
Parece que foi onte cando un grupo 
de persoas con discapacidade 
capitaneadas polos noso querido 
compañeiro Domingos Dosil, 
decidiron unir esforzos para darlle 
vida ao que hoxe somos COGAMI. 
Xa pasaron trinta anos, pero as forzas 
e as gañas por pelexar polos nosos 
dereitos non decaeron, penso que 
incluso colleron máis folgos. 

Temos moito avanzado pero non 
podemos darnos por satisfeitos 
porque queda moito polo que 
traballar. Nos comezos da nosa 
andaina, por haber, nin sequera 
había un censo de persoas con 
discapacidade, e no camiño fomos 
logrando o recoñecemento dos nosos 
dereitos.

Nesta traxectoria un dos piares 
fundamentais foi e é o noso 
movemento asociativo, hoxe en día 
formado por 55 entidades, e que en 
períodos de difi cultades, como o que 
estamos a vivir agora mesmo, o seu 
labor quedou máis que de manifesto, 
tornándose imprescindible para as 
persoas. A nosa unión nestes trinta 
anos fi xo posible que os problemas 
das persoas e as súas familias 
foran tornándose en investimento 
en servizos, en empoderamento, en 

participación social,... en inclusión.
Queremos infl uír e formar parte do 
sistema, queremos que aproben leis 
para nós e sempre contando con nós, 
como primeiras persoas interesadas na 
mellora da nosa calidade de vida e o 
exercicio dos nosos dereitos.

Cumprimos trinta anos traballando 
polo dereito á educación, á autonomía 
persoal, á non discriminación da 
muller e a nena con discapacidade, á 
saúde, ao emprego, á accesibilidade, 
ao turismo e lecer accesible, polos 
dereitos da infancia e a xuventude 
e pola posta en valor da economía 
social, do movemento asociativo e 
do voluntariado, en defi nitiva, polas 
persoas con discapacidade. Como di o 
lema da campaña que lanzamos neste 
ano con motivo do noso 30 Aniversario, 
viremos as 12 Chaves da Inclusión.

E como non podía ser doutro xeito, 
quero facervos chegar a todas e 
todos vós que formades esta gran 
familia, a familia COGAMI, o  noso 
agradecemento: asociacións, 
voluntariado, persoas e entidades 
colaboradoras, profesionais,... temos 
grandes retos e, co compromiso de 
todas e todos, avanzaremos cara a 
unha sociedade inclusiva que teña en 
conta a todas as persoas. 

SOMOS CAPACES, SOMOS COGAMI!

Edición especial

30 Aniversario COGAMI

Anxo Queiruga Vila.
Presidente de COGAMI.

"Temos moito avanzado 
pero queda moito polo que 

traballar"

COGAMI: trinta anos ao 
carón das persoas con 
discapacidade

"Queremos infl uír e formar 
parte do sistema, que 

aproben leis para nós e 
sempre contando con nós"



2

FEDERACIÓNS COGAMI

Tiven a grande sorte de que 
Domingos Dosil viñera á 
miña casa pedíndome unha 
xuntanza. E fi xémola, na súa 
casa de Muros, cinco
persoas empezamos a 
falar de canta xente con 
discapacidade vivía no 
concello. Así empezamos, el 
coa súa moto de tres rodas 
e eu na bicicleta, chamando 
ás portas para facer un 
censo.

A partir de aí, creamos a 
asociación da Bisbarra 
de Muros e tomamos 
conciencia da necesidade 
do cambio. Foi moi 
importante para o noso 
colectivo a aprobación da 
LISMI. Cunha lei, existe 
o aval para reivindicar 
dereitos, e iso que daquela 
aínda se vía a 
discapacidade como 
caridade, como meus 
pobriños".

En 1982 empezamos 
a contactar con outras 
entidades da provincia de 
A Coruña, logo con outras 
provincias e tamén iniciamos 
conversas con COCEMFE, 
con viaxes a Madrid de 
14horas. E así ata hoxe.

Ángel Holguera Domínguez. 
Pres. Federación Pontevedra

“Daquela aínda se 
vía a discapacidade 
como caridade, como 
meus pobriños"

A principios dos 90 
en Galicia non había 
practicamente nada: a 
atención das persoas con 
discapacidade limitábase 
a un sistema case de 
benefi cencia, o movemento 
asociativo estaba iniciando 
e, moitas persoas con 
discapacidade e familias, 
descoñecían incluso que 
eran titulares de dereitos,  
situación agravada no rural. 

O movemento asociativo 
xorde para dar resposta 
aos dereitos, demandas e 
necesidades das persoas 
con discapacidade. E isto 
conseguiuse nestes 30 
anos, coa posta en marcha 
dunha rede de servizos e 
actividades que dotou de 
dignidade ao noso colectivo.

O 75% da poboación non 
ten contacto directo coa 
discapacidade, o que nos 
esixe traballar no día a 
día a imaxe e a cultura 
da discapacidade. Desa 
cultura son responsables as 
Administracións Públicas, o 
sector privado, o movemento 
asociativo e as propias 
persoas con discapacidade, 
xunto coas súas familias. 

É moito o camiño avanzado 
nestes trinta anos, pero 
aínda queda por percorrer. 
Pasamos de estaren  
pechadas nas propias 
casas, ou de ocultar a 
propia condición, a ter un 
papel máis visible. 

Existen múltiples e 
moi diferentes tipos 
de discapacidade, o 
movemento asociativo de 
COGAMI representa ás 
persoas con discapacidade 
física e orgánica, sendo 
esta última a menos 
coñecida e recoñecida pola 
sociedade. Á invisibilidade 
das enfermidades que a 
provocan súmaselle a falta 
de incomprensión familiar 
social e laboral, así como o 
recoñecemento ofi cial por 
parte das administracións, 
supoñendo grandes 
obstáculos que minguan a 
calidade de vida.

Máis que nunca temos 
que seguir sumando 
esforzos para poder 
ocupar o espazo que nos 
corresponde. As persoas 
con discapacidade non só 
temos que estar visibles, 
tamén participar.

A miña traxectoria vinculada 
ao movemento asociativo 
remóntase a 1993, na 
asociación Auxilia Lugo e, ao 
pouco tempo, en COGAMI, 
onde coñecín a unha das 
persoas máis infl uíntes na 
miña vida: Domingos Dosil.

Nesta época iniciamos o 
traballo do que hoxe é o 
centro de recursos de Fingoi. 
Partíamos de cero, nin 
sequera existía un censo de 
persoas con discapacidade 
na provincia de Lugo. Pouco 
a pouco logramos impartir 
os primeiros cursos de 
formación para facilitar o 
acceso ao emprego, con 
insercións ata hoxe en día. 

A participación en proxectos 
europeos permitiu crear 
iniciativas empresariais 
como a imprenta Grafi nco 
e servizos como o de 
Intermediación Laboral.

En 1996 nace a Federación 
de Lugo para fomentar a 
autonomía das persoas con 
discapacidade na provincia. 
Actualmente conta con 6 
entidades membro e máis de 
1.000 persoas asociadas.  

"A posta en marcha 
dunha rede de 
servizos dotou de 
dignidade ao noso 
colectivo"

José Luis Lolo Celeiro.
Pres. Federación Lugo

"Partíamos de cero, 
nin sequera había 
un censo de persoas 
con discapacidade en 
Lugo”

Ramón Sestayo Lestón.
Pres. Federación Coruña

"Temos que seguir 
sumando esforzos 
para poder ocupar 
o espazo que nos 
corresponde”

Laura Quintas Lorenzo.
Pres. Federación Ourense
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Beatriz Aneiros Beceiro. 
"Para min foi de grande axuda 

contactar con COGAMI"

Un dos factores que máis infl úe no 
progreso das persoas e sociedades 
é a educación. Sendo este un dereito 
fundamental, historicamente nunca 
foi equitativo para todos os grupos 
sociais, sobre todo, naqueles que, 
como o noso, precisan de apoios e 
ferramentas inclusivas.

Os últimos estudos presentados 
sobre o ensino en persoas con 
discapacidade sitúan a Galicia como 
a Comunidade Autónoma máis 
inclusiva, contando cunha taxa de 
alumnado integrado que acada case 
o 93%. 

Conforme se avanza na idade, 
os rexistros van marcando unhas 
diferenzas signifi cativas entre 
alumnado que ten discapacidade 
e alumnado que non a ten. Como 
exemplo, esta cifra que contempla 
que só o16% das persoas con 
discapacidade conta con estudos 
superiores fronte ao 34% das persoas 
sen discapacidade.

Malia que nestes trinta anos de 
traxectoria de COGAMI a sociedade 
avanzou, aínda hoxe en día o 
estudantado con discapacidade 
atopa barreiras cando accede ao 
ensino como a falta de accesibilidade 
no transporte público ou nas 
propias instalacións dos centros, a 
carencia de persoal de apoio ou de 
ferramentas e instalacións adecuadas 
ás súas necesidades. No caso do 
alumnado universitario, non sempre 
atopa vivendas adaptadas ás súas 
necesidades, as infraestruturas das 
facultades non están habilitadas e  
as bolsas de estudo resultan seren 
insufi cientes para afrontar os gastos.

Aposta pola formación dende 1999
A formación é clave para a inclusión 
na sociedade. Sen formación, o 
acceso ao emprego está máis 
limitado, cunhas portas atrancadas 
con máis fechaduras para as persoas 
con discapacidade. Por iso, dende 
os seus inicios, COGAMI apostou 

e aposta pola formación, como 
ferramenta clave na mellora da 
empregabilidade e da promoción no 
traballo. 

O servizo de formación de COGAMI 
créase no ano 1999, tras detectarse a 
necesidade de formar ás persoas 
usuarias naqueles postos máis 
demandados polo mercado 
laboral e orientados á mellora da 
competitividade empresarial. O 
obxectivo desta formación sempre foi 
o de capacitar ás persoas para atopar 
un traballo, dotalas de coñecementos, 
preparalas no manexo de ferramentas  
e, en defi nitiva, habilitalas para a 
busca activa de emprego.

Pioneira na formación a distancia
Esta área de formación foi innovadora 
a nivel estatal, chegando incluso a 
ser recoñecida co galardón Delfos 
por ser pioneira en ofrecerlles ás 
persoas con grande discapacidade 
que vivían no rural a oportunidade 
de poder formarse a distancia, 
proporcionándolles o equipo 
informático gratuitamente ás que non 
dispoñían de ordenador. 

A día de hoxe, COGAMI leva 
impartidos un total 656 cursos de 
formación, sendo 575 de carácter 
presencial e o resto, 81 cursos, foron  
impartidos a distancia. En canto ao 
número de asistentes, polas aulas 
de COGAMI pasaron 9.592 persoas, 
todas elas formadas tanto de maneira 
presencial como telematicamente.

A cantidade de persoas formadas 
seguirá incrementando co paso dos 
anos de traxectoria de COGAMI. En 
palabras do seu presidente, Anxo 
Queiruga, “a formación que nós 
impartimos ten por obxectivo preparar 
e capacitar ás persoas para atopar 
un traballo, por iso somos exixentes, 
porque queremos que a persoa estea 
activa na busca de emprego”.

EDUCACIÓN

Unha das persoas que pasaron polas 
aulas de COGAMI foi Beatriz Aneiros 
Beceiro, tras chegar ás instalacións de 
Ferrol con 23 anos, un ano despois de 
obter o certifi cado de discapacidade por 
mor das secuelas que lle ocasionou un 
accidente de tráfi co.

Beatriz foi unha das alumnas que 
se formou a distancia cun equipo 
informático cedido por COGAMI, hai xa 
quince anos. Participou en dous cursos, 
ambos relacionados coa informática, 
vindo a complementar os estudos de 
administrativo que xa cursara.

Tras rematar estes cursos, o Servizo de 
Orientación e Intermediación Laboral 
de COGAMI asesorouna para que se 
presentara a unha oferta para cubrir 
unha baixa laboral nunha xestoría en 
2006 e, a partir deste momento, foi 
enlazando outros contratos laborais en 
distintos ámbitos.

“Hai dez anos que entrei a traballar 
como administrativa en Limanfer S.L. 
e estou encantada”, apunta Beatriz. 
“Para min contactar con COGAMI foi 
unha grande axuda porque sempre 
me orientaron na miña traxectoria 
profesional”.

A aposta de COGAMI pola 
formación é recoñecida a 
través do premio Delfos 
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Nestes trinta anos cambiou a situación 
das persoas con discapacidade, como 
o feito de exercer o dereito para tomar 
as rendas da nosa propia vida.

Se ben é certo que aínda 
existen centros onde as persoas 
con discapacidade viven 
institucionalizadas, algo que dende 
COGAMI se considera doutra época 
por considerar que as privan da súa 
propia autonomía, cada vez apóstase 
máis por servizos que promocionan a 
autonomía persoal, sendo un destes o 
de asistencia persoal.

É durante o ano 2007 cando 
COGAMI pon en marcha un 
programa experimental de asistencia 
persoal en colaboración coa Xunta 
de Galicia. Dirixido a persoas que 
teñen recoñecida a situación de 
dependencia, este servizo contrátao 
unha persoa con necesidades de 
apoio para desenvolver actividades da 
vida diaria, como o coidado persoal, 
a realización de tarefas do fogar ou 
acompañamento. A propia persoa 
con discapacidade é a que controla o 
servizo, a que selecciona a quen o vai 
prestar e decide cando e como quere 
que lle sexa prestado, aportando 
todas as instrucións precisas para 
dirixir ás persoas encargadas de 
prestalo: as asistentes persoais.

Actualmente, 95 persoas reciben o 
servizo de asistencia persoal, polo 
tanto, teñen o control das súas propias 
vidas.

Outro recurso que nace para favorecer 
a autonomía persoal é o denominado 
Proxecto Innovador de Promoción 
da Autonomía Personal que botou 
a andar no mes de maio de 2019 
para centrarse na investigación de 
novas metodoloxías, técnicas e 
investigacións. Promovido pola Xunta 
de Galicia, este proxecto estase 

AUTONOMÍA PERSOAL

desenvolvendo nas instalacións do 
coñecido como edifi cio CEGADI 
situado en Santiago de Compostela. 

Cada unha das 41 persoas que 
pasaron polo proxecto seguiron 
un itinerario personalizado de 
atención integral, no que interveñen 
11 profesionais especialistas 
en diferentes disciplinas 
como son: fi sioterapia, terapia 
ocupacional, psicoloxía, logopedia, 
neuropsicoloxía, traballo social, 
investigación, accesibilidade e 
intermediación laboral. 

Este Proxecto Innovador contará 
cunha temporalidade de catro anos, 
dos que dous xa van investidos, 
para desenvolver unha investigación 
a través do deseño e a posta en 
marcha de metodoloxías, técnicas, 
protocolos e intervencións que 
teñen como elemento innovador a 
atención integral da persoa dende un 
enfoque socio-comunitario. Ademais, 
promóvese a atención centrada na 
persoa para garantirlle autonomía e 
o empoderamento.

Outros dos recursos esenciais para 
a autonomía persoal desenvólvense 
en zonas rurais, contornas a onde 
non sempre chegan os servizos 
necesarios. Referímonos aos centros 
de recursos de atención integral que 
prestan apoios para a mellora da 
autonomía e a calidade de vida das 
persoas usuarias. 

Con prazas de centros de día e 
ocupacionais, ofrecen atención 
personalizada a través de programas 
de rehabilitación, educación básica, 
obradoiros artesanais e formativos, 
actividades deportivas e de lecer, 
ademais de transporte adaptado e 
servizo de comedor.

Actualmente son un total de 481 as 
persoas que acoden a algún dos 15 
centros de recursos que forman parte 
de COGAMI e as súas entidades 
membro. 

César Sartal é un exemplo 
de autonomía persoal e vida 
independente. En 2002, este veciño 
de Dodro decidiu, como milleiros 
de mozos da súa idade, continuar 
os seus estudos na Universidade. 
Pero para César o camiño era máis 
complexo; non bastaba superar a 
nota de acceso á Universidade, tiña 
que asegurarse tamén de contar con 
acceso á vivenda, á facultade e ao 
transporte público.

Contactou con COGAMI para 
asesorarse e, segundo explica 
“nun só día, puxéronse en contacto 
coa miña facultade de Relacións 
Laborais, solicitáronme praza para 
inscribirme nun Colexio Maior onde 
vivir e buscáronme unha persoa que 
me axudase en todo o que precisase. 
Orientáronme e acompañáronme no 
que precisei".

César rematou a súa formación. “A 
miña situación non é que mellorara, 
de non ter nada nin ter solución, 
xa tiña todos os meus problemas 
resoltos”, explica.

Pasaron dezaoito anos e cambioulle 
a vida: aprobou unhas oposicións 
á Administración, casou e ten unha 
fi lla. Volvendo a vista atrás, César 
opina que “o máis importante para 
min foi que saquei de enriba moitos 
medos, como o de vivir só, o de 
estar nun lugar onde non coñecía a 
ninguén,... iso xa é pasado”.

César Sartal Rodríguez.
"O máis importante para 

min foi que saquei de enriba 
moitos medos"

Dispoñer de recursos para 
tomar as rendas da nosa 
propia vida
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MULLER

Lola Vilariño podemos poñela como 
exemplo dunha muller loitadora e 
pioneira en vivir como quere. Ligada 
ao movemento asociativo dende hai 
máis de corenta anos, Lola sempre 
traballou polos dereitos das persoas 
con discapacidade dende a súa vila, 
Monforte de Lemos.

Di que tivo moita sorte coa súa 
familia. Filla única, sempre estivo 
cos seus pais e contou co seu apoio. 
“Os meus pais viviron por e para 
min”, apunta Lola, aínda que é moi 
consciente de que moitas familias 
exercen unha sobreprotección coas 
súas fi llas e fi llos.

Lola sacou o graduado escolar con 
corenta anos, antes non estaba o 
ensino preparado na escolarización 
de todo tipo de alumnado: carecía de 
transporte adaptado, as instalacións 
tampouco o estaban, e aínda menos 
os produtos ou profesorado de apoio.

Lola é unha desas mulleres pioneiras 
no fomento da autonomía persoal. 
Aos seus 73 anos vive coa súa 
curmá máis maior ca ela e, para 
poder desenvolver o seu proxecto 
de vida, busca apoio nos recursos 
que existen na súa contorna, como 
o servizo de atención a persoas 
dependentes, do que fai uso para 
a súa curmá, mentres ela participa 
nas actividades do centro de día da 
asociación AGORA, onde acode a 
diario.

Ser muller, ter discapacidade, e se a 
isto lle engadimos vivir no rural, son 
tres condicións que poñen enriba 
da mesa a discriminación que viven 
día a día as mulleres e nenas con 
discapacidade. Se para unha persoa 
con discapacidade se fai costa arriba o 
poder desenvolverse, para as mulleres 
a desigualdade agudízase. Para elas 
a vida é máis complexa, tanto para o 
seu desenvolvemento como para o 
acceso ao mercado laboral, ou para 
obter unha formación adecuada; e 
isto sen entrar a facer referencia en 
exercer outros dereitos como é o da 
maternidade, por exemplo.

Aínda sendo máis, o número 
de mulleres con certifi cado de 
discapacidade en Galicia ascende 
a 115.763, que vén sendo o 51% 
da poboación total de persoas con 
discapacidade, as oportunidades son 
menos. Segundo recolle o Instituto 
Galego de Estatística, a taxa de paro 
nas mulleres con discapacidade 
alcanza o 24,6%, e tan só o 9,9% 
logra cursar estudos superiores.

Co fi n de ir gañando o pulso a estas 
e outras moitas máis situacións 
discriminatorias en contra das 
mulleres e nenas con discapacidade, 
dende COGAMI e as súas entidades 
membro tívose claro que había que 
facer algo ao respecto para reverter 
esta situación. Dende os seus inicios, 
polo tanto, trabállase en programas de 
empoderamento, tomando a infancia 
como punto de partida para potenciar 
a participación social. 

Nestes senso, préstase apoio a 
mulleres que están privadas de 
dereitos, que viven discriminadas, 
acompáñanse ás mulleres que son 
vítimas de violencia de xénero, 
apóiase a menores para que teñan 
unha integración educativa,... En 

defi nitiva, a traxectoria de COGAMI 
supera o milleiro de mulleres 
atendidas por algún dos servizos 
especializados que ofrece a 
Organización, como o Servizo de 
Atención Especializada á Muller 
con Discapacidade. A través deste 
servizo púidose prestar información, 
orientación e asesoramento, ademais 
de realizar intervencións coa persoa 
e familia para adquirir habilidades 
persoais e sociais, co fi n de poder 
mellorar a empregabilidade. 
  
A través da promoción da autonomía 
persoal preténdese dar resposta 
a moitos aspectos que ocasionan 
situacións de desigualdade como 
a falta de transporte que cubra 
desprazamentos dende zonas rurais, 
a accesibilidade ou a falta de apoios 
a nivel de educación. Cada ano, 
dende COGAMI aténdense preto 
de mil consultas que chegan dende 
mulleres que buscan respostas para 
resolver os trámites para a obtención 
do certifi cado de discapacidade, 
ter a oportunidade de acceder a un 
emprego, a unha vivenda digna ou 
a como tramitar o dereito a recibir 
prestacións económicas.

Unha entidade por e para mulleres
Co fi n de visibilizar a realidade das 
mulleres e desenvolver programas 
para seguir avanzando na súa 
autonomía, en 2009 un grupo de 
mulleres decide asociarse e dar vida 
a ACADAR, a Asociación de Mulleres 
con Discapacidade de Galicia. Nace 
unha entidade que ofrece atención 
individualizada e especializada 
á muller e familia, a través de 
ferramentas de capacitación e 
acompañamento na toma de 
decisións.  

ACADAR e COGAMI, traballan 
conxuntamente na defensa dos 
dereitos da muller, dando voz ás 
mulleres que viven no silencio a 
lacra da violencia, como así o recolle 
a primeira guía de Violencia contra 
as mulleres con discapacidade 
publicada en 2015.

Deseñar programas dirixidos 
ás mulleres para dotalas 
de recursos cara á súa 
autonomía 

Lola Vilariño Maceda.
"A sociedade é moi distinta 

agora a como o era hai 
trinta anos"



Segundo datos extraídos da Enquisa 
Nacional de Saúde en España, 
Galicia é a comunidade española 
que contempla, cun 79%, a taxa 
máis elevada de persoas maiores 
de 15 anos que aseguran ter unha 
enfermidade crónica, unha porcentaxe 
que supera en 15 puntos a media 
estatal. 

E moitas destas persoas con 
enfermidade crónica forman parte 
dalgunha das 23 entidades membro 
de COGAMI. Na súa totalidade, teñen 
asociadas a máis de 5.300 persoas 
con discapacidade orgánica, con 
patoloxías diversas como: lupus, 
esclerose, fi bromialxia e síndrome 
de fatiga crónica, hemofi lia e outras 
coagulopatías, fi brose quística, 
enfermidades do ril, crohn e colite 
ulcerosa, linfedema, espondilite, 
enfermidades reumatolóxicas, 
persoas con amputacións e persoas 
con lesión medular.

COGAMI tivo moi presente dende 

Equipos de valoración e orientación 
(EVO), así como asesorar en temas 
transversais como a accesibilidade 
nos centros sanitarios, as 
reclamacións de doentes e tamén a 
revisión da lexislación vixente. 

Nace DisOrganic
Co fi n de acabar coa invisibilidade da 
discapacidade orgánica, o movemento 
asociativo de COGAMI presentou,  
nos sete centros hospitalarios galegos 
de referencia, o símbolo internacional 
da discapacidade orgánica, 
denominado DisOrganic. 

Campañas como esta serven 
para difundir problemáticas que 
viven cada día persoas con 
discapacidade orgánica como a falta 
de recoñecemento, a invisibilidade e 
a incomprensión como consecuencia 
das alteracións que se orixinan no 
interior do corpo humano e que 
pasan desapercibidas pola maioría 
da poboación. Polo tanto, coa 
participación da presentación da 
imaxe da discapacidade orgánica, o 
movemento asociativo pretende que 
se recoñeza, que se coñeza e que se 
vexa.

os seus inicios a necesidade de 
velar por todas e todos os pacientes 
crónicos que viven con patoloxías 
que, unha vez que saen do ámbito 
hospitalario, precisan apoios doutro 
tipo para poder continuar cos seus 
proxectos de vida. Por iso, dende 
a Organización demándase un 
cambio no sistema sanitario, xa 
que o actual está máis centrado en 
doentes agudos que nos doentes 
con enfermidades crónicas.  

Comisión Sociosanitaria 
O crecente número de entidades 
orgánicas que solicitan adherirse 
a COGAMI, coas súas propias 
demandas, fan que en 2011 saia 
á luz a Comisión Sociosanitaria. 
A través deste órgano preténdese 
darlle voz a todas as patoloxías 
crónicas que representa e servir de 
interlocutora coa Administración. 

Entre as funcións que contempla 
a Comisión Sociosanitaria están 
que se leve a cabo unha correcta 
intervención sociosanitaria, 
participar na rede galega sanitaria 
tanto a nivel galego como local, 
revisar a lexislación vixente e facer 
seguimento das valoracións dos 
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Recoñecer, coñecer e ver 
que é a discapacidade 
orgánica 

SAÚDE
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Bruno Lamas é membro da asociación 
DEBRA-Piel de Mariposa, doenza 
crónica, rara e aínda moi descoñecida 
para a maioría da sociedade. “Se 
habitualmente o empresariado apenas 
ten coñecemento do mundo da 
discapacidade, podes imaxinar o que 
é ter unha enfermidade crónica e rara 
como a miña. Como moito, pregunta 
que foi o que pasou”, di Bruno. 

Como se trata dunha patoloxía 
que non ten cura, o que se procura 
é mellorar a calidade de vida de 
pacientes e familias. “Por unha banda, 
explica Bruno, axudamos a nais e 
pais coas curas e cos coidados das 

fi llas e fi llos, porque hai que ter en 
conta que teñen que aprendelo todo 
dende cero e dun día para outro. Por 
outra banda, dende a nosa entidade 
temos que preitear coas diferentes 
administracións para mellorar a 
asistencia sociosanitaria”.

Engade Bruno que, ao tratarse dunha 
patoloxía que non ten cura, o que 
se procura é mellorar a calidade 
de vida de pacientes e familias. "O 
asociacionismo é fundamental para 
mellorar a calidade de vida das 
persoas con discapacidade orgánica, 
as entidades son necesarias para 
defender os nosos dereitos”.

Bruno Lamas Rodríguez.
"As entidades son 

necesarias para defender os 
nosos dereitos" 



materia de emprego: Galicia, cunha 
taxa de actividade do 29,9% nas 
persoas con discapacidade sitúase 
na cuarta posición polo fi n da ringleira 
en España, seguida de Andalucía, 
Asturias e Canarias. 

Para reverter estes datos, faise 
necesario contar cunha fi rme 
implicación da Administración, quen 
debe controlar medidas aprobadas 
como o cumprimento da lei de 
reserva de emprego a persoas con 
discapacidade nas empresas que 
superan as 50 persoas contratadas; 
pero tamén cara estas empresas 
deben destinarse axudas para 
adaptar os postos de traballo e para 
eliminar barreiras que poida haber nas 
instalacións.

A sociedade avanzou, pero non pode 
parar. As persoas con discapacidade 
deben contar coas mesmas 
oportunidades para demostrar a 
súa valía. Para isto é necesario 
continuar dende COGAMI co labor tan 
importante de sensibilización porque 
deste xeito, vanse picando cada 
vez máis as pedras que levantan os 
muros do descoñecemento do noso 
grupo social.
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“Para unha persoa con discapacidade 
o traballo é máis que un dereito. 
Supón a oportunidade de ter 
un proxecto de vida, fomenta 
as relacións sociais e permite 
combater a discriminación por falta 
de oportunidades”. Son palabras 
do presidente de COGAMI, Anxo 
Queiruga poñendo en valor a 
importancia da inclusión laboral.

Durante os trinta anos de traxectoria 
de COGAMI, o emprego sempre 
estivo presente como un dos piares 
principais para normalizar, integrar 
e vivir en igualdade. Tal relevancia 
se lle dou, e se lle dá, ao emprego 
dentro da Organización, que aos seis 
anos de nacer COGAMI, ponse en 
marcha un servizo especializado na 
orientación e intermediación laboral 
de persoas con discapacidade: sae á 
luz o SIL, unha ponte entre a persoa 
que busca emprego e a empresa que 
busca profesionais para cubrir postos 
laborais.  

Dende que arrancou en 1996, o 
motor do SIL nunca parou, como 
demostran as cifras acadadas dende 
entón: levan realizadas preto de 
50.000 orientacións laborais das que 
saíron contratos para 15.000 persoas, 
despois de visitar a máis de 10.000 
empresas. Actualmente, este servizo 
conta cunha bolsa de demandantes 
de emprego que ten inscritas a 
18.158 persoas con discapacidade, 
sendo destas homes 10.561 e 7.597 
mulleres.

Aínda que mellorou, o mercado 
laboral actual segue sen ser inclusivo 
para as persoas con discapacidade. 
As cifras seguen a ser preocupantes, 
como a da taxa de paro que supera 
en 10 puntos á das persoas que non 
teñen discapacidade. Malia que cada 
vez son máis as empresas que poñen 
en valor a inclusión laboral, estas non 
son sufi cientes, facendo necesario 
que o SIL continúe co labor de 
sensibilización e información orientado 
ao empresariado.

A todo isto hai que engadir que as 
cifras de emprego ofi ciais evidencian 
a necesidade de dedicar maiores 
esforzos a promover a igualdade en 

O emprego, máis alá do 
salario, implica poder manter 
unha relación social

EMPREGO

Martina Paz é unha das persoas ben 
coñecidas por COGAMI. Ela mesma 
di que a relación iniciou hai moitos 
anos, se ben nun principio foi para 
poder practicar actividades de lecer 
como excursións e deporte adaptado. 

Cando remata a súa formación de 
Empresariais e ADE pola UNED, 
logra o seu primeiro traballo como 
administrativa contable nun despacho 
de avogados de A Coruña, a súa 
cidade natal, e alí está durante 
tres anos, ata que a empresa 
pecha. Esta parada volve traer a 
Martina a COGAMI: contacta co 
servizo de emprego, o SIL, onde 

recibe asesoramento na mellora da 
empregabilidade. “Asesoráronme 
durante todo o proceso de 
contratación e serviume para preparar 
a entrevista”, explica Martina.  

Presentouse a varias ofertas de 
traballo ata que dou cunha que a 
aceptou. E nela segue. Son case 
sete anos en Herrajes Rey “estou moi 
contenta, síntome moi útil no meu 
traballo”, apunta Martina. Pero tamén 
di que tivo experiencias curiosas como 
“unha oferta que pedían administrativo 
con discapacidade e había que subir 
un tramo de 20 chanzos para chegar 
ao posto de traballo”.

Martina Paz Paz.
"Asesoráronme durante 

todo o proceso de 
contratación" 
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As persoas máis veteranas, cando 
explican por que COGAMI se 
aventurou no mundo empresarial, 
a resposta sempre é a mesma: 
por ser a única maneira de crear 
oportunidades laborais nun mercado 
daquela totalmente hermético ás 
persoas con discapacidade. Xa 
era complexo ver unha persoa con 
discapacidade pola rúa, para canto 
máis vela nun posto de traballo.

Tralo remate dun curso sobre 
reciclaxe impartido con fondos 
europeos, xurde a idea de aventurarse 
no que resultou ser o primeiro centro 
especial de emprego de COGAMI. 
En 1994 abre Coregal con dez 
persoas contratadas, unha iniciativa 
de economía social, sen ánimo de 
lucro, dedicada á recollida e reciclaxe 
de papel e cartón en Santiago de 
Compostela. Hoxe en día, Coregal 
dedícase á xestión medioambiental de 
todo tipo de residuos, conta cun cadro 
de persoal formado por 190 persoas 
traballadoras distribuídas nas catro 
plantas que ten en Santiago, Boiro, 
Carballo e Mos. 

Coregal supón o impulso para 
emprender outras iniciativas. A esta 
séguenlle Hornos de Lamastelle, 
Grafi nco, Trameve, Dixardín, Accede 
Social, Galega de Economía Social, 
Artegalia, Integratex, Activa Social 
ETT e Combina Social. Os sectores 
son diversos: reciclaxe e coidado 
do medio ambiente, alimentación, 
artes gráfi cas, transporte, servizos, 
distribución, téxtil e consultaría. 
Pasouse de unha a once iniciativas 
empresariais e de 20 persoas 
traballando a un equipo que supera 
as 600 persoas traballadoras, tendo 
o 90% destas con certifi cado de 
discapacidade.

ECONOMÍA SOCIAL 

Ofrecer oportunidades 
laborais a persoas que 
demostran que son capaces

Hornos de Lamastelle arrancou hai 
29 anos, tras formarse un grupo de 
25 persoas, todas elas estudantes 
no colexio de ASPRONAGA. Unha 
das alumnas foi Mónica Fernández 
quen, tras rematar o curso, 
resultou ser unha das dez persoas 
seleccionadas para empezar a 
traballar neste obradoiro dedicado á 
bolería e empanadas. E aquí segue, 
xunto con Emilio e Mucha, as tres 
veteranas do cadro de persoal. 

Entrou, e iso que di que non 
con moitas gañas e tendo que 
convencela a súa nai. Foi a súa 
primeira oportunidade laboral, con 
21 anos, era unha mociña, e agora, 
xa está contando en que cada vez a 
xubilación está máis preto.

Polas mans de Mónica pasaron 
“milleiros de empanadas”, segundo 
di, “Hornos de Lamastelle é a miña 
vida enteira, cando saia de aquí 
fareino para a miña casa, aquí teño 
amigos, é a miña segunda familia”.

Mónica, se non fora por unha 
oportunidade como a deste centro 
especial de emprego, teríao máis 
difícil para poder traballar e “ao 
mellor faríao igual ou mellor que 
aquí o meu traballo”, opina Mónica, 
quen engade que “non hai moitas 
oportunidades fóra de aquí para 
xente con discapacidade”.

Mónica Fernández Somoza.
"É a miña vida enteira, 

cando saia de aquí fareino 
para a miña casa"

Estas iniciativas son unha 
representación da totalidade de 32 
centros especiais de emprego sen 
ánimo de lucro que hai operativos 
en Galicia actualmente, con máis de 
1.500 persoas traballando neles. Son 
parte da economía social galega, 
segundo datos ofi ciais, representan 
o 10% do Produto Interior Bruto. 
Supoñen un exemplo de compromiso 
coas persoas, co coidado do medio 
ambiente, coa responsabilidade social 
e coa xeración dun valor que se 
comparte co resto da sociedade.

Cando hai crises económicas, os 
centros especiais de emprego como 
empresas que son, aféctanlles 
en primeira persoa, sendo tamén 
vulnerables á situación económica 
que vive o país. Expertos 
economistas falan de que en trinta 
anos vivimos tres crises económicas: 
a de 1993-1995, a de 2008-2014 e 
maila actual; e disque cada unha 
é máis intensa que a anterior. Ata 
o de agora, o grupo de empresas 
que ten COGAMI logrou resistir 
as sacudidas da economía. Aínda 
así, non se pode baixar a garda 
e, por iso, dende a Confederación 
pídenlle ás Administracións que se 
comprometan coa economía social 
mediante a adopción de medidas para 
paliar as consecuencias e favorecer 
a recuperación. É, polo tanto, moi 
importante que se cumpra coa Lei 
de Contratos do Sector Público que 
especifi ca que unha porcentaxe dos 
contratos reservarase para empresas 
de inserción laboral e centros 
especiais de emprego de iniciativa 
social.

O emprego protexido faise necesario 
mentres se sigan pechando ás 
portas do mercado laboral ás 
persoas con discapacidade. Dende 
as organizacións do sector social, 
xéranse oportunidades laborais a 
persoas con discapacidade, sobre 
todo das zonas rurais, por seren 
contornas con maiores difi cultades de 
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ACCESIBILIDADE

Historicamente, a accesibilidade 
resulta ser a materia pendente por 
solucionar e unha das necesidades 
máis demandadas polo grupo social 
das persoas con discapacidade. 
Nunha conversa co membro da 
xunta directiva de COGAMI, Paulo 
Fontán, facíanos refl exionar tras 
dicir: “a sociedade non é consciente 
de que existen discriminacións por 
ter discapacidade. Como exemplo, 
se nun comercio hai un cartel que 
pon `prohibida a entrada a persoas 
negras´, sería un escándalo e 
habería protestas, denuncias, 
manifestacións,... Pero se hai un 
chanzo na entrada que lles prohibe 
a entrada a persoas con mobilidade 
reducida, non pasa nada”.

Pero si que pasa. Cada día son 
milleiros as persoas que atopan 
atrancos cando teñen que resolver 
calquera xestión da vida diaria e, o 
máis preocupante, estímase que en 
España son cen mil as persoas que 
están encarceradas nas súas propias 
casas por falta de accesibilidade 
nos inmobles. Estas persoas viven 
condenadas a estar illadas nos seus 
propios fogares porque os edifi cios 
non están adaptados, apenas hai 
axudas económicas para eliminar 
as barreiras e, o que é fundamental, 
a Lei de Propiedade Horizontal 
non as apoia, de aí que dende os 
movementos asociativos se demande 
un cambio.

E este cambio ten que iniciar co 
compromiso fi rme por parte das 
administracións públicas, quen 
deben de ter un papel contundente 
na loita contra a discriminación, 
poñendo recursos de inspección 
unidos a un réxime de sancións cando 
se produzan infraccións por non 
cumprirse as leis. “A accesibilidade 

Deseñar espazos, bens, 
produtos e servizos para uso 
de todas as persoas

é clave para o movemento libre de 
todas as persoas, porque permiten a 
convivencia e benefi cia ao conxunto 
da sociedade”, explica Anxo 
Queiruga, presidente de COGAMI. 

En 2014, por unanimidade, aprobouse 
en Galicia a Lei de Accesibilidade, 
co fi n de acadar unha sociedade 
inclusiva e accesible que garante 
a autonomía das persoas, evite 
a discriminación e favoreza a 
igualdade de oportunidades para 
toda a cidadanía, especialmente 
para as persoas cun algún tipo de 
discapacidade. E deuse un prazo 
de 24 meses para a elaboración e 
aprobación dun decreto que, a día de 
hoxe, non existe. "É imprescindible 
a aprobación deste decreto como 
instrumento legal para poder 
desenvolver a lei, senón é papel 
mollado", explica Queiruga quen 
conclúe dicindo que “exiximos a súa 
aprobación neste ano 2021".

É no ano 2003 cando inicia en 
COGAMI unha área especializada 
en materias de accesibilidade,  
axudas técnicas e lexislación 
de referencia. Un ano despois, 
desenvolve actividades propias 
dunha consultaría, dedicada a 
asesorar, formar e elaborar plans de 
accesibilidade, co fi n de humanizar 
espazos e servizos conforme a 
criterios de deseño universal. Dende 
os seus inicios, resolvéronse máis 
de 3.500 consultas, superáronse os 
70 proxectos para facer espazos sen 
barreiras e impartíronse 75 charlas.

Este servizo foi evolucionando. Se 
ben iniciou para resolver problemas 
na vivenda familiar, agora ofrece un 
servizo máis amplo, asesorando a 
obras que se fan en espazos urbanos 
e, polo tanto, que benefi cian ao 
conxunto da sociedade. Ademais, 
forma parte de grupos de traballo a 
nivel asociativo local, autonómico 
e nacional, co fi n de poder traballar 
no asesoramento para a mellora da 
lexislación vixente.

Eugenio é unha das persoas que 
derivaron unha consulta á área 
de Accesibilidade de COGAMI. 
Dispón de dúas vivendas, unha 
en Vigo e outra en Nigrán, as 
dúas contemplaban a necesidade 
de teren que ser analizadas para 
facelas accesibles. Despois de 
visitalas persoal técnico da área, 
nunha semana Eugenio dispoñía 
dun informe detallado sobre as 
actuacións de mellora que debería 
acometer.

Na vivenda de Vigo, as obras 
foron levadas a cabo: mellorouse 
o acceso do portal de entrada coa 
construción dunha rampla que 
lle permite a entrada e saída de 
maneira autónoma á rúa, unha obra 
na que se implicou a comunidade de 
veciñas e veciños.  

Non ocorre o mesmo coa vivenda 
que ten en Nigrán. ”A día de 
hoxe, aínda estamos intentando 
que a comunidade de veciños se 
sensibilice coa miña situación e 
poder facer os cambios precisos 
para facer accesible o edifi cio para 
todas as persoas”, explica Eugenio. 
Arestora está sendo asesorado por 
un despacho de avogados.

Para rematar, Eugenio expresa a 
necesidade de que "a Administración 
debe obrigar e facer cumprir a lei, 
para a construción de espazos para 
todas as persoas".

Eugenio Pérez Suppo.
" A Administración debe 

obrigar e facer cumprir a Lei 
de Accesibilidade"
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VOLUNTARIADO

Fina González Castro.
“Ti non lles dás nada, pero 
danche tanto a ti..., e o que 

aprendes!"

COGAMI actualmente dispón dunha 
bolsa de voluntariado que contempla 
1.104 persoas inscritas como 
voluntarias, sendo mulleres o 65%,  
con idades entre os 20 e 40 anos. 
Pero o dato máis relevante, dende 
que COGAMI decide crear unha Rede 
de Voluntariado no ano 2001, é que o 
80% das persoas que están inscritas 
teñen o certifi cado de discapacidade. 

Pódese dicir que o voluntariado de 
COGAMI visibiliza o avance social 
das persoas con discapacidade nos 
últimos corenta anos: se durante 
os anos oitenta permanecían estas 
pechadas nas casas; nos noventa 
xermola un movemento asociativo 
que empeza a remover conciencias 
para levar a cabo un cambio no 
colectivo cara á inclusión; nos anos 
noventa fálase de vida independente 
e no ano dous mil, a persoa con 
discapacidade é a que ofrece o seu 
tempo e vontade para levar a cabo o 
cambio social.

En palabras do presidente de 
COGAMI cando se refi re ao 
voluntariado, explica que “as persoas 
con discapacidade non só podemos 
ser receptoras de accións voluntarias, 
nós tamén realizamos voluntariado 
en entidades e non só específi cas 
de discapacidade, senón tamén 
noutras organizacións como poden 
ser educativas, medioambientais 
ou deportivas. Debemos poñer 
sempre o foco nas capacidades das 
persoas, independentemente da súa 
condición”.

A Rede de Voluntariado de COGAMI 
nace da necesidade de promover 
a participación da sociedade 
nos asuntos de interese xeral, 

poñendo o foco na erradicación das 
situacións de discriminación. Para 
isto, desenvólvense programas que 
sempre van destinados a potenciar 
as capacidades das persoas e tendo 
por fi nalidade fomentar a autonomía 
e independencia das persoas 
con discapacidade a través da 
participación activa. 

Entre as tarefas que realizan as 
persoas voluntarias están o de 
acompañar a outras tanto dentro 
como fóra dos domicilios, a práctica 
de actividades de lecer, apoio en 
actividades de rehabilitación, asistir 
durante o estudo e na formación, 
reforzo de actividades sociais, realizar 
apoio na realización de charlas de 
sensibilización e concienciación, entre 
outras.  

Unha persoa voluntaria forma parte da 
cidadanía comprometida coas persoas 
e que está disposta a implicarse cos 
demais, saca tempo para, de maneira 
altruísta, apoiar a outras persoas 
en benefi cio alleo. Dende COGAMI 
destácanse a adquisición de valores 
como a solidariedade, a atención á 
diversidade, a responsabilidade e 
o compromiso, incidindo tamén na 
activación da motivación nas persoas 
que realizan voluntariado, son 
benefi cios propios do voluntariado.

Tal importancia ten o voluntariado que 
ata se lle outorgou efeméride propia: 
o 5 de decembro, Día Internacional 
do Voluntariado, unha homenaxe 
ao labor social que realizan en 
Galicia as máis de oito mil persoas 
voluntarias, dous millóns setecentas 
mil en España. Todas elas, co seu 
apoio, son o aceite que engraxa o 
motor do cambio social, son parte 
da transformación dunha sociedade 
que vemos que cada día é máis 
comprometida coas persoas, sobre 
todo, coas que son máis vulnerables.

Mª Josefa González Castro, máis 
coñecida por Fina, vive en Lugo despois 
de botar moitos anos en Holanda. En 
2014 chega ao centro de COGAMI en 
Fingoi, alentada por unha gran persoa, 
ademais de voluntaria, que é Juan 
Ramón Salido, premiado por COGAMI 
en 2016 polo seu labor no centro.

Entre sorrisos Fina di que fai todo o que 
lle mandan: pintura, costura, carpintaría  
para preparar traballos manuais para 
vender en feiras solidarias. Esta 
polifacética muller, ademais de apoiar 
en actividades, tamén se encarga de  
dinamizar e acompañar na vida cotiá ás 
persoas usuarias do centro.  

Fina é moi querida tanto por 
profesionais como persoas usuarias 
do centro, porque é un revulsivo de 
enerxía para todas e todos. Sempre 
está disposta a colaborar, no que sexa, 
nunca pon impedimentos. De feito en 
Fingoi refírense a ela como “Fina a 
compañeira de vida”.

“Ti  non lles dás nada, pero elas e eles 
danche tanto a ti..., e o que aprendes!”, 

expresa Fina, quen engade que “todo o 

mundo debería participar en actividades 

así para ser feliz, enchen a túa vida”.

A posibilidade de cambiar 
o mundo con dúas accións: 
tempo e vontade
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Pepe Barrio Guldrís.
"Hai moi poucos clubs de 

deporte inclusivo en Galicia"

“Que tal a viaxe que fi xeches por 
vacacións?”. “Pois moi ben, un lugar 
precioso o que visitamos este ano”. “E 
era accesible?”. Esta é unha conversa 
habitual cando se fala cunha persoa 
con mobilidade reducida, sempre ten 
que estar pendente da accesibilidade. 
Ata cando para planifi car unha saída 
hai que mirar máis aló que o simple 
divertimento? Cada vez que unha 
persoa con mobilidade reducida quere 
viaxar, debe buscar unha hospedaxe, 
transporte, comunicacións, hostalería, 
espazos naturais,... con accesos 
aptos, sendo menores as opcións.

O 9% da poboación española ten 
discapacidade, só en Galicia hai 
censadas 235.451 persoas cun grao 
de discapacidade igual ou superior 
ao 33%. Destas, o 65% comprende 
idades entre os 16 e 74 anos. Se 
se lles ofrece unha oferta con 
infraestruturas, servizos, contornas, 
produtos e actividades accesibles, 
suporía non só un factor de inclusión 
social, tamén unha oportunidade 
para o sector turístico, cun aumento 
de cota de mercado potencial de 
clientela a nivel mundial.
  
Despois de trinta anos realizando 
charlas de sensibilización, 
asesorando e informando, aínda o 
lecer, o tempo para o goce e desfrute 
e para a práctica do deporte non son 
igualitarias para todas as persoas. Os 
espazos seguen sen estar adaptados, 
converténdose en limitantes para 
moitas persoas ás que lles impiden 
poder compartir coas familias, 
amizades, parellas ou mesmo 
compañeiras de traballo momentos 
distendidos.

Dende COGAMI deféndese que 
promocionar o turismo e o lecer 

inclusivos benefi cian a toda a 
comunidade, non só ás persoas con 
discapacidade, tamén ás empresas 
do sector porque a súa clientela 
verase incrementada. Ademais unha 
persoa cando se sente cómoda na 
súa viaxe ou nunha actividade, repite 
experiencia.

Como exemplo son as máis de 2.000 
persoas con discapacidade que 
cada ano viaxan a distintos puntos 
turísticos inclusivos de España a 
través do programa de vacacións 
que ofrece COCEMFE, entidade 
estatal da que forma parte COGAMI. 
Ou tamén a alta participación que 
chega a ascender cada ano ás 1.000 
persoas usuarias do movemento 
asociativo de COGAMI, quen a través 
das actividades de lecer e deportivas 
que organiza a área de Lecer, poden 
practicar dende a navegación a 
vela, ata asistir a balnearios con fi ns 
saudables, a campamentos, a práctica 
de actividades de respiro familiar e a 
organización de deportes inclusivos. 

ADECO DEA é outro exemplo de 
entidade que permite a práctica 
de deporte inclusivo. Fundada 
en 1990, nace co obxectivo de 
fomentar a práctica deportiva e a 
inclusión na comarca de Barbanza 
e Noia, aínda que a rede hoxe en 
día esténdese a onde a reclamen 
a colaboración. ADECO DEA e a 
única entidade deportiva galega que 
promociona, fomenta e organiza 
actividades dirixidas ás persoas con 
discapacidade de carácter inclusivo, 
fomenta a participación, teñas ou non 
discapacidade.

Gracias a esta entidade é posible 
participar en partidos de tenis de 
mesa,  xornadas náuticas enfocadas 
á participación de persoas con 
discapacidade, amizades e familiares,  
handbike, natación, atletismo, remo 
adaptado, esquí e algo novidoso en 
Galicia, a moto náutica, que xa leva 
cinco anos desenvolvéndose. 

Pepe Barrio é exemplo de que é 
posible a práctica do deporte inclusivo. 
Preside dende hai 20 anos a Asociación 
Deportiva Costa Oeste-Deporte 
Adaptado (ADECO DEA), fundada en 
1990 por Manolo Parada, baixo a tutela 
da asociación Ámbar. Ademais, Pepe 
compite en moto náutica inclusiva, 
resultando gañador este ano.

Todas as actividades desta entidade 
están abertas á participación de quen 
desexe practicar deporte. Se ben nun 
principio o ámbito de actuación foi a 
comarca da Barbanza e Noia, hoxe en 
día chega a máis sitios. “Imos onde 
sexa, como xa fi xemos en As Pontes 
que organizamos xornada de tenis de 
mesa, ou en Santa Comba que demos 
unha charla”, di Pepe.

ADECO DEA é referente de club 
deportivo inclusivo en Galicia. 
“Dedicámonos á promoción do deporte 
adaptado, charlas, información, cursos, 
adestramento e escolas deportivas”, 
explica Pepe. "A fi nalidade deste 
club é a de promover que a xente 
practique deporte, formala e, cando 
estea interesada en competir, poñela 
en contacto cos clubs que estean 
dispostos a levala".

"O máis importante é que a xente goce 
co deporte, que se vexan diferentes 
alternativas deportivas para competir 
ou practicar por saúde", ultima Pepe.

A práctica do turismo, lecer e 
deporte inclusivos benefi cia 

a toda a comunidade

TURISMO, LECER E DEPORTE
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MOVEMENTO ASOCIATIVO

pode chegar a conseguir dereitos. 
En defi nitiva, COGAMI arestora 
rexistra a máis de 11.700 persoas 
asociadas ao seu movemento 
asociativo, converténdoa 
nunha das entidades con maior 
representación en Galicia. "As 
persoas con discapacidade fomos 
capaces de empoderarnos e o 
sufi ciente para crear as nosas 
propias asociacións e traballar 
de maneira conxunta", opina 
a presidenta da Federación  
DISCAFIS-COGAMI de Ourense, 
Laura Quintas.

O papel das entidades 
evolucionou, pasando de ser 
soamente reivindicativas a 
converterse en provedoras de 
servizos especializados nas 
persoas con discapacidade, co fi n 
de dotalas de autonomía e facelas 
partícipes na sociedade. Ponse 
en valor o movemento asociativo 
como xerador de servizos de 
proximidade e a domicilio para 
aquelas persoas máis vulnerables, 
sen esquecer a atención no 
medio rural. “Para que non haxa 
diferenzas entre a cidade e o 
rural, que está complicado, pero 
hai que intentar conseguilo e 
quédanos traballar para que as 
Administracións tamén fagan o 
seu labor nese sentido”, apunta 
o presidente da Federación 
COGAMI-Lugo.

Formación para o emprego, 
orientación laboral, información, 
asesoramento, xestión de 
recursos, sensibilización, deseño 
de espazos accesibles, actividades 
lúdicas e deportivas adaptadas, 
centros de día e ocupacionais, 
vivendas tuteladas, iniciativas 
empresariais de economía social..., 
son algúns dos servizos que 
presta o movemento asociativo 
de COGAMI, co fi n de mellorar a 
calidade de vida das persoas con 
discapacidade.

Hai trinta anos, un grupo formado 
por 27 entidades de persoas con 
discapacidade das provincias de 
A Coruña, Pontevedra e Ourense, 
decidiron organizarse, unir forzas 
e servir de altofalante ante a 
Administración para pedir dereitos 
que daquela eran inexistentes. 
“Empezamos a ver a problemática 
que había: se queríamos ir ao 
colexio, a correos, a un xulgado, 
ao concello non podíamos e 
empezamos a tomar conciencia 
de que iso había que cambialo”, 
explica o presidente da Federación 
COGAMI-Coruña, Ramón Sestayo.

É así como nace a Confederación 
Galega de Persoas con 
Discapacidade (COGAMI), á que 
seis anos despois sumarse a 
provincia de Lugo. E nace derivada 
da necesidade que había para 
organizar as diferentes entidades 
representativas da discapacidade 
que xa existían pero, ao seren de 
ámbito local, familiar e con escasas 
persoas asociadas, demandaban 
unha proxección que lles 
proporcionara maior visibilidade ante 
a Administración e ante a sociedade. 
"Nos anos 80 e 90 no rural non 
había nada, nin a xente nin as súas 
familias tiñan conciencia dos dereitos 
das persoas con discapacidade", 
en palabras do presidente da 
Federación COGAMI-Pontevedra, 
Ángel Holguera.

Hoxe en día as asociacións membro 
que forman parte da Confederación 
suman un total de 55, un número 
que segue incrementando porque 
as entidades cada vez máis se dan 
conta que traballando en rede, baixo 
a causa común, é como mellor se 

Manuel Barreiro Conde.
" O noso traballo e esforzo 

son a nosa fama”

Da reivindicación á 
prestación de servizos: 
así foi a evolución do 
movemento asociativo

Manuel Barreiro e a súa relación co 
movemento asociativo remóntase 
aos anos 80, cando iniciou o contacto 
cos movementos cristiáns da zona de 
Barro, en Noia. É por esta época que 
coñece a Carmen Díaz Baqueriza, 
traballadora social da zona de Muros 
e moi vinculada ás persoas con 
discapacidade.

Non é ata os principios dos anos 90, 
cando se muda para Monforte de 
Lemos, que volve coincidir con Carmen 
Díaz, quen lle empeza a falar do labor 
que desenvolve COGAMI. Aquí Manuel 
toma contacto coa asociación AGORA, 
entidade que chega a presidir en 1997 
e ata hoxe. “Cheguei a presidente sen 
pretendelo, porque dimitiu o anterior e 
apostaron por min. Amoláronme porque 
eu podo ser un bo segundo, pero nunca 
valín para ser primeiro”, opina Manuel 
Barreiro.  

Manuel cre na importancia da unión,  
“a vida resúmese en unirse”, engade. 
Como presidente dunha entidade 
que traballa no rural pensa que 
“estamos mellor agora, antes case 
todo era mellorar a accesibilidade, 
agora podemos prestar moitos outros 
servizos e hai máis visibilidade, máis 
oportunidades”. Para rematar, remarca 
que “somos coñecidos polo noso 
traballo e esforzo: esta é a nosa fama”. 
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INFANCIA E XUVENTUDE

Outra discriminación xorde na 
etapa escolar, ao atopar máis 
difi cultades no exercicio do seu 
dereito ao estudo, que engloban 
dende os desprazamento ata 
os centros educativos, falta de 
accesibilidade nas instalacións, 
escaseza de monitores e 
profesorado de apoio ou tamén 
de axudas técnicas. Todas estas 
limitacións ocasionan que o 
alumnado con discapacidade teña 
máis difi cultade para fi nalizar a 
súa etapa educativa que o que 
non ten discapacidade.

Dende COGAMI trabállase para 
que as políticas educativas 
sexan máis inclusivas, para que 
conten con máis recursos e con 
máis apoios para aquelas nenas 
e nenos que os necesiten. Tan 
importante é que exista apoio 
dirixido ao alumnado para que 
remate a educación básica como 
tamén para aquel que desexa 
acceder a niveis superiores. 

Todos os obstáculos que existen 
na preparación supoñen máis 
trabas de cara á inclusión da 
mocidade con discapacidade, 
como refl icten as taxas superiores 
de desemprego en relación 
ás persoas que non teñen 
discapacidade e, no caso de 
poder inserirse no mercado 
laboral, adoita ser en postos de 
baixa cualifi cación. 

Para poder mellorar esta 
situación, dende 2016 COGAMI 
desenvolve en colaboración 
con COCEMFE (Confederación 
Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica) 
un proxecto educativo que 
pretende promover a escola 
inclusiva e a igualdade de 
oportunidades do alumnado con 
discapacidade, contando ata 
agora con máis de 1.000 persoas 
formadas, entre escolares, 
profesorado e familias.

En Galicia hai 7.245 menores 
con discapacidade con idades 
comprendidas entre os 0 e os 
15 anos, tendo o 10% destes 
mobilidade reducida, segundo 
datos da Xunta. No conxunto 
do Estado, carécese de datos 
estatísticos globais que informen 
sobre a situación da infancia 
con discapacidade, provocando  
invisibilidade e impedindo a súa 
avaliación para poder mellorar.

Unha das principais necesidades 
que reclama COGAMI é dotar 
de máis recursos o servizo de 
atención temperá, importante para 
que as crianzas poidan ter maior 
autonomía no futuro e acadar maior 
desenvolvemento vital. Resulta  
fundamental que as familias 
conten cos recursos que necesitan 
as súas fi llas e fi llos porque, 
segundo o presidente de COGAMI, 
Anxo Queiruga, “ter un fi llo con 
discapacidade convértese nun 
problema, e non se pode permitir, 
ten que ser un membro máis da 
unidade familiar”.

Hoxe en día son moitas as 
situacións discriminatorias coas 
que conviven menores con 
discapacidade, como o uso dos 
parques infantís. Estes espazos 
socializadores, de xogo e diversión 
que, aínda que na actualidade 
son cada vez máis os concellos 
que toman conciencia de facelos 
inclusivos, moitos máis non o 
son. “Non pode ser noticia que un 
concello faga accesible un parque, 
todos teñen que selo, para que 
todas as nenas e nenos poidan 
socializar cos da súa contorna máis 
próxima”, apunta Anxo Queiruga.

Samuel Mata Conde.
"A miña experiencia no colexio 

foi moi boa, normalmente 
sentíame un máis”

É preciso contar con 
recursos e apoios para 
evitar a discriminación de 
menores con discapacidade

Pódese dicir que COGAMI viu crecer 
a Samuel Mata. Tiña 3 anos cando os 
seus pais contactaron coa entidade, 
e hoxe é un mozo de 17 anos e unha 
das 25 persoas usuarias do Proxecto 
Innovador de Promoción da Autonomía 
Persoal que se desenvolve no CEGADI.

Samuel viuse obrigado a cambiar 
de colexio cando empezou a ter 
difi cultades de mobilidade. O seu non 
estaba adaptado. Ao principio, os 
compañeiros e profesores botábanlle 
unha man para coller os libros ou 
subir as escaleiras no cambio de aula. 
Pero o colexio empezou a converterse 
nun problema, véndose na obriga de 
deixalo por outro accesible, ademais de 
solicitar unha coidadora e adaptacións 
para a clase. “Neste colexio tamén 
encontrei algún que outro problema, 
como non poder ir ás excursións de fi n 
de curso, xa que algunhas implicaban 
o feito de ter que pasar varios días fóra 
da casa”, explica Samuel. Aínda así 
recorda sentirse "un compañeiro máis".

Como calquera mozo da súa idade, 
gústalle a música, o cine de acción 
e ciencia fi cción, ademais dos 
videoxogos, tanto, que gustaríalle 
formarse para ser programador e 
deseñador de videoxogos. Agardamos 
que estes desexos se convertan en 
feitos.
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COLABORADORES

Marta Valencia Betrán.
Sec. COCEMFE

“Estes trinta anos 
non serán máis que 
o principio da vosa 
traxectoria"

"Trazastes a folla 
de ruta para acadar 
igualdade de 
oportunidades" 

Marc Simón Martínez.
Subdir. X. Fundación "la Caixa"

Alberto Núñez Feijóo.
Pres. da Xunta de Galicia

"Calquera obxectivo 
importante require 
da colaboración, da 
alianza"

Alberto Durán López.
Vicep. Ex.Fundación ONCE

COGAMI converteuse 
nun referente ineludible 
no apoio a persoas con 
discapacidade. Sobre todo 
en Galicia, pero tamén no 
conxunto de España. 
A suma de esforzos das 
máis de 50 entidades que 
integran a Confederación, 
o seu inestimable traballo 
diario, permitiu mellorar 
a calidade de vida de 
milleiros de persoas con 
discapacidade dende 1990. 
E, por extensión, fi xo da 
nosa sociedade un lugar 
mellor.

Para a Fundación “la 
Caixa” é unha honra 
ter podido colaborar en 
numerosos proxectos 
impulsados por COGAMI 
nas últimas décadas. Unha 
colaboración ata os nosos 
días e proxéctase cara ao 
futuro con iniciativas tan 
transformadoras como 
o programa de inserción 
laboral Incorpora. 

Felicitarvos polo voso 30 
aniversario é felicitarnos 
a todas e todos nós por 
contar cunha confederación 
como a vosa.

"É unha honra ter 
podido colaborar 
en numerosos 
proxectos"

En 1990, unha recén 
creada COGAMI e unha 
novísima Fundación 
ONCE empezaron a 
traballar por mellorar as 
condicións de vida das 
persoas con discapacidade 
física en Galicia. Hoxe, 
trinta anos despois, a 
aprendizaxe mutua, o 
respecto á entidade de 
cada organización, a 
profesionalidade e un 
grande esforzo derivou 
en que moitos galegos e 
galegas con discapacidade 
física e as súas familias 
poidan ter unha vida máis 
normalizada. 

Calquera obxectivo 
importante require da 
colaboración, da alianza, 
se somos capaces de 
mirar coas luces longas 
saberemos transcender 
as aparentes difi cultades 
de calquera camiño no 
común, sos pode semellar 
que chegamos máis rápido, 
pero sos non se chega 
lonxe, e esta experiencia 
é o principal activo dos 
movementos socias.  

Parabéns COGAMI polo 
conseguido nestes anos.

Para a vida dunha persoa, 
tres décadas poden parecer 
unha eternidade, pero 
trinta anos non son nada 
para acadar logros tan 
impresionantes como os 
que conseguiu COGAMI e 
as entidades que a forman 
ao longo deste tempo. Foi 
tanto o que medrou e o 
que avanzou que se diría 
que leva entre nós desde 
sempre.

Todo o que a Confederación 
achegou a Galicia é froito 
do traballo, a unidade e 
a loita por un obxectivo 
xusto: a integración social 
e laboral das persoas con 
discapacidade. É por iso 
que estou convencido de 
que estes trinta anos non 
serán máis que o principio 
da vosa traxectoria.

Cómpre botar a vista atrás 
ao camiño percorrido e 
valorar a magnitude do 
conseguido e ter presente o 
inconformismo e a vontade 
constante de superación. 
Galicia necesita seguir 
avanzando da man de 
quen ondea as bandeiras 
do respecto, a inclusión e a 
igualdade de oportunidades.

Este 2020, COCEMFE 
está cumprindo 40 anos de 
vida, 40 anos que serían 
imposibles de comprender 
sen mencionar a COGAMI, 
que estivo ao noso carón 
durante os últimos 30 anos.

Demostrastes a importancia 
de coñecer as necesidades 
reais das persoas e ofrecer 
solucións profesionais 
dirixidas a acadar o mellor 
resultado posible para o 
noso grupo social. Ao longo 
deste ano, mostrastes a 
toda a cidadanía as 12 
chaves da inclusión e, 
dende o voso nacemento, 
trazastes a folla de ruta 
para acadar a igualdade 
de oportunidades e a nosa 
participación na sociedade.

Contar cun tecido asociativo 
forte é fundamental para 
que sigamos avanzando as 
persoas con discapacidade 
física e orgánica cara ao 
exercicio pleno de todos os 
nosos dereitos de inclusión.

A todas as persoas que o 
fi xestes posible... Parabéns 
e noraboa!
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José Antonio Vázquez Freire.
Pres. de CEGASAL

“Quen actúa como 
motor de acción 
pública é a sociedade 
civil organizada"

"A plena inclusión 
pasou de ser unha 
quimera a ser un 
obxectivo realizable"

Eloina Ingerto López.
Pres. EAPN-Galicia

Luis Cayo Bueno.
Pres. Cermi Nacional

"Gracias por 
achegarnos o voso 
bo facer para seguir 
loitando xuntos"

Iker Sertucha Lista.
Ex-Pres. Cermi Galicia

En EAPN Galicia 
presentámonos como unha 
rede de 28 entidades do 
Terceiro Sector de Acción 
Social galego coa causa 
común de loitar contra 
a pobreza, a exclusión 
e a desigualdade social 
e de xénero. Non o 
poderíamos facer sen ter 
en conta todo o esforzo, 
coherencia e vontade de 
traballo en rede, dende 
logo de COGAMI e as súas 
organizacións pero, sobre 
todo, das persoas que a 
integrades.

Dende o noso comezo 
hai máis de dez anos, 
COGAMI é un referente na 
defensa dos dereitos das 
persoas máis vulnerables. 
Dende poñerlle nome 
á fi losofía que nos une, 
de que non hai sectores 
na pobreza senón unha 
“causa común” pero sobre 
todo poñéndoa en práctica 
día a día: comunicando, 
propoñendo ideas, 
participando, ensinándonos 
a facer incidencia política. 

Grazas por sumar e polo 
voso compromiso.

"COGAMI é referente 
na defensa dos 
dereitos das persoas 
máis vulnerables"

Dende CERMI GALICIA 
querémonos sumar 
ao 30 aniversario de 
COGAMI. Trinta anos de 
irmandade coas entidades 
da discapacidade de 
Galicia, manténdose 
fi el á súa misión de 
conseguir a promoción, 
impulso e inclusión do 
noso colectivo en todos 
os ámbitos da sociedade, 
apostando pola unidade 
e a conexión do sector. 
Como proba a decisiva 
contribución á creación do 
CERMI GALICIA en 1999, 
actualmente integrado 
por 12 entidades que 
representan a máis de 
230.000 persoas con 
discapacidade.

Grazas COGAMI, por ser 
magnífi cos compañeiros 
de viaxe e por achegarnos 
todo o voso bo facer para 
seguir loitando, sempre 
xuntos, por tantas e tantas 
persoas que merecen todo 
o mellor que podamos 
darlles. Moita sorte para o 
futuro e por moitos anos 
máis. 

Parabéns!

As políticas e a lexislación 

sobre discapacidade, que 

estas sexan hoxe vigorosas, 

efi caces e transformadoras, 
está máis que nunca 
nas propias persoas con 
discapacidade articuladas 
colectivamente en entidades 
cívicas. Non son os 
gobernos nin os parlamentos 
os que actúan como o 
motor da acción pública, é a 
sociedade civil organizada. 
E está ben que sexa así; a 
nosa emancipación está nas 
nosas propias mans. 

No ámbito galego, un 
exemplo diáfano desta 
comprobación é COGAMI, 
que cumpre agora o 30 
aniversario da súa creación. 

Nada é igual na 
discapacidade galega 
tras estas tres décadas 
de actividade sostida de 
COGAMI. Galicia ampliou, 
grazas a COGAMI, o 
seu espazo de dereitos, 
inclusión e benestar para as 
persoas con discapacidade. 
Non hai maior proba do 
éxito que conta, o social. 
COGAMI ou Galicia con 
rostro humano.

En 1997 COGAMI a 
Federación Galega de 
Persoas Xordas e FADEMGA  
decidiron poñer en marcha 
Cegasal, unha aposta 
valente e arriscada polo 
fomento da formación e o 
emprego das persoas con 
discapacidade dende un 
punto de vista profesional, 
pero sen ánimo de lucro.

Co tempo, viuse que foi 
unha decisión acertada e 
iso debémosllo a visionarios 
como Domingos Dosil, 
o primeiro presidente de 
Cegasal. Co seu traballo, 
e o de quen o sucedeu, a 
sociedade galega cambiou a 
súa percepción das persoas 
con discapacidade. 

Queda camiño por percorrer 
en compañía, pero estas 
tres décadas de traballo 
de COGAMI supuxeron 
tal impulso que a plena 
inclusión pasou de ser unha 
quimera a un obxectivo 
realizable e máis próximo 
cada día. Somos fi llas 
e fi llos da mesma idea 
e do mesmo desexo, e 
seguiremos apoiándonos no 
noso camiñar. Parabéns polo 
aniversario, familia.

CREANDO REDE



Non podíamos rematar este Boletín 
Especial 30 Aniversario de COGAMI 
sen falar de dereitos. E para iso, 
debemos referirnos á Convención 
Internacional dos Dereitos das 
Persoas con Discapacidade, co 
obxectivo de promover, protexer e 
asegurar en condicións de igualdade 
de todos os dereitos humanos e 
liberdades fundamentais por todas as 
persoas con discapacidade. 

Así se expón no papel pero, a 
realidade é ben distinta. Aínda hoxe 
en día as entidades representativas 
da discapacidade teñen que facer 
chamamentos a toda a sociedade 
e administracións sobre as 
desigualdades coas que conviven 
cada día as persoas que representan.

A discriminación das persoas con 
discapacidade segue presente en 
todos os ámbitos: laboral, educativo, 
social, sanitario, xudicial, lexislativo, 
cultural, político, etc. “Aínda queda 
moito para poder vivir en igualdade de 
oportunidades e non discriminación”, 
apunta o presidente de COGAMI, 
Anxo Queiruga.

Un primeiro paso necesario sería 
axilizar por parte da Administración 
os procedementos que valoran o 

grao de discapacidade. Cada vez 
que hai retraso, hai un impedimento 
de acceso a recursos, sobre todo ás 
persoas con discapacidade orgánica, 
prexudicadas pola existencia do 
actual baremo de valoración que 
precisa unha actualización inmediata.

A falta de procedementos adaptados 
ás capacidades de cada persoa, 
ocasionan que o acceso á xustiza 
non sexa igualitario para todas as 
persoas, ocasionándolles ás que 
teñen discapacidade indefensión e 
obstaculización.

Unha obstaculización que tamén se 
aprecia no dereito ao voto. Se ben 
houbo unha recente modifi cación legal 
do dereito ao sufraxio, aínda existen 
locais electorais inaccesibles, carencia 
de transporte público adaptado para 
desprazarse ata a mesa electoral ou 
a reserva de espazos que permitan o 
segredo do voto.
 
COGAMI leva trinta anos traballando 
polo cumprimento da lexislación 
e denunciando as situacións que 
vulneran os dereitos das persoas con 
discapacidade. Por iso, demanda 
un compromiso por parte de todas 
as administracións para que sexan 
máis contundentes no cumprimento 
das leis, facendo inspeccións unidas 
a un réxime de sancións, no caso 
de que existan infraccións. Dende a 
Organización pídese que se garantan 
mecanismos sólidos e efi caces de 
vixilancia dos dereitos, para que non 
se sigan producindo discriminacións 
por razón de discapacidade.

DEREITOS

Paulo Fontán Torreiro
"Decatámonos de que somos 

suxeitos de pleno dereito"

Ninguén mellor que Paulo Fontán 
para referirse á defensa de dereitos. 
O presidente da asociación AMIZADE 
de Pontevedra, e membro da xunta 
directiva de COGAMI, leva anos 
traballando a favor da inclusión das 
persoas con discapacidade. 

“O que eu considero máis importante 
é que as persoas con discapacidade 
decatámonos de que somos suxeitos 
de pleno dereito e empezamos a 
reclamar a igualdade de oportunidades 
e a non discriminación”, explica Paulo 
Fontán.

“Non hai tanto tempo, practicamente 
dábamos as grazas cada vez que se 
instalaba unha rampla, como se nos 
fi xeran un favor. Iso cambiou. Agora 
temos o convencemento de que é 
obriga das Administracións garantir 
que todos os espazos, produtos, bens 
e servizos teñen que ser accesibles”.

“Cando consigamos que a sociedade 
asuma como súa a loita contra 
a discriminación por razón de 
discapacidade, conseguiremos 
acelerar o ritmo de cambio”, fi naliza 
Paulo.

É necesario acadar un 
compromiso das 
Administracións para que 
se fagan cumprir as leis 


