas alteradas. 

 Estimula-las capacidades da linguaxe oral e escrita. 

 Capacidades mentais (atención, memoria, comprensión, etc.) 

 Vocabulario, gramática, articulación. 

 Organización espacial e temporal, percepción visual e auditiva. 

 Conciencia fonolóxica, silábica, léxica e sintáctica. 
Neste período do ano 2017 participaron 11 usuarios/as do CD e das VT. 

 

Número de destinatarios/idade 
O programa estivo dirixido a Poboación en xeral, sen límite de idade, non obstante 
podemos clasificalos do seguinte xeito: 
 

 



 

 
Asociación Agora                                 27                                                      Memoria de Actividades - 2017 

 

DESCRIPCIÓN DAS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO 
No ano 2017 desenroláronse  as seguintes actuacións e intervencións específicas: 

 
 

 Articulación: praxias para aumentar o control, tonicidade e coordinación dos  
músculos da articulación así como para aqueles usuarios/as que tenden a confundir 
fonemas ou a non articulalos correctamente que se fagan conscientes do punto 
concreto de articulación de cada un para intentar mellorar neste aspecto. 
  

 Respiración: Desenrola-la respiración abdominal e un bo control do sopro,  
conseguindo unha relaxación da musculatura fonadora e aplicando unha correcta 
coordinación fonorespiratoria. 
 

 Algúns usuarios/as do Centro de Día presentan problemas de deglución e  
control do babeo; para isto utilizamos técnicas miofuncionais co que se pretende 
corrixir o patrón deglutorio en fase preparatoria, oral e esofáxica. 
 

 En canto á comunicación traballamos a expresión oral e tentamos acadar unha  
adecuada organización do discurso para favorecer a comprensión da linguaxe.  
 
Neste apartado os exercicios que realizamos son os seguintes: 
 

 Estimulación cognitiva: Realizamos as seguintes actividades relacionadas coa  
memoria, atención, percepción, razoamento ou comprensión. 
-  Fichas de recoñecemento de figuras iguais, figuras superpostas,… 
- Estimulación dos diferentes tipos de memoria: semántica, de traballo, 

episódica, biográfica… 
- Recoñecemento visual básico, coma as cores, profundidade, figura-fondo, 

tamaño, etc. ademáis do recoñecemento auditivo, corporal e táctil, mediante 
rompecabezas, encaixables, xogos de construcción, xogos de secuencia, etc. 
ademáis de obxectos da vida diaria. 
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- Exercicios de cándo, quén, ónde, dónde… 

 Realizamos tamén actividades de lectoescritura: como son a comprensión  
lectora, o adecuado ritmo lector e problemas relacionados coa escritura.  As 
actividades que se realizan, entre outras, son as seguintes: 

- Actividades de describir láminas e imaxes. 
- Contar historias coas súas palabras. 
- Actividades de ordenar secuencias e explicalas. 
- Formar frases con diversas palabras. 
- Lectura de textos cortos que debe explicar coas súas palabras. 

Dentro deste apartado entrarían tamén os usuarios que non teñen linguaxe oral, é 
dicir, que non se poden expresar de xeito autónomo oralmente. Para eles realizamos 
Sistemas Alternativos de comunicación individuais adaptados ás necesidades de cada 
usuario 
 

4.6.   PROGRAMA DE FISIOTERAPIA, RECUPERACION FUNCIONAL E  
HIDROTERAPIA  

 
DENOMINACIÓN             
Fomento da Autonomía Persoal dos usuarios/as do Centro de Día (CD) e Vivendas 
Tuteladas (VT) e da Asociación AGORA de Monforte de Lemos durante o ano 2016. 
todas estas actividades foron realizadas no ximnasio e na sala fisioterapéutica do 
Centro de Día e na Piscina Municipal do concello de Monforte de Lemos. 
 

INTRODUCCIÓN 
O obxectivo xeral de fisioterapia é promove-la autonomía persoal e mellora-la 
calidade de vida dos usuarios/as a nivel integral.  
 

PERSOAS PARTICIPANTES NA ACTIVIDADE  
Durante o ano 2017 participaron tanto usuarios/as do CD (16 homes / 10  mulleres) 
como usuarios externos (6 homes / 5 mulleres). 
O programa estivo dirixido á poboación en xeral de Monforte con discapacidade, sen 
límite de idade, non obstante podemos facer unha clasificación en tres grandes 
grupos: 

 Menores de 18 anos (1 home) 
 De 18 a 44 anos (5 homes / 6 mulleres ) 

 Maiores de 44 anos (16 homes / 8 mulleres ) 
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Tipo de discapacidade 

 

Os usuarios distribúense, segundo a discapacidade que presentan, tal como sigue: 

 
 

DESCRIPCIÓN DAS ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO 
No ano  2017realizáronse as seguintes actuacións e intervencións específicas: 
 

 SESIÓNS DE FISIOTERAPIA EN GRUPO 
Actividades realizadas no ximnasio do Centro de Día que podemos resumir nas 
seguintes: 

o Actividades para fortalecer os membros superiores e inferiores.  

o Actividades  para mellorar a equilibración, a postura e a coordinación 

dinámica.  

o Actividades para manter a máxima capacidade pulmonar e a osixenación. 

 

1

5 6

16

8

Home Muller

Idades e sexo

< de 18 anos 18 - 44 anos > de 44 anos
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o Actividades para mellorar a motricidade fina e grosa, o ritmo e a 

coordinación dinámica xeral e a condición física, así como fomentar a 

integración social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 SESIÓN INDIVIDUAL: FISIOTERA: Actividades realizadas no ximnasio do Centro 
de Día que podemos resumir nas seguintes: 
o Minimizar a tensión muscular e a contractura. 

o Dimínuir a espasticidade. 

o Activar a circulación dos membros inferiores ou superiores. 

o Mellorar / recuperar  a deambulación con / sen axudas técnicas / barras 

paralelas. 

o Correxir a postura. 

o Manter e/ou mellorar a mobilidade (xeral, zona afectada…) e o equilibrio. 

o Técnicas para diminuír a inflamación utilizando el método CRICER. 

o Fortalecer os músculos das extremidades superiores e inferiores. 

o Aumentar ou manter o percorrido articular. 

CINESITERAPIA
23%

MASOTERAPIA
34%

TERMOTERAPIA
27%

CRIOTERAPIA
7%

VENDAXE
4%

CINESITERAPIA

MASOTERAPIA

TERMOTERAPIA

CRIOTERAPIA

VENDAJE

 

 

ACTIVIDADE 
LÚDICA

21%

ACTIVIDADE 
DEPORTIVA AO 

AIRE LIBRE

22%
ACTIVIDADE 

DEPORTIVA EN 
SALA

23%

XIMNASIA DE 
MANTENEMENTO 

21%

PSICOMOTRICIDAD
E GROSA

15%

SESIONS GRUPAIS
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Ao longo do ano se desenvolveron as sesións de fisioterapia de carácter grupal e 
individual do seguinte modo: 

 

CADRO RESUME DE ATENCIÓN DA EQUIPA INTERDISCIPLINAR 2017 
 
No seguinte cadro só se reflicten as persoas atendidas durante o ano 2016 en cada 
unha das áreas: 

50

3030

11

37

PERSOAS ATENDIDAS 2017 ASOCIACIÓN AGORA

TRABALLO SOCIAL

TERAPIA OCUPACIONAL

PSICOLOXÍA

LOGOPEDIA

FISIOTERAPIA

 

Durante o ano 2017, a Asociación AGORA mediante un convenio con COGAMI a 
Formación continua dos/as traballadores co obxectivo de formar e actualizar os 

seus coñecementos. Así a formación realizada foi a seguinte: 
 

 Reducción Física e Contención Mecánica. (Monforte). Presencial. 7 

persoas. 
 “Impresión en 3D e produtos de apoio de baixo custe”. (Lugo). 

Presencial. 2 persoas. 

 Formación y desarrollo de capacidades para el empoderamiento de 
la mujer con discapacidad. (Madrid). Online. Novembro. 2 persoas. 

 

4.7. PROGRAMAS EDUCATIVOS BÁSICOS E ACOMPAÑAMENTOS 
 
EDUCACION DE ADULTOS  
A educación de adultos é unha actividade socioeducativa sen un obxectivo de acceso 
ou inclusión no mercado laboral. Busca que se poida adquirir, completar, actualizar e 
ampliar as capacidades das persoas participantes, coñecementos, habilidades, 
aptitudes e competencias para o desenrolo persoal e social. 
Ademais de cumprir un interese persoal de adquisición e mantemento de novos 
coñecementos, a actividade de educación de adultos busca a extrapolación a 
diferentes actividades instrumentais da vida diaria, para mellorar e fomentar unha 
maior autonomía persoal: lectura e comprensión de recibos ou cartas de organismos 
oficiais, contas sinxelas para poder realizar compras, mellora e ampliación do 
vocabulario e a expresión oral para facilitar e aumentar a comunicación, etc.    
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Coma actividade do Centro de Día consiste en programas adaptados individualmente 
en función das capacidades, necesidades e expectativas  das persoas que participan. 
Ademais de procurar satisfacer a demanda das persoas de actividades intelectuais 
gratificantes para elas, procúrase que as actividades poidan contribuír a consecución 
de obxectivos propostos nos PAI das persoas usuarias, especialmente aqueles 
relacionados con melloras a nivel cognitivo e actividades instrumentais da vida diaria. 
 
Durante o ano 2017 participaron 22 usuarias, con distintas intensidades, segundo as 
preferencias persoais das persoas usuarias e as necesidades determinadas no PIA. 
 
ACOMPAÑAMENTOS A PERSOAS USUARIAS DO CENTRO DE DÍA E DA VIVENDA 

TUTELADA 

Este servizo ofrécese as persoas usuarias do Centro de Día e das Vivendas Tuteladas. 
Foi xurdindo nestes últimos anos coma un servizo para as persoas da Vivenda 
Tutelada, pero as necesidades que foron xurdindo nas distintas familias 
(especialmente falta de transporte e dificultade para encaixar as citas médicas ou 
outras no seu tempo laboral) e nas persoas usuarias así como apoiar obxectivos de 
autonomía persoal implicou que este servizo cobre a importancia actual. 
Na comarca non existe transporte público adaptado e o servizo de taxi adaptado é un 
custe inasumible para algunhas persoas usuarias cando o precisan a miúdo. Ademais 
o 065 limítase a viaxes planificados cunha semana de antelación e dúas veces ó mes o 
que ocasiona que a miúdo non se poida usar. 
Foméntase aínda así o uso de taxi e 065 entre as nosas persoas usuarias como unha 
ferramenta de autonomía persoal, pero que tendo en conta as limitacións antes 
mencionadas. 
Se ben, é o acompañamento en distintas cuestións o que máis demandan as persoas 
usuarias e as súas familias, xa que lles é complicado desenvolverse e mesmo 
comprender o que lles explican en citas médicas ou noutros trámites. 
O acompañamento máis habitual é a citas médicas, se ben tamén neste ano previo se 
fixeron acompañamentos a xulgado, renovación de DNI, trámites bancarios, trámites 
administrativos no concello, compras de aparellos electrónicos, etc. 
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4.8. OBRADOIROS 
 
Talleres que se foron alternando durante o ano co fin de que as persoas usuarias por 
unha banda teñan unha actividade prelaboral que potencia as súas capacidades e por 
outra ofertar alternativas de lecer. A temporalidade dos mesmos pode variar sendo 
permanente durante todo o ano como mosaico, olería,  costura e outros estacionais 
como os talleres para as festas do ciclo do Entroido, decorar os locais do centro, coiro 
entre outros.  Están dirixidos por persoal de talleres ou persoal de entidades 
colaboradoras ca asociación. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Os xoves de 11:30 a 12:30 h e  os luns, martes e xoves 16:00h a 17 :30h . O luns e 
venres de 10:30 a 12:30 horas realizouse un obradoiro de Coiro entre o meses de 
outubro e novembro. Desenrolándose durante todo o ano 2017. 
 
OBXETIVOS:  
Obxectivo xeral: 

- Mellorar a psicomotricidade fina e a colaboración entre os usuarios/as. 
 

Obxectivos específicos: 
- Coñecer e manexa-las técnicas do traballo cos 

diferentes utensilios en función  da actividade 
escollida: proceso de elaboración, materiais e 
ferramentas, normas de seguridade. 

- Experimenta-la creatividade (expresión 
plástica, artística). 

- Favorece-la autoestima e sentido do traballo.  
- Adquirir valores de reciclaxe. 
- Ofrecer alternativas de lecer.   

 
DESTINATARIOS:  
Usuarios/as que acoden os recursos ofertados pola Asociación AGORA así como os 
recursos de Centro de Día e Vivendas Tuteladas. En total 24 usuario/as. 
 
ACTIVIDADES: 

- Entroido; elaboración de disfraces, compadres e comadres. 
- Elaboración de traballo de mosaico en madeira. 
- Traballos en cortiza; elaboración de taboeiros. 
- Elaboración abecedario Braille en madeira. 
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- Elaboración de caixas decoradas con diferentes materiais de refugallo. 
- Elaboración de axendas con papel de refugallo. 
- Preparación da festa de Halloween; coordinando as actividades de 

manualidades cos talleres de cociña (elaboración de comida con dita temática) 
e fisioterapia (gymkana). 

- Restauración marco de fotos e material. 
- Elaboración de materiais de xogo lúdico e tradicional. 
- Traballos con Goma Eva. 
- Talleres de Nadal; elaboración de postais, adornos e adornos con distintos 

materiais. 
- Elaboración de material adaptado (taboleiros, texturas…). Elaboración de libros 

sensoriais. 
- Costura. Traballos en tela; funda coxíns e outras labores. Traxes participación 

Festa Indiana Ribadeo. 
- Coiro: Elaboración de pulseiras, moedeiro e mochila/bolso. 

 

4.9. PRÉSTAMO DE PRODUTOS DE APOIO 
 
Asociación AGORA, continuou co servizo de de préstamo de produtos de apoio 
dirixido a avaliar, asesorar e prestar produtos de apoio que a Asociación ten e que  
benefician a mellora da calidade de vida e autonomía das persoas con discapacidade. 
Para elo, contouse ca diagnose dos diferentes profesionais que conforman o equipo 
interdisciplinar que unha vez analizadas as necesidades elaboraron o informe para 
que a entidade no caso de ter o produto de apoio requirido realizasen o préstamo de 
xeito temporal. Os produtos de apoios máis demandados no ano 2017 foron: Grúa, 
cadeiras de rodas manuais, coxíns antiescaras, cueiros e diversos produtos de apoio 
elaborados polos profesionais (cortaúñas adaptados, táboas de transferencia, libros 
de texturas…). 
 

    5.-  CENTRO DE DÍA AGORA 

 
O Centro de Día Agora  funcionou, ao longo do ano, cos seguintes principios: Valorar 
sempre as decisións, ilusións e expectativas das persoas usuarias e unha busca de 
mellora continua da convivencia entre os usuarios e as súas familias. Funcionou 
durante o 2017 con 21 prazas en contrato coa Consellería de Política Social. A súa 
ocupación foi, ai longo do ano de 21 prazas das 30 existentes.   
 
O Centro de Día ofreceu unha atención diúrna a persoas con discapacidade con 
necesidades de apoio extenso ou xeneralizado, dende unha perspectiva individual. O 
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seu obxectivo é mellora-la calidade de vida das persoas con discapacidade 
proporcionándolles apoios para emprender  e desenvolver ao máximo o seu proxecto 
de vida persoal, incluíndo de forma activa o seu grupo familiar e entorno social 
directo.  
En consecuencia, funcionou cos seguintes SERVIZOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
O horario de apertura é de luns a venres e de 9,30 ata 18 horas. Conta con dúas liñas 
de transporte adaptado propias que funcionan para traer aos usuarios/as ao Centro 
de Día pola mañán e levalos a súas casas pola tarde, dentro da súa área de actuación.  
Pecha no mes de agosto. 

ÁREA INFORMACIÓN, 

VALORACIÓN, 

SEGUIMENTO E 

ORIENTACIÓN 

 Servizo de valoración, seguimento, avaliación e coordinación 

- Avaliación das necesidades e intensidade dos apoios. 

- Programa de Atención Individual (PAI). 

- Seguimento e avaliación do PAI. 

 

 Servizo de Información e orientación 

- Acollida e valoración das necesidades das persoas 

- Avaliación das necesidades e intensidade dos apoios 

- Plan de apoio individualizado 

- Seguimento e avaliación do Plan de apoio 

 

ÁREA DE MANTEMENTO E 

REHABILITACIÓN 

 Atención psicolóxica 

 Estimulación cognitiva 

 Servizo de Logopedia 

 Servizo de Fisioterapia 

 Servizo de Terapia Ocupacional (ABVD, AIVD….) 

 Ximnasia de Mantemento 

 Psicomotricidade 

 Relaxación 

 Hidroterapia 

ACTIVIDADES E 

PROGRAMAS 

 Educación Adultos 

 Xogo cognitivo 

 Manualidades 

 Obradoiros estacionais 

 Obradoiro mosaico 

 Novas tecnoloxías 

 Lectura de prensa 

 Musicoterapia 

 Risoterapia 

 Cineforum 

 Programa respiro familiar 

 

 

 

SERVIZOS 

 Comedor 

 Transporte adaptado 

 Produtos de apoio 

 Limpeza e mantemento 

 Xestión e administración 

 Supervisión e vixilancia 
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    6.-  VIVENDAS TUTELADAS AGORA I E AGORA II 

A asociación Agora xestionou ao longo do ano 2016 dúas vivendas tuteladas na Rúa 
Carud 138 de Monforte de Lemos. Vivendas autorizadas para 8 prazas pola 
Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. 
 
Estiveron abertas e ocupadas todo ano por 6 persoas usuarias (4 mulleres/2 homes). 
Son Apartamentos Tutelados vencellados no seu funcionamento  ás actividades do 
Centro de Día,  participando nas mesmas de 10 horas ata as 18 horas e de luns a 
venres. Nas fins de semana son atendidos nas vivendas por traballadores da 
asociación. 

PROGRAMA DE AUTONOMIA E VIDA NO FOGAR: 
Obxectivos xerais: 

- Crear un entorno normalizado e integrado de convivencia entre as persoas que 
conviven nas vivendas. 

- Fomenta-la autodeterminación persoal e funcional de persoas con  
discapacidade nun clima acolledor e estimulante. 
Obxectivos específicos: 

- Desenrolar actividades de autonomía e desenvolvemento persoal. 
- Mellora-las  actitudes de convivencia e integración social. 
- Organizar  actividades de formación e  saídas culturais.   
- Apoia-los proxecto de vida de cada persoa e a capacidade de decisión. 
- Fomenta-la participación en actividades  de  ocio e tempo libre na  
comunidade. 

A asociación para acadar estes obxectivos ofreceu diversos servizos, uns enfocados a 
área de autonomía persoal e outros a área social. Estes servizos están englobados na 
carteira de servizos  contratada coa Consellería de Política Social.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES E 

PROGRAMAS 

 Autonomía persoal 

 Acompañamentos 

 Fomento da vida independente 

 Asesoramento e información 

 Atención psicolóxica 

 Ocio e tempo de lecer 

 Asistencia farmacéutica 

 Promoción da saúde 

 Fomento do Ocio sociocomunitario 

 

SERVIZOS 

 Servizo de comedor 

 Lavandaría 

 Aseo e hixiene 

 Supervisión e apoio 

 Transporte adaptado 

 Xestión e administración 

 Dietas específicas 
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   7.-  VOLUNTARIADO  
 
En canto ao capítulo do voluntariado seguiron funcionando, un ano mais, os 
seguintes programas: 
 

 Actividades de Apoio Xeral no Centro de Día. 
Desenrolouse tódolos martes de 16 a 17,30 nas  actividades do taller de costura. 
Contou coa participación dunha voluntaria. Esta actividade consiste en  apoiar a  
usuarios do Centro de Día a  realizar e elaborar traballos de  costura, calceta,  
bordado, ganchillo apoio nas manualidades e taller de mosaico. 
Asimesmo contamos con voluntarios/as xeito puntual  voluntarios para 
acompañamentos en saídas. 
En total o número de voluntarios/as que participaron nas diferentes actividades da 
entidade foron 2. 
 

 Programas de sensibilización. 
Dar a coñecer a  problemática das persoas con discapacidade entre as diversas 
entidades e na cidadanía en xeral. Potenciación da autonomía persoal e fomento da 
independencia. Somos persoas con capacidades como todos, somos cidadáns con 
igualdade de dereitos e con igualdade de oportunidades. 
Sensibilizar ao colectivo das persoas con discapacidade dos seus dereitos 
fomentando que é necesario crear un mundo de integración e para todos.  
 

 8- OUTRAS ACTIVIDADES 
 

9.1.ACTIVIDADES DE OCIO: 
Programas orientados á participación en actividades de lecer e de tempo libre no 
ámbito da comunidade.  
 
OBXETIVOS: 

- Potencia-la integración no ámbito comunitario., favorecendo a participación no  
medio socio cultural. 

- Evitar e preve-lo illamento  persoal e social.  
- Pasar un bo rato. 
-   Coñecer novas persoas e  saír da rutina diaria. 
-  Gozar e amar a natureza.  
- Favorecer e estimula-lo desenvolvemento persoal. 
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Entre outras actividades citamos as seguintes:  

 Reunións de X.D. Asociación Agora. 

 Reunións Comisión Permanente da Asociación Agora 

 Asembleas Asociación AGORA. 

 Reunión de X.D. Federación Cogami- Lugo. 

 Asemblea Cogami- Lugo. 

 Asemblea COGAMI. 

 11/01/2017 Visita Grupo PP Lugo instalacións AGORA. 

 03/02/2017Reunión IES Daviña Rei coordinador Ciclo Atención Sociosanitaria.. 

 03/02/2017 Celebración do San Brais realizando unha actividade de 
elaboración de rosquillas. 

 28/02/2017 Participación Desfile Entroido. 

 Participación no xoves de compadres e de comadres no Entroido. 

 07/03/2017 Inauguración actividades NOS+Otras en Red en Mu  seo Provincial 
e Lugo. 

 17/03/2017 Charla Prevención Lesións Medulares IES Pinguela. 

 24/03/2017 Reunión presentación Plan Estratéxico COGAMI. 

 22/03/2017 Reunión Alcalde Concello Monforte. 

 24/03/2017 Actividade Pazo TOR NOS+Otras en Red. 

 12/04/2017 Visita MIrador Doade. 

 04/05/2017 Charlas PLM IES A Pinguela. 

 05/05/2017 Actividade Pazo de Tor NOS+Otras en Red. 

 24/05/2017 Reunión Director Banco Santander Monforte. 

 26/05/2017 Visita Delegado Provincial XUNTA Lugo instalacións COGAMI 
LUGO. 

 26/05/2017 Reunión Deputación provincial de Lugo. 

 07/07/2017-13/07/2017 Programa respiro Familiar en “Ribadeo con 
participación en Festa Indiana.  

 14/09/2017 Visita Deputación Provincial de Lugo a COGAMI-Lugo. 

 25/09/2017 Inicio curso COIRO CENTRAD en AGORA. 

 03/10/2017 Visita Técnicas Ben Empregado III as instalacións de AGORA. 

 27/10/2017 Reunión Alcalde Monforte. 

 27/07/2016 Actividade lúdica en Club Fluvial Monforte de Lemos. 

 06/11/2017 Sinatura Conveio Deputación Lugo e AGORA. 

 07/11/2017 Acto sensibilización sobre 4D en Praza de España Monforte. 

 21/11/2017 Actividade Museo Pazo de Tor en Monforte (CIM e ALBORES). 

 Reunión co persoal do CIM e Servizos Sociais do Concello Monforte: 
coordinación actividades. 
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9.2. ACTIVIDADES EN COLABORACION CON COGAMI 
 
A través do Servizo de Intermediación Laboral de COGAMI-LUGO realizáronse as 
diferentes accións encamiñadas á inserción laboral de persoas con discapacidade na 
como; entrevistas ocupacionais a novas persoas usuarias, seguementos, orientacións 
do Servizo Público de Emprego, Visita a empresas, xestión de ofertas e actividades de 
Formación. 
Outra das actividades que se está desenvolvendo en colaboración con COGAMI e o 
proxecto promovido por F. Decathlon + Que deporte que permite que as persoas que 
acoden as actividades que ten en marcha a asociación teñan acceso a difeerente 
material deportivo que lles permita por unha banda realizar actividade física que 
mellora a súa calidade de vida e por outra banda ter a oportunidade de acceder e 
desfrutar do deporte adaptado.  
 

9.3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E CHARLAS 
 
As actividades e charlas que se desenvolveron ao longo do pasado ano, estiveron 
dirixidas principalmente a alumnado dos centros educativos da contorna.  
 
Así, alumnos e alumnas de 4º da ESO, Ciclos medios e superiores foron os principais 
destinatarios deste tipo de charlas cuxa temática principal foi a de prevención de 
lesións medulares e de sensibilización sobre a discapacidade, co obxectivo de buscar 
unha maior sensibilidade cara a discapacidade e xerar maiores oportunidades de 
participación na contorna. 
As charlas que se levaron a cabo serían as que a continuación se detallan: 
 
DATA LUGAR TIPO CHARLA MULLERES HOMES 

1703/2017 IES A Pinguela Prevención lesións 
medulares 

9 10 

17/03/2017 IES A Pinguela Prevención lesións 
medulares 

10 7 

02/05/2017 IES A Pinguela Prevención lesións 
medulares 

22 7 

04/05/2017 IES A Pinguela Prevención lesións 
medulares 

11 12 

04/05/2017  IES Daviña Rei Prevención lesións 
medulares 

12 10 

TOTAL 64 46 
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9.4. PROGRAMA BEN EMPREGADO III 
 

Durante o ano  2017, Asociación AGORA presentouse a convocatoria do Programa 
Ben Empregado, solicitando 2 perfís profesionais a media xornada cada un. Ditas 
profesionais incorporáronse a plantilla da asociación no mes de xuño de 2017 por un 
período de 12 meses. Os perfís seleccionados foron; unha monitora de actividade 
físico-deportiva e 1 monitora de actividades manuais. 
A monitora de actividades físico-deportivas está desenvolvendo actividades 
encamiñadas a mellora e mantenemento da actividade física das que se están a 
beneficiar un total de 24 persoas que acoden as diferentes actividades que ten en 
marcha a asociación. As actividades que se están levando a cabo son as seguintes:  

o Ioga. 
o Xogo lúdico. 
o Ximnasia de mantemento 
o Natación. 
o Baile. 

En canto a monitora de actividades manuais,  nas diferentes  actividades que se están 
desenvolvendo  participan un total de 31 persoas e son as seguintes: 

o Costura.  
o Elaboración de traxes.  
o Elaboración de material adaptado e sensorial. 
o Elaboración de bolsas e decoración.  
o Debuxo. 
o Vidrieiras 

 
Non podemos rematar está memoria sen agradecer o equipo de profesionais e 
persoas voluntarias que formades parte de Agora o compromiso e ilusión para poñer 
en marcha as actividades recollidas na memoria.  


