
Adaptándonos á nova 
realidade

Nunca xamais pensaramos que 
un `bicho´, que nin vemos, puidera 
facer tanto dano ás persoas, á 
economía e á sociedade en xeral. 
Ese bicho ten nome. É un virus 
que denominaron COVID-19, que 
nos chegou dende China, para 
evidenciar que para o mundo de 
hoxe non existen nin fronteiras nin 
avances científi cos para todo.
Esta pandemia que maltratou 
ás persoas máis vulnerables, ás 
maiores, vai ser coñecida para a 
posteridade por lograr: contaxiar a 
nivel mundial a máis de oito millóns 
de persoas das que faleceron 
máis de 440.000, por colapsar os 

sistemas sanitarios, paralizar as 
economías, prohibir a deambulación 
de persoas..., en fi n, viviremos un 
antes e un despois desta pandemia.
COGAMI, ao igual co resto de 
organizacións, institucións, 
comercios e empresas, tivo que 
adaptarse a pasos axigantados 
a unha realidade que nos era 
totalmente descoñecida. 
É necesario resaltar que COGAMI 
nunca cesou o seu apoio ás nosas 
persoas usuarias e familias. En 
momentos críticos como os que 
vivimos, dende COGAMI estivemos 
acompañando, asesorando, 
informando, respondendo, 
charlando, traballando, 
sensibilizando, colaborando  e 
apoiando ás nosas persoas usuarias 

e familias, o celme da nosa misión.
A través deste Boletín Especial, 
contaremos como foron os dous 
meses de confi namento e como se 
está a producir a apertura á nova 
realidade nas tres ramifi cacións 
que forman a nosa Organización: 
COGAMI Social, COGAMI 
Empresarial e COGAMI Xenera. 
En boca das persoas responsables 
de cada un dos servizos e centros 
especiais de emprego, coñeceremos 
que nos depara o futuro inmediato,
un futuro que viviremos con 
máscaras, líquido desinfectante e 
seguimento de normas básicas de 
hixiene. Porque, hoxe máis que 
nunca, temos que protexernos nós 
para protexer ás demais persoas.
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Anxo Queiruga Vila.

Presidente de COGAMI.

"Quero destacar o traballo 
das entidades membro de 
COGAMI pola súa capacidade 
de adaptación"

Que nos levou a pandemia ao
movemento da discapacidade?
Levounos a estar inmersos nun 
desafío que temos que afrontar 
para garantir o benestar de 
todas as persoas. Hai anos que 
vimos reclamando un sistema 
sanitario centrado nas persoas con 
enfermidade crónica, con mellor 
acceso a tratamentos e un cambio 
no modelo residencial de atención 
ás persoas con discapacidade e 
maiores, dado que o actual non dá 
resposta ás súas necesidades. É 
necesario atender á situación de 
vulnerabilidade que afecta a moitas 
persoas co peche de centros de día e 
educativos e a práctica desaparición 
das redes de apoio.
Quero destacar o traballo das 
entidades membro de COGAMI que, 
coa súa capacidade de adaptación, 
continuaron prestando servizos de 
atención, aportando unha resposta 
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a declaración do estado de alarma, 
esforzouse e adaptouse a unha 
situación que ninguén tiña previsto, 
buscando solucións e respostas, 
demostrando unha vez máis que 
SOMOS CAPACES!
As persoas con discapacidade, unhas 
das máis prexudicadas na anterior 
crise económica. Como será nesta?
É necesario poñer o foco no grao 
de vulnerabilidade das persoas 
con discapacidade pois, a redución 
de ingresos e a incerteza da volta 
ao traballo, fan que a capacidade 
económica diminúa e con ela, a 
preocupación aumente e, por tanto, 
repercuta na saúde mental. 
Trinta anos despois do nacemento 
de COGAMI, seguimos a reclamar 
dereitos aínda non outorgados 
en eidos como saúde, educación, 
emprego, accesibilidade e autonomía 
persoal, non podemos baixar a garda. 
É cuestión de xustiza social.

integral ás persoas con discapacidade 
e familias. COGAMI sempre estivo en 
activo. Contamos cun equipo humano, 
esencia da Organización, que dende 

Rosa Gutiérrez Mougán.
Directora de Negocio de GES. 
COGAMI Empresarial.

"Esta crise tivo, ten e terá un 
impacto moi importante no 
grupo de empresas"

Como lle afectou o COVID-19 a 
Galega de Economía Social? 
Dende o punto de vista económico, 
esta crise tivo, ten e terá un 
impacto moi importante no grupo 
de empresas. Suspendemos a 
actividade dalgúns centros especiais 
de emprego como consecuencia da 
declaración do estado de alarma e 
os demais, con escasas excepcións, 
viron como se reducía dun xeito 
moi signifi cativo a súa actividade, 
incluídos os que prestaban servizos 
esenciais. A situación obrigounos a 
acollernos a ERTE, coa suspensión 
total ou parcial do 31% das persoas 
traballadoras, aproximadamente 200, 
para poder garantir a sustentabilidade 
futura das iniciativas, e neste 
momento atopámonos en proceso de 
reincorporación paulatina aos postos 
de traballo.
Aproveito para trasladar a miña 
gratitude e admiración infi nitas a cada 
unha das persoas traballadoras que, 
especialmente nos primeiros días de 

defi nitiva, seguiron facendo o seu 
traballo cando a mensaxe era que 
había que quedar na casa e os 
equipos de protección dispoñibles eran 
moi escasos. 
O meu agradecemento tamén a todas 
as persoas que antes ou despois 
tiveron que verse afectadas polos 
ERTE, pola súa comprensión e grande 
contribución á supervivencia do grupo. 
Son consciente de que se pediu un 
esforzo moi grande que trataremos que 
sexa o máis breve posible. 
Como está sendo a volta?
Está sendo lenta. Estamos volvendo 
a retomar as actividades que viñamos 
desenvolvendo, atendendo ao ritmo 
que marca o Goberno e incorporando 
ás persoas ao traballo segundo a 
demanda do mercado correspondente.
Pero penso que haberá moitos 
cambios de hábitos e de necesidades 
nesta nova realidade, polo que debe 
ser un momento de prestar atención 
ao que pasa ao redor e repensar o que 
facemos.

incerteza na que variaba a información 
ofi cial, seguiron subindo aos camións a 
recoller residuos, seguiron traballando 
nos xardíns, seguiron fabricando 
empanadas, seguiron limpando, 
seguiron imprimindo en papel,... en 



Nestes momentos, polas capacidades 
dos centros e con obxecto de asegurar 
o mantemento da distancia de 
seguridade, estamos compatibilizando 

O COVID-19 foi un tsunami que 
arrasou ata coa maneira de 
traballar. Que medidas tomou 
COGAMI para adaptarse?
O primeiro que tivemos que 
implementar en tempo récord foi 
o sistema de teletraballo. Nun 
par de días todas as persoas 
traballadoras estaban realizando 
o seu traballo dende a casa. Aquí 
teño que destacar: a colaboración 
de todo o equipo de COGAMI á 
hora de poñer á disposición da 
nosa Organización os equipos 
informáticos cos que contaban nas 
súas casas e a adaptación á nova 
situación para poder teletraballar 
e, tamén, o traballo realizado pola 
área de Sistemas e Tecnoloxías da 
Información que, en practicamente 
dous días, fi xo que ao redor de 150 
persoas estivesen teletraballando. 
Existen inconvenientes á hora de 
traballar actualmente? 
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"Neste mes reactivamos 
os servizos de maneira 
presencial, pero con cita 
previa”

o traballo presencial co 
teletraballo.
Atopámonos cun incremento 
importante de gastos que non 
estaban previstos de material de 
prevención como colocación de 
mamparas protectoras, equipos 
de desinfección e a compra de 
material protector.
A atención sempre estará en 
activo, verdade?
A atención en COGAMI sempre 
estivo en activo. O noso equipo 
humano, dende o momento que 
se declarou o estado de alarma, 
volcouse en adaptarse á nova 
situación, estando pendente en 
todo momento das necesidades 
das persoas con discapacidade 
e familias, buscando solucións e 
respostas innovadoras a unha 
situación que ninguén tiña 
prevista.

Charlo Lema Castiñeira.
Coordinadora de Áreas. 
COGAMI Social.

abastecemento dos EPI de protección 
nun mercado no que xa non había 
existencias. 
Quero salientar o traballo das áreas de 
Compras, de Prevención e do persoal 
dos centros de día de maiores de 

Como afectou o Covid a COGAMI 
Xenera?
Nos servizos que xestionamos 
trabállase coas persoas máis 
vulnerables como son as 
persoas maiores e as persoas 
con discapacidade, en moitos 
casos, con afeccións de risco 
ante o COVID-19. Estes servizos 
requiren dun contacto estreito 
entre persoa traballadora e usuaria 
de residencias, centros de día, 
asistencia persoal e axuda no 
fogar, supoñendo unha enorme 
responsabilidade nunha situación 
na que ao principio, era moi difícil 
protexer o transporte, a convivencia 
nos centros, con descoñecemento 
sobre medidas a adoptar, etc. 
Coa declaración do estado de 
alarma, suspendeuse a actividade 
nos centros de día e empezamos 
a recibir protocolos nos que se 
establecían medidas concretas 
a acollerse. A partir deste 
momento, a maior difi cultade foi o 

"Quero salientar o traballo 
das áreas de Compras, de 
Prevención e do persoal 
dos centros de día de 
maiores de COGAMI”

COGAMI, tendo este último que 
afrontar riscos ao ser convocado 
pola Xunta para prestar servizos a 
persoas infectadas por COVID-19 
nas residencias de Baños de 
Molgas en Ourense e Porta 
do Camiño en Santiago, onde 
traballaron xornadas de 12 horas, 
con confi namento de 15 días e 
tendo que renunciar ao contacto 
coas súas familias.
Como está a ser a volta?
O máis importante é preparar a 
volta aos centros de día, onde 
teremos que organizar espazos 
e actividades para poder seguir 
prestando os servizos que poidan 
ser útiles para as persoas, cos 
menores riscos posibles. 
Polo demais, deberemos 
seguir coa mesma seriedade 
para cumplir coas medidas de 
prevención necesarias e evitar 
riscos en servizos que son 
esenciais para as persoas e para 
as súas familias.

Álvaro García Bustelo.
Coordinador de COGAMI Xenera.
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Que é o máis demandado polas 
entidades?
Información sobre medidas que 
se debían adoptar nesta situación 
de incerteza e desconcerto. Nas 

primeiras semanas preguntaban 
sobre protocolos de actuación 
para facer fronte ao peche 
das entidades e modelos de 
teletraballo. Co paso do tempo, as 
demandas eran sobre procesos 
de xestión administrativa ou 
información para acollerse a ERTE.
Foron dous meses moi intensos, 
a información variaba de semana 
a semana. Por iso, a rapidez e 
diálogo fl uído entre nós tiña que 
ser a ferramenta máis utilizada 
neses momentos.  
Que papel mantivo a Federación 
de Coruña na xestión do COVID?
Cando se decretou o estado de 
alarma, quixemos dar o maior 
apoio e asesoramento posible 
a todas as nosas entidades 
membro. Mantivemos un diálogo 
intenso e directo con todas, 
traballando conxuntamente no 
intercambio de información sobre 
os procedementos a seguir e 
protocolos a adoptar.

Como estades a levar a cabo a 
posta en marcha?
Preocúpanos esta nova normalidade 
que nos agarda e como pode 
repercutir nas nosas persoas 
usuarias. As nosas entidades 
demandan pautas concretas de 
actuación. Non debemos esquecer 
que, no noso caso, concorre 
unha circunstancia que nos esixe 
cautela porque traballamos cun 
colectivo con persoas vulnerables 
ao COVID-19 e os servizos que 
ofrecemos de carácter rehabilitador 
requiren dun contacto físico estreito 
entre profesional e persoa usuaria.
Mudaron as demandas que se 
trasladan á Administración?
Precisamos que a Administración 
confi gure un marco claro e preciso 
de prevención de riscos por cada 
actividade laboral. Debemos asumir 
que se producirá un custo adicional 
que, en ningún caso, debe supoñer 
un menoscabo da calidade e 
integridade do servizo ofertado. 

Que servizo demandaron as 
entidades á Federación COGAMI 
Lugo na crise?
Esta crise sanitaria ten unha 

repercusión directa nas persoas 
e familias, polo descoñecemento 
inicial e polo grande impacto que 
está tendo. Por isto, as entidades 
demandan información fi able para 
saber como afrontar estes novos 
desafíos. Para isto precisan de 
moita orientación e asesoramento, 
para ter claro como abordar a 
prestación de servizos.
Outra demanda inaprazable é a 
necesidade de máis recursos para 
garantir as medidas preventivas 
necesarias para protexer tanto ao 
persoal como ás persoas usuarias 
dos nosos servizos. 
Como estivestes xestionando a crise 
do Coronavirus?
Pechamos centros e sedes, 
realizamos o noso traballo de 
maneira telemática, tendo que 
reorganizarnos para que todo o 
persoal puidera seguir facendo 
desde os domicilios o seu labor de 
acompañamento.
Durante todo este tempo reforzouse 

o servizo de información de todas 
as novidades en canto a normativa, 
recursos, medidas de prevención… 
O intercambio e a coordinación entre 
nós é máis fundamental que antes 
para fortalecernos.
Como está sendo a volta?
Pois coas medidas de protección 
necesarias e compatibilizando 
atención presencial e teletraballo. 
Agora mudaron as demandas 
que se lle trasladan ás distintas 
administracións públicas?
Penso que se intensifi can, debido 
ao novo escenario no que nos imos 
mover a partir de agora. Sempre que 
houbo crises, acabaron afectando 
especialmente ás persoas e grupos 
máis vulnerables, e nesta que 
estamos a vivir non ía ser distinto. 
Polo tanto, é necesario intensifi car 
o noso labor e insistir en que se 
cumpran os dereitos das persoas 
con discapacidade e familias, e que 
se garanta a aportación económica 
sufi ciente.

"Preocupa a nova 
normalidade e a súa 
repercusión nas nosas 
persoas usuarias”

"O intercambio e 
coordinación entre  
entidades é fundamental 
para fortalecernos”

Ramón Sestayo Lestón. 
Pres. Federación Coruña. 

José Luis Lolo Celeiro 
Pres. Federación Lugo. 
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"Será un reto económico
que requirirá do apoio 
mutuo entre entidades 
e administracións" 

"Esta crise pasa polo 
traballo colaborativo 
e en rede de todas as 
nosas entidades”

Que demandaron as entidades á 
Federación COGAMI Pontevedra? 
Nun primeiro momento consultaban 
dúbidas relacionadas coas persoas 
contratadas, como proceder, se 
podían acollerse a un ERTE, se 
poderían xustifi car os contratos ou 
como xustifi car subvencións. Máis 
adiante, as entidades necesitaron 
buscar alternativas para poder 
ofrecer os servizos, protocolos 
de intervención, acceso aos EPI, 
planifi car a desescalada, dúbidas a 
como afrontar os gastos e o futuro 
inmediato.
Que papel mantivo a Federación?
Foi un papel informativo, ofrecendo 
asesoramento e apoio ás entidades 
e canalizando aquelas dúbidas 
que ían xurdindo. Puxémonos en 
contacto con todas as entidades 
para coñecer a situación de cada 
unha delas e axudalas a afrontar 
os cambios. Tratamos de facer 
pedidos centralizados, conseguindo 
obter os EPI gratuítos para as 

nosas entidades e, como medida 
preventiva, procedemos nós ao 
reparto.
Como está sendo a posta en 
marcha?
O servizo de Información, 
Asesoramento e Coordinación da 
entidade estase facendo a través de 
teletraballo e prevese seguir durante 
un tempo. Os servizos de logopedia 
e fi sioterapia retomaron a atención 
presencial o 1 de xuño coa inclusión 
dos EPI específi cos. Esta nova 
situación será un reto económico 
que requirirá do apoio mutuo entre 
entidades e administracións.
Mudaron as demandas que se 
trasladan á Administración?
Claramente. As necesidades 
mudaron, hai que reformulalas 
nos proxectos presentados para 
poder incluír gastos relacionados 
cos EPI e novos equipamentos. 
Hai que distinguir as necesidades 
das entidades sen centros e con 
centros, xa que estas últimas, teñen 

que afrontar a redución do número 
de prazas, o fi nanciamento dos 
propios centros e mantemento de 
persoal.

Que demandan as entidades 
pertencentes a DISCAFIS COGAMI? 
Sobre todo información. Durante 
toda a crise houbo moita información 
e tamén moita mala información, 
que tratamos de clarifi car para que 
as entidades puideran dar resposta 
ás súas persoas asociadas.
Actualmente, as demandas van na 
liña de como acceder a recursos 
e fi nanciamento para poder seguir 
prestando servizos de atención. 
Estamos a recadar datos para ver 
como nos vai a afectar, non só polo 
gasto extra que está a supoñer 
esta crise, senón porque moitas 
administracións están paradas e non 
se sabe como se vai resolver.
Como xestionastes a situación?
A maioría das nosas entidades 
membro son de carácter 
sociosanitario, atenden a persoas 
con enfermidades crónicas severas 
moi ligadas ao ámbito da saúde, 
polo que esta crise afectounos 
directamente. Ademais, moitas 

compartimos centro, espazos e 
recursos, polo que xa antes de 
decretarse o estado de alarma, 
fomentouse o teletraballo e 
deixouse de realizar actividades con 
persoas asociadas.
O noso papel é manter ás entidades 
informadas, conseguir material de 
protección e estar en contacto coas 
administracións para ver como 
paliar a crise económica e social na 
que está derivando a crise sanitaria.
Como estades a levar a cabo a 
desescalada?
Con reunións a nivel técnico 
para tratar de abrir as nosas 
entidades coa maior seguridade 
posible, realizando protocolos e 
asegurándonos como poder seguir 
compartindo recursos, sen que 
afecte demasiado á actividade, 
buscando novas ferramentas e 
novas formas de traballar.
O que está claro é que esta crise 
pasa polo traballo colaborativo e en 
rede de todas as nosas entidades 

para poder seguir dando a 
atención coa maior seguridade e 
profesionalidade posible, como 
veu sendo ata o de agora.

Laura Quintas Lorenzo.
Pres. Federación Ourense. 

Ángel Holguera Domínguez. 
Pres. Federación Pontevedra. 
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Como lle afectou á área de 
Fortalecemento do Movemento 
Asociativo a parada por mor do 
COVID-19?
Nos primeiros días incerteza, 
inquedanzas e medo por parte das 
entidades membro, sobre como 
actuar e organizar os servizos ante 
esta situación. Intentamos responder 
a cada unha das demandas 
chegadas: consultas a nivel laboral, 
adquisición dos EPI, execución de 
subvencións aprobadas, medidas de 
seguridade e hixiene...
Tamén intensifi camos o envío 
de circulares con información de 
interese para todo o movemento 
asociativo sobre temas como 

Nano Caamaño Sestayo.  
Coordinador área FMA.

"Existe preocupación 
nas nosas entidades 
sobre como poden 
verse afectadas no 
futuro tralo COVID”

IMPACTO COVID COGAMI SOCIAL

protocolos implantados, modo 
de proceder nas liquidacións 
mensuais dos centros, facturación 
das libranzas, saídas terapéuticas, 
suspensións dos prazos 
administrativos, certifi cado de 
asistencia presencial ao traballo...
Que demandan as entidades?
As primeiras consultas foron 
relacionadas sobre expedientes de 
regulación temporal de emprego, 
a situación das subvencións en 
execución e a organización do 
sistema de teletraballo. Segundo se 
puxeron en marcha as dinámicas de 
funcionamento nos servizos, o que 
máis se demandaba era información 
sobre visitas domiciliarias, 

adquisición e información/formación 
sobre os EPI e gastos extraordinarios 
a asumir.
Agora o que preocupa é que servizos 
poden comezar, con que aforo, o 
plan de continxencia a seguir ou a 
data de reinicio.
Que preocupacións vos trasladan as 
entidades ante esta nova etapa?
A preocupación polo futuro e como 
poden verse afectadas é algo 
común para todas. A implantación 
de medidas de prevención seguras 
para as persoas traballadoras e 
usuarias e a consecuencia que esta 
situación pode ter a nivel económico 
nas entidades, son os temas máis 
consultados.
Estableceuse un protocolo de 
atención para divulgar entre esas 
entidades membro?
Establecemos catro liñas de 
actuación intentando darlle 
solución aos apoios que precisan, 
incrementando a difusión de 
información de interese, mantendo 
reunións telemáticas sobre medidas 
a adoptar e consensuadas co 
movemento asociativo para trasladar 
aos organismos correspondentes 
e, por último, recollemos demandas 
das entidades que lle trasladamos 
a organizacións nacionais como 
COCEMFE, CERMI e EAPN.

Os 5 centros de recursos de 
COGAMI e os 10 centros das 
entidades membro tiveron que 
pechar co anuncio do estado de 
alarma. Como se atendeu ás 452 
persoas usuarias?
Os equipos de profesionais seguiron 
co seu labor na modalidade de 
teletraballo. Inicialmente, analizouse 

telefonicamente a situación e 
as necesidades de cada unha 
das persoas usuarias do servizo 
para elaborar plans de traballo 
individualizados.
Puxéronse en marcha varias 
iniciativas para seguir ofrecendo 
atenció n directa: repartimos material 
nos domicilios das persoas, fi xemos 
seguimentos telefó nicos, realizamos 
videochamadas, a entrega de 
medicació n ou produtos de primeira 
necesidade, fi xemos visitas de 
seguimentos para apoio á s familias 
e detecció n de necesidades, 
realizamos entrega de medios 
electró nicos dos propios centros... 
Tamén queremos resaltar que 

Yolanda Viña Ferreiro. 
Coordinadora SAD COGAMI.

"Polo de agora, non 
será posible a volta aos 
centros de recursos"

mantivemos contacto directo cos 
servizos sociais dos concellos para 
poder dar resposta ás necesidades 
de extrema urxencia detectadas, e 
agradecemos a colaboración e o 
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estreito apoio de Protección Civil.
As persoas que acoden aos 
centros viven en zona rural con 
escasa conexión a Internet ou 
falta de tecnoloxías adaptadas. 
Como estades a solucionar estas 
limitacións?
A fenda tecnolóxica quedou latente, 
polo que buscamos alternativas  
como proporcionarlles ás persoas 
usuarias medios electró nicos 
existentes nos centros, como 

ordenadores de mesa ou tablets, 
ademais da entrega de material nos 
domicilios de xeito continuado. 
Como está pensada a volta ao 
centro?
Polo de agora, non será posible 
a volta aos centros. Manteremos 
os servizos de modo telemático 
e combinado con atencións 
individualizadas. A maiores, 
seguiremos preparando os 
protocolos de reapertura dos 

centros de atenció n diú rna, no cal 
participamos conxuntamente os 
centros de COGAMI e os do seu 
movemento asociativo. 
É  un traballo que se está  facendo 
de modo moi meticuloso, no que se 
abordan temas como: caracterí sticas 
das instalació ns dos centros, servizo 
de comedor, o servizo de transporte, 
as caracterí sticas e necesidades das 
persoas usuarias do servizo...

Como levas o peche do 
centro?
Ao principio estaba 
aburrido, sen saber que 
facer. Logo descubrín 
novas formas de ocupar o 
meu tempo. Intentei estar 
entretido e facer cousas 
que antes non facía pola 
falta de tempo. Ademais, 
non é o mesmo vivir nun 
piso que nunha casa 
coma min.
Ao principio, as fi ns de 
semana levábaas peor, 
sentíame só e non sabía 
como encher o tempo, 
ao fi nal acostumeime. 
Todo isto mellorou 
motivado polas fases de 
desescalada. 

Nieves Gayoso Álvarez. 
Usuaria do centro de Fingoi.

“Ao principio 
sentíame só e non 
sabía como encher 
o tempo"

Que é o que máis botas de 
menos?
O contacto próximo coas 
persoas do centro. A 
piscina e o voleibol tamén 
os boto moito de menos.
Gustaríame volver ao 
centro cando se poida, 
pero é certo que me 
angustia un pouco pensar 
en como conseguir manter 
a distancia e o espazo cos 
demais. Debido á miña 
baixa visión sempre teño 
que achegarme máis para 
ver e outras veces, mesmo 
sen querer, podería estar 
máis preto do permitido. 
Asústame un pouco esa 
“nova normalidade” á que 
non sei como enfrontarme.

Na casa fas as mesmas 
tarefas que no centro? 
Non fago exactamente 
as tarefas que fago no 
centro. Na casa é máis 
sinxelo, fago os exercicios 
de fi sioterapia e miro 
algunha película en 
versión orixinal para non 
esquecer o inglés. De 
informática pouco podo 
facer porque non dispoño 
dun ordenador, fago ata 
onde me permite o móbil. 
Sigo a facer meditación.
Teño ganas de regresar 
ao centro para poder estar 
cos/as compañeiros/as e 
volver á rutina de todos os 
días da semana.

Que actividades fas agora 
dende a casa? 
Fago un montón de 
actividades, case todas 
as que facía no centro e 
incluso algunha nova. 
Miña irmá préstame o 
teléfono e ao principio 
precisaba o seu apoio 
porque nunca fi xera unha 
videochamada. Agora xa o 
manexo soa e traballo coas 
monitoras.
Para traballar a 
lectoescritura, a 
orientación, o manexo 
de cartos ou a memoria, 
mándanme as fi chas á 
casa e despois facémolas 
por videochamada. 

"O que máis boto de 
menos é o contacto 
próximo coas 
persoas do centro”

Mª José Lado Silva.
Usuaria do centro de Medelo.

"Fago un montón de 
actividades, as que 
facía no centro e
incluso novas”

Avelino Rojo Brake.
Usuario do centro de Mos.

"Teño ganas de 
regresar ao centro 
para poder estar cos 
compañeiros”

David Castiñeiras Dapena.
Usuario centro Monteporreiro.



Como foi o volume de atencións 
ás persoas dende que se declarou 
o Estado de Alarma por mor do 
COVID-19?
Ascendeu a máis de 500 persoas que 
nos demandaron tanto información 
sobre as medidas aprobadas como 
apoio na xestión de recursos, como 
poden ser a tramitación de axudas, 
por exemplo. Atendemos un total de 
210 consultas.  
Tamén realizamos acompañamentos 
individualizados no proceso de crise 
e apoio psicosocial a un total de 
331 persoas a través do teléfono, 
correo electrónico, envío de vídeos 
explicativos a través de WhatsApp, 
Skype e outras ferramentas 
alternativas ao contacto persoal.
Realizamos máis de 1.000 
seguimentos de persoas usuarias e 

crecemento da súa indefensión para 
resolver as súas necesidades, sen o 
apoio e acompañamento necesarios. 
As que viven en zonas rurais, sen 
servizo de axuda a domicilio nin 
posibilidade de acudir aos centros de 
día e ocupacionais, atopáronse nunha 
situación de alta vulnerabilidade, 
illadas, sen acceso a menciñas e 
artigos básicos de alimentación e 
hixiene, sen atención hospitalaria 
especializada e agravando a súa 
situación.
Que medidas se deben tomar para 
mellorar todas esas necesidades 
demandadas?
É preciso proporcionar servizos de 
coidados domiciliarios; recuperar 
as valoracións de dependencia 
e discapacidade e a xestión de 
prestacións; rachar coa brecha dixital 
para as persoas que non teñen as 
competencias e recursos de acceso; 
dotar dun servizo de acompañamento 
a persoas que viven soas e non 
poden valerse por si mesmas; 
solucionar situacións de illamento 
no rural; dotar de trato preferente 
para axuda a domicilio a persoas 
que estaban atendidas en unidades 
de día e aplicar as medidas de 
accesibilidade universal. En defi nitiva, 
débese garantir o acceso aos servizos 
hospitalarios, de apoio, á asistencia 
persoal e á accesibilidade física, 
cognitiva e de comunicación.

as súas familias e, en conxunto cos 
servizos sociais comunitarios ou 
Protección Civil, realizáronse máis 
de 100 coordinacións de atención.
Como afectou esta pandemia ás 
persoas do noso colectivo?
Nesta situación de crise tan 
excepcional e inédita, as persoas 
con discapacidade, as súas familias, 
as persoas maiores que viven 
soas ou coidadoras principais de 
persoas con discapacidade e/ou 
en situación de dependencia están 
sobresaturadas ante esta situación, 
presentando cadros de ansiedade, 
alteracións do sono, necesidade 
de falar e que as escoiten, que as 
acompañen neste proceso e lles 
presten apoio. 
As persoas con discapacidade neste 
período observaron impotentes o 
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Juani Tubío Ordóñez. 
Coordinadora área Promoción
da Autonomía Persoal.

"Débese garantir o 
acceso aos servizos 
hospitalarios, de apoio, 
á asistencia persoal 
e á accesibilidade 
física, cognitiva e de 
comunicación”

IMPACTO COVID COGAMI SOCIAL

Con que fi nalidade contactaches con 
COGAMI durante o COVID-19?
A Traballadora Social contactou 
comigo para preocuparse polo meu 
estado de saúde e para ver se 
precisaba algo, xa que son unha 
persoa con problemas de mobilidade, 
vivo soa e teño escaso apoio familiar. 
Preguntoume se precisaba apoio para 
ir a mercar alimentos e menciñas 
principalmente, e tamén me resolveu 
dúbidas sobre todas as medidas 
aprobadas polo Goberno.

Como foi a atención?
Resolvéronme dúbidas relacionadas 
con prazos de presentacións de 
solicitudes na Administración, xa que 
non entendo de sede electrónica 
nin son quen de manexarme 
adecuadamente cos ordenadores e 
Internet.
Gustaríame destacar o apoio 
emocional que recibín e o pendentes 
que estiveron de min. Sentinme moi 
arroupada, xa que tiven momentos de 
nervios e con moita ansiedade pola 
situación que estabamos vivindo. 
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"Gustaríame destacar 
o apoio emocional que 
recibín e o pendentes que 
estiveron de min"

Mª Pilar González Calvo.
Usuaria área Promoción Autonomía



facilitan a intervención coa persoa, 
co que hai que buscar situacións 
alternativas. O contacto presencial 
é fundamental, permite identifi car 
aspectos que telematicamente son 
difíciles de detectar e facilita os apoios 
que precisa a persoa, aportándolles 
seguridade e proximidade a través do 
vínculo establecido dende o inicio.  
Existe preocupación de que algúns 
dos avances logrados nas terapias 
tiveran un parón ou retroceso?
Si, dende o primeiro momento. Por 
iso, estivemos sempre en contacto 
coas persoas usuarias, intensifi cando 
as intervencións segundo foi 
necesario co obxectivo de seguir 
mantendo a autonomía xa adquirida e 
evitar unha diminución. 
Somos conscientes de que nalgún 
caso puido haber algún retroceso, 
sendo necesaria a realización de 
intervencións no domicilio, unha vez 
que o estado de alarma o permitiu.
Como está sendo a volta?
A volta está sendo progresiva. A 
intervención que se realiza dende o 
proxecto implica un contacto directo, 
polo que se manteñen todas as 
medidas de protección, tanto para 
as persoas usuarias como para as 
profesionais.
As sesións realízanse de forma 
individual, accedendo ao centro de 
maneira escalonada garantindo así o 
distanciamento social.
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Tras anos de esforzos, inicia o 
Proxecto Innovador de Autonomía 
Persoal nas instalacións do CEGADI. 
Cun ano de rodaxe, hai que parar 
obrigatoriamente. Como se recibe a 
parada?
Non o percibimos nunca como 
unha parada senón como unha 
readaptación das actividades que 
viñamos facendo dende o inicio 
do proxecto. Dende o primeiro 
momento mantivemos contacto 
coas persoas usuarias e foise 
intensifi cando segundo foi necesario 
con seguimentos telefónicos, envío 
de exercicios e de vídeos explicativos 
ata a realización de sesións por 
videoconferencia. 
Como lograstes manter o servizo para 
as 23 persoas usuarias que atendedes 
habitualmente?

O seguimento foi personalizado a 
través do contacto por Skype ou 
WhatsApp. Enviamos vídeos de 
actividades que debían realizar 
e tamén nos remitiron vídeos 
cos exercicios realizados para 
poder asesorar sobre o seu 
desenvolvemento.
Como hai diversidade de idades 
que abarcan dende os 5 ata os 60 
anos, o equipo profesional dividiu 
en grupos ás persoas usuarias, 
comprendendo un deles as idades de 
entre 5 e 9 anos, o seguinte de entre 
12 a 17 anos, e un terceiro de idades 
comprendidas entre os 35 e 60 anos.
Que complicacións atopastes á hora 
de prestar atención a distancia?
Atopámonos con mala conexión a 
Internet ou a súa falta, ou tamén que 
non hai medios tecnolóxicos que 

Ángela Labandeira Mirazo. 
Coordinadora Técnica Proxecto 
Innovador.

"Nós non paramos, 
fi xemos unha 
readaptación das 
actividades que 
realizamos”

Notaches diferenza nas terapias 
de facelas na casa a facelas no 
CEGADI?
Claro que notei cambio, porque aí hai 
moito material co que traballar e na 
casa non o teño. O traballo directo 
coas profesionais non é o mesmo 
que seguir as indicacións que dan e 
o apoio que me dá a miña muller. As 
profesionais están máis preparadas 
para facilitarme apoios.
Que botaches de menos?
Todo, porque cada día facía 
actividades diferentes como 

fi sioterapia, terapia ocupacional e 
neuropsicoloxía. No tempo que levo, 
aprendín a facer moitas cousas 
importantes que non sabía facer dada 
a miña nova situación.
Notaches a perda dalgunha facultade 
que xa estaba superada? 
Non porque seguín traballando e 
adestrando día a día dende a casa 
a través dos exercicios que me 
enviaban e as videoconferencias, así 
como o apoio incondicional da miña 
muller. Pero si me dou conta de que 
non avanzaba tanto como antes.

"Non é o mesmo seguir a 
actividade dende a casa 
que coas profesionais"

Jesús Salvador Blanco Agraso. 
Usuario do Proxecto Innovador.
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O sector empresarial foi un 
dos principais prexudicados na 
pandemia. Como lle afectou 
ao Servizo de Orientación e 
Intermediación Laboral?
As empresas están paradas, o 
equipo de orientación non pode 
visitar empresas e vese refl ectido 
na xestión de ofertas que caeron 
arredor dun 81%, baixando tamén 
un 74% as persoas inseridas 
durante o perído do confi namento. 
O noso servizo é de orientación, 
no que traballamos coas persoas 
todos os aspectos relacionados coa 
súa empregabilidade, pero tamén 
é un servizo de intermediación. 
Na parte de orientación, seguimos 
atendendo ás persoas, traballando 
con elas, pero na parte de 
Intermediación, o tecido empresarial 
está parado, sendo moi difícil 
traballar a inserción. A situación de 
vulnerabilidade sempre é para os 
mesmos e, neste caso, as persoas 
coas que traballamos vanse ver moi 
prexudicadas por esta situación, 
vaise agravar máis a situación que 
xa estaban a vivir. 
Como estades mantendo o contacto 
coas persoas do servizo?
O servizo estase facendo de xeito 
telefónico, dende o inicio pasamos 
a realizar o noso traballo dende a 
casa. Encargámonos de que as 
nosas persoas usuarias coñeceran 
de primeira man que seguimos en 
activo, e tal así foi que lle fi xemos 
seguimento a 5.000 persoas para 
coñecer a súa situación. 

Para nós tamén era primordial que 
as empresas souberan que nós 
seguíamos prestando servizo. 
Que preocupacións vos trasladan 
as persoas inscritas no servizo de 
emprego de COGAMI?
Unha das preocupacións máis 
destacadas está relacionada 
co futuro do mercado laboral. 
Atendemos moitas consultas 
relacionadas coa xestión co 
Servicio Público de Emprego e 
persoas que estaban en ERTE 
consultáronnos se ían continuar no 
emprego. Outras consultas que nos 
chegaron estaban relacionadas 
coa renda mínima.  
As xestións fi xéronse de 
xeito telemático, pero non 
todas as persoas teñen nin os 
coñecementos para facelas e 
incluso carecen das ferramentas 
para poderen realizar eses trámites 

IMPACTO COVID COGAMI SOCIAL

como pode ser o certifi cado dixital.
Ao  non manter as entrevistas de 
orientación personalizadas, supón 
algunha fenda á hora das novas 
incorporacións á base de datos que 
manexades?
No período de confi namiento non 
incorporamos persoas novas á 
bolsa de emprego. Centrámonos en 
atender ás persoas que xa estaban 
inscritas na nosa base de datos 
para coñecer a súa situación actual 
e poder apoialas na medida do 
posible. 
Cando se retoma o contacto 
presencial? 
Dende principios de xuño iniciamos 
a atención presencial e con todas 
as precaucións de seguridade 
para persoal e persoas usuarias, 
aínda que priorizamos a atención 
telefónica ou telemática.

Mary Ínsua Fabeiro. 
Coordinadora SIL.

"As persoas coas que 
traballamos vanse 
ver moi prexudicadas 
por unha situación 
que se vai agravar 
máis”

Como valoras a atención recibida a 
través do SIL durante esta pandemia?
Moi correcta. Ao principio da pandemia, 
chamoume a miña orientadora, Patricia 
Quintáns, para comunicarme que a 
atención non ía poder ser presencial, que 
ía ser telefonicamente para evitar posibles 
riscos de contaxio.
Cres que o servizo é menos completo 
que se non é presencial?
Penso que o servizo vai ser igual. Na 

miña experiencia, as dúbidas que trasladei 
contestáronmas sen ningún problema, foron 
resoltas como se fora de maneira presencial. 
Como cres que se moverá este ano o 
mercado laboral, pensas que vai haber un 
retroceso nas oportunidades laborais?
Penso que si. Moitas empresas están 
pechando. Agardo estar equivocada e que 
teñamos máis oportunidades en todos os 
sectores. 

"Agardo teñamos 
oportunidades 
laborais en todos 
os sectores"

Laura Manzano Barreiro. 
Usuaria do SIL. 
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Paco Abuín Landabaso.
Coordinador Formación.

"Aportaremos 
equipamento e 
conexións necesarias 
ás persoas que o 
necesiten para a 
formación on line”

Como afectou a pandemia aos 
cursos que se estaban impartindo?
Tivemos que suspender todos os 
que se impartían nese momento, 7 
cursos AFD e 4 de Política Social, 
e replanifi car os que estaban 
programados con data de inicio.
Estas formacións que quedaron 
pausadas, retomaranse?
Retomaremos todas as accións 
pendentes por realizar en 2020, 
precisamente iniciamos a formación 

neste mes de xuño. Intentaremos 
que os cursos, nos que se axuste a 
especialidade, se realicen a través 
da plataforma Moodle ou a través de 
aula virtual. Os que teñen que ser 
presenciais, polas características 
do programa, agardaremos a que 
se levante o estado de alarma e 
axustarnos á nova realidade.
Como se vai adaptar a área de 
formación á nova situación tralo 
confi namento?

Como todo está moi cambiante, 
agardaremos a que saian as 
diferentes normativas con respecto á 
formación e, a partir de aí, decidir o 
mellor camiño.
Vai COGAMI apostar máis pola 
formación on line?
En COGAMI temos experiencia 
na formación on line, levamos 
moitos anos impartindo formación a 
distancia e apostamos por continuar 
e afi anzar a teleformación e a 
formación on line.
Nesta pandemia quedou latente a 
fenda dixital que se vive no rural con 
respecto ás cidades. Como se ten 
pensado solucionar?
Efectivamente, existe unha grande 
diferenza dixital entre o rural con 
respecto das cidades. Dende 
COGAMI aportaremos todo o 
equipamento e as conexións 
necesarias a aquelas persoas que o 
necesiten e non teñan medios para 
conseguilos para poder facer cursos 
on line, incidindo naquelas persoas 
que viven no rural.

Viviuse con medo a pandemia na 
Comisión Sociosanitaria? 
En termos xerais, a maioría de 
persoas que forman parte das 
entidades sociosanitarias viven 
situacións a diario ao longo das 
súas vidas que as leva a ser 
persoas cunha alta resiliencia.  
O que nos preocupa profundamente 
é como nos vai afectar ás persoas 
con discapacidade e entidades que 
prestamos recursos e atencións a 
estas persoas esta crise social e 
sanitaria que, ineludiblemente, nos 
vai levar a unha crise económica.
Chegaron moitas consultas de como 
proceder?
A maioría de consultas recibidas 
foron para aclarar que enfermidades 
crónicas ou patoloxías previas son 
máis afectadas polo COVID-19. 
Moitas patoloxías dependen de 
tratamentos que se recollen na 
farmacia do hospital e, nestes 

momentos, a difi cultade radicaba 
en ter que desprazarse a unha 
zona, onde se supón, circulaba 
máis o virus. Estívose en contacto 

Laura Quintas Lorenzo.
Coord. Comisión Sociosanitaria 

"Esta crise axudaranos 
a medrar como persoas 
e como sociedade”

co SERGAS e solucionouse dando 
máis medicación, con envíos a 
domicilio, habilitando citas cun 
horario máis amplo e en diferentes 
lugares, como no caso de Vigo que 
se pode recoller dende o coche. 
Algunha proposta de mellora que lle 
para trasladarlle á Administración ou 
profesionais da saúde?
A crise sanitaria puxo de manifesto 
a necesidade de mudar formas de 
traballar que vimos reclamando 
as entidades do sector, como 
que o sistema sanitario debe 
centrarse na atención a persoas 
con enfermidades crónicas, tecendo 
un sistema de atención primara 
fortalecido, no que as persoas con 
medicación hospitalaria poidan 
recibir o tratamento no domicilio. 
De todos modos, debemos confi ar 
no noso sistema de saúde, esta 
crise axudaranos a medrar como 
persoas e como sociedade.
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IMPACTO COVID COGAMI EMPRESARIAL

Alejandro Rouco Rodríguez.
Xerente Grafi nco.

"A maioría dos 
clientes deixaron de 
traballar da noite para 
a mañá"

Herminio Martínez Lago.
Xerente Artegalia.

"Confío na unión do 
esforzo compartido 
e que poidamos saír 
desta"

María López Vizcaíno.
Xerente Integratex.

Esta situación, en canto 
a carga de traballo, 
favoreceu a Artegalia ao 
vender artigos de primeira 
necesidade para esta 
situación como: luvas, 
máscaras, termómetros, 
xeles... En xuño, o 
mercado retardou, ben 
porque as empresas 
compraron sufi ciente stock 
ou ben porque en xuño 
volven as importacións 
chinesas destes produtos, 
polo que a gran maioría 
dos distribuidores xa 
empezan a ter subministro 
e, por suposto, os prezos 
volven baixar. 
A volta á nova realidade é 
bastante lenta. Nalgunhas 
grandes empresas, o 
persoal laboral aínda 
continúa co teletraballo e, 
a nivel comercial, as visitas 
seguen estando prohibidas.
Nunca pensamos vivir unha 
situación coma esta. Na 
nosa actividade, o xogo de 
prezos é case o día a día, 
pero nestes meses, máis 
que axentes comerciais, 
parecíamos corredores de 
bolsa. 
Foi, na miña opinión 
persoal, unha loucura.

"Máis que axentes 
comerciais, 
parecíamos 
corredores de bolsa"

Para Integratex foi un 
parón total, xa que tivemos 
que pechar, o que conleva 
a non facturar nada. 
Ademais, perdemos a 
campaña de Semana 
Santa e as pontes do 
mes de maio, datas 
moi importantes para a 
facturación das tendas de 
Allariz.
A que se nos presenta é 
unha situación totalmente 
nova. Temos que integrar 
unha nova forma de 
traballar e relacionarnos, 
ademais das tarefas 
diarias que temos de 
hixienización tanto do 
produto como dos espazos 
das tendas e o control do 
aforo, o que implicou unha 
reorganización de equipos 
e do modo de traballar.
Creo que ninguén se podía 
imaxinar vivir esta situación 
tan de película e agora 
sendo nós os protagonistas 
da historia. 
Confío na unión do 
esforzo compartido e que 
poidamos saír desta dura 
fochanca económica. Na 
miña opinión penso que  
somos capaces!

O impacto foi moi grande, 
xa que a maioría dos 
nosos clientes deixaron de 
traballar da noite para a 
mañá, polo que se produciu 
unha diminución drástica 
das vendas.
Agora vivimos esta situación 
con moita incerteza, xa 
que non todos os sectores 
comezaron a traballar ao 
mesmo tempo e, aínda así, 
son moitas as restricións 
nas que se ten que 
desenvolver a actividade 
comercial. É certo que 
dende que entramos na 
primeira fase, notamos 
unha certa aceleración na 
solicitude de pedidos e, 
sobre todo, de petición de 
orzamentos, o que signifi ca 
que as empresas retoman 
a actividade, sobre todo 
os seus departamentos de 
marketing.
Nunca imaxinamos unha 
situación como esta. 
Podes imaxinar escenarios 
económicos máis ou menos 
contraídos pero nunca con 
esta magnitude tan grande 
e tan rápida nos seus 
efectos.

“Prevemos un outono 
cunha diminución 
de contratación de 
novos servizos"

Carlos Iglesias Moscoso.
Xerente Dixardín.

Aínda que Dixardín 
desempeña a súa 
actividade nun sector que 
non se viu moi afectado 
polo efecto COVID-19, 
pasamos por varias 
situacións que cambiaron 
a operatividade. Ao non 
poder ocupar máis de dous 
traballadores os vehículos 
por ringleira de asentos, 
limitouse a mobilidade, 
ocasionando maior custo de 
desprazamentos dos 
traballos previstos. O noso 
proceso produtivo ao ser 
ao aire libre, facilita o 
desempeño da actividade 
e as medidas preventivas 
adoptadas dende o primeiro 
momento, permitiron 
adaptarse gradualmente á 
nova situación. Aproveito 
para agradecer o traballo 
de todo o equipo que 
conforma Dixardín, pola súa 
dedicación.
Prevemos un outono cunha 
diminución de contratación 
de novos servizos 
privados, xa que se prevé 
unha merma de ingresos 
na poboación, esta vai 
aparellada á redución de 
gastos non esenciais, tanto  
en clientes particulares e 
hostalería. 
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Luis Penido López.
Xerente Trameve e Cualicar.

“Con moito esforzo, 
conseguimos non 
facer ERTE"

"A facturación diaria 
de recambios 
reduciuse á metade”

Manuel Santos Lamas.
Xerente Hornos Lamastelle.

Silvia Alende Fandiño.
Xerente Accede Social.

"Afrontamos a nova 
realidade con forza e 
esperanza"

Raquel Alvite Tuñas.
Xerente Combina Social.

Foron días de grande 
incerteza e temor para 
todo o equipo. Fóronse 
tomando as medidas que 
se entendía que máis 
e mellor podían axudar 
a detectar un posible 
contaxio e frear a súa 
posterior propagación, 
incrementando as medidas 
de distancia nos tempos 
de traballo e no servizo de 
transporte. 
A caída das vendas foi 
importante, obrigando 
a paralizar a actividade. 
Aproveitamos este parón 
para facer unha mellora 
nas instalacións.
O positivo foi a resposta 
e compromiso do equipo 
humano que conforma 
Hornos de Lamastelle.
A volta á actividade está 
sendo pausada. Máis da 
metade das persoas están 
traballando, con previsión 
de incorporar ao resto nas 
vindeiras semanas. Todo 
dependerá da reacción do 
mercado. Percibimos que 
co cambio de cada fase, 
a demanda vai subindo 
paulatinamente.

"Co cambio de cada 
fase, a demanda 
vai subindo 
paulatinamente”

Cambiou a nosa realidade 
dun día para outro. Cando 
a nosa preocupación 
estaba centrada na 
captación de novos 
servizos, renegociación de 
tarifas e preparación de 
licitacións que permitiran 
medrar á empresa, 
vémonos na obriga de 
xestionar unha situación de 
emerxencia inimaxinable. 
Comezamos a recibir 
comunicacións de clientes 
suspendendo servizos, 
coas consecuentes 
baixadas na facturación e 
difi cultades na xestión co 
persoal.
Moitos servizos seguen 
suspendidos e tememos 
que algún deles non poida 
renovarse.
A pesar disto, teño que 
dicir que nunca me sentín 
máis acompañada e 
arroupada que nestas 
últimas semanas. Teño 
que dar as grazas a todo o 
persoal de Combina Social, 
tanto de ofi cina como ao 
que traballou incansable 
nas instalacións de clientes 
durante todo o estado de 
alarma, e que o seguen 
facendo.

A nosa empresa parou de 
súpeto. Facemos transporte 
adaptado para centros de 
día de maiores, persoas 
usuarias especialmente 
vulnerables por idade ou 
patoloxías previas. Gran 
parte do noso persoal 
tamén o é. O Consorcio 
Galego de Igualdade e 
Benestar comunicou o 
peche dos centros e, polo 
tanto, deixamos de facer 
ruta o día antes do estado 
de alarma.
Con moito esforzo, 
conseguimos non facer 
ERTE e manter os postos 
co 100% das condicións, 
implicando moitas horas ao 
teléfono, moitas xestións 
internas e externas e un alto 
compromiso coas persoas 
do equipo, que están en 
permiso retribuído. 
Esta crise ten puntos 
positivos como volver 
pensar en como traballar 
centrados na persoa, o 
apoio entre diferentes partes 
de COGAMI Empresarial 
e o descubrimento do 
teletraballo. O custo foi o 
sobre esforzo realizado, 
as decisións, ás veces 
drásticas pola situación, e a 
escaseza dos EPI no inicio.

O estado de alarma 
implicou o peche inmediato 
de Cualicar o 16 de marzo, 
ante a imposibilidade de 
atender a clientes. No caso 
de Trameve, puidemos 
continuar desenvolvendo 
o traballo internamente, 
descontaminando coches, 
almacenando recambios, 
atendendo clientes a 
distancia e enviando 
recambios por empresas de 
transporte. 
O 26 de marzo, trala 
caída total de entrada 
de vehículos para baixa 
defi nitiva e o peche da 
práctica totalidade de 
talleres de reparación, 
obrigounos a parar.
Reiniciamos a actividade de 
Trameve o 18 de maio coa 
metade de persoal e o resto 
incorporarase a medida 
que haxa máis actividade. A 
facturación diaria de vendas 
reduciuse á metade, pero 
a recollida de vehículos 
fóra de uso para baixa 
defi nitiva vai a un ritmo 
incluso superior ao habitual. 
Estamos moi agradecidos 
polo compromiso de todas 
as persoas que forman 
parte de Trameve e 
Cualicar.

"Agradecida e orgullosa do  meu equipo de xerentes. Nestas semanas foron exemplo de 
xestión e compromiso coa Organización e coa súa xente. Co vento

totalmente en contra, remaron con máis forza que nunca”
Rosa Gutiérrez Mougán.

Directora Negocio de GES.
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IMPACTO COVID COGAMI EMPRESARIAL

“Esta crise afectou de 
maneira moi negativa 
ao desenvolvemento 
da nosa actividade"

María López López.
Xerente Activa Social ETT.

A afectación desta crise 
sanitaria que estamos 
padecendo en todo o tecido 
empresarial galego, vai da 
man con Activa Social. Polo 
tanto, vímonos afectados 
de maneira moi negativa no 
desenvolvemento da nosa 
actividade.
Diagnóstico en man e, unha 
vez aceptado o cadro clínico 
desta nova situación que 
temos, debemos de seguir 
traballando e buscando 
solucións máis adecuadas. 
Agora, máis que nunca, 
temos que valorar a nosa 
capacidade de adaptación 
aos cambios e de estar en 
alerta ante a contorna que 
se nos presenta.
Cando planifi cas, cando 
traballas nas estratexias, 
cando te adaptas ás 
novas situacións, cando 
visualizas a contorna, por 
exemplo, non contemplas 
unha situación deste tipo. 
Partimos dunha situación 
nova e adversa da 
actualidade que nos toca 
vivir. 
Esta foi unha ameaza cunha 
dimensión que require 
dunha avaliación continua.

Antonio Pena Seijo.
Xerente Coregal.

Esta emerxencia sanitaria 
veunos en pleno proceso 
de recuperación de 
Coregal e truncou de 
súpeto a planifi cación 
para o ano 2020. Houbo 
que paralizar a actividade 
industrial e todos os 
procesos administrativos 
coas novas licitacións en 
renovación de contratos. 
A parte positiva foi a boa 
reacción por parte do 
equipo para afrontar toda 
esta problemática que, a 
pesar dos inconvenientes, 
estamos conseguindo saír 
adiante co esforzo de todas 
e todos. 
É unha situación complexa 
e variante. Semana 
a semana hai que ir 
axustando todos os plans. 
É unha experiencia nova 
que se sae de todas as 
crises anteriores polas que 
tivemos que pasar.

"A volta está a ser 
complexa e moi 
variante”

Alberto Caamaño Fernández
Pres. Comité Empresa Coregal.

É un traballo que levamos 
facendo dende hai 
moitos anos pero durante 
estes tres meses foi moi 
laborioso e estivemos 
moito máis unidos que 
nunca. Traballo había o 
mesmo, ou máis, porque 
moita xente, por non tocar 
o colector, xa deixaba as 
bolsas fóra. Foron meses 
duros e é de agradecer que 
se recoñeza que estamos 
a facer unha boa labor. 
Teño que destacar que 
fomos unha piña, sempre 
estivemos en contacto 
uns cos outros. Hai 
compañeiros que teñen 
menores na casa, xente 
maior e, queiras que 
non, era asumir un risco. 
Pero fi xémolo ben, tanto 
os compañeiros como 
a empresa e o Comité 
de Seguridade e Saúde. 
Puxéronnos todos os 
medios ao noso alcance. 
Agora está a cousa 
máis centrada, xa non 
vas con iso na cabeza, 
xa viches á familia, 
xa desconectaches,... 
Quédome coa unión 
e o compromiso dos 
compañeiros.

"É de agradecer 
que se recoñeza 
que estamos a facer 
unha boa labor”

"Foi unha unión 
entre todos os 
departamentos 
como nunca"

Irene Fernández Fernández.
Repres. traballadoras/es 
Hornos de Lamastelle.

Nesta época tan complexa 
e de tanto nerviosismo ao 
principio, que nos pillou 
a todas as persoas por 
sorpresa, foi unha unión 
entre compañeiras e 
compañeiros de todos os 
departamentos de Hornos 
de Lamastelle como 
nunca. Sempre estivemos 
informados de todo, de 
todas as decisións que 
ían tomando a empresa 
e o Comité, e día a día, 
contando co apoio de todas 
e todos.
Foi como se se rompera o 
equilibrio do mundo, toda 
as certezas que tiñas ata o 
momento desapareceron. 
E esa incerteza inicial 
fómola afrontando, 
achegámonos máis entre 
nós e xa non só no ámbito 
laboral, senón tamén no 
persoal. Saímos máis 
fortalecidos.
O regreso estámolo 
levando ben, temos 
traballo que é o principal, e 
estamos incorporándonos 
pouco a pouco e volvendo 
á nosa actividade. 

"A miña gratitude e admiración é para cada unha das 
persoas traballadoras que seguiron subindo aos camións 

a recoller residuos, seguiron traballando nos xardíns, 
seguiron fabricando empanadas, seguiron limpando, 

seguiron imprimindo... seguiron a facer o seu traballo"

Rosa Gutiérrez Mougán.
Directora Negocio de GES.
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Susana Seoane Veiras.
Coordinación centros de día.

"Afortunadamente, 
non houbo casos de 
contaxio nos centros 
de día de maiores”

"Se parase o servizo, 
as persoas que viven 
soas quedarían en 
total abandono"

Almudena Pérez Mosquera.
Asistencia Persoal.

Trala declaración do estado 
de alarma, as actividades 
que se realizan no servizo 
de Asistencia Persoal 
foron reducidas como o 
aseo persoal, tarefas do 
fogar, acompañamento e 
condución, para minimizar 
contactos e situacións de 
risco tendo como efecto 
máis importante a perda de
fl exibilidade co 
establecemento de 
xornadas continuas.
Ao inicio a situación foi 
preocupante, as persoas 
usuarias deste servizo son 
vulnerables ao COVID, 
había desabastecemento 
de produtos de protección, 
polo que falamos con 
todas as persoas para 
que foran elas as que 
valorasen suspender o 
servizo temporalmente. O 
máis positivo foi que non 
sufrimos ningún contaxio e 
agardamos ir normalizando 
a situación.
Se parase o servizo, as 
persoas que viven soas 
quedarían en total 
abandono, xa que 
dependen do servizo de 
asistencia persoal para 
realizar tarefas básicas.

Os centros de día de 
maiores pecháronse o 
16 marzo, seguindo o 
establecido polos decretos 
da Xunta de Galicia ante 
o estado de alarma. Nas 
semanas previas ao peche 
xa se estaban adoptando 
medidas preventivas co 
persoal e persoas usuarias. 
De maneira telefónica e con 
periodicidade diaria, fi xemos 
seguimento da situación de 
cada persoa, trasladando 
á Xunta o máis destacado. 
Coas persoas que dispoñían 
de medidas telemáticas, 
realizáronse semanalmente 
actividades de grupo 
de axuda mutua para 
coidadores, para traballar 
a sobrecarga da situación 
e fi xéronse actividades 
físicas, cognitivas e lúdicas. 
As persoas que non 
tiñan ferramentas on line, 
envióuselles material en 
papel.  
As familias están 
preocupadas pola perda 
de capacidades físicas ou 
cognitivas que se están 
observando en moitos 
casos, un deterioro pola 
ausencia de actividade ou 
de motivación.

Diego Piñeiro Pérez.
Área de Accesibilidade.

"Debemos 
de traballar a 
accesibilidade Post 
COVID"

En accesibilidade non 
puidemos traballar 
na rúa ata a primeira 
fase de desescalada, 
co que suspendemos 
e centrámonos na 
elaboración de proxectos.
A nosa compañeira 
Luisa Miranda estaba 
en Barcelona cunha 
auditoría dos autobuses e 
cocheiras da empresa de 
transporte metropolitano. 
Suspendeuse a auditoría 
sen poder rematar o 
traballo, coa obriga de 
volver para rematar. 
Nos traballos en Galicia 
permitiunos avanzar na 
elaboración de informes.  
Temos que seguir 
insistindo na necesidade 
do asesoramento en 
accesibilidade, e que 
persoas especialistas 
poidan aportar a 
experiencia no deseño 
de solucións para que se 
cumpra a lexislación e que 
todos os bens, produtos 
e servizos poidan ser 
utilizados por todas as 
persoas. Debemos traballar 
na accesibilidade Post-
COVID.

IMPACTO COVID COGAMI XENERA

"Afrontamos a nova 
realidade con forza e 
esperanza"

Iván Pombo Fernández
Usuario Asistencia Persoal.

Durante o confi namento, 
vivimos unha situación 
complicada. Tivemos 
que resolver dúbidas, 
chamamos á responsable 
da asistencia persoal 
na miña área para 
transmitirlle a situación e 
a preocupación da miña 
asistente persoal, e houbo 
que chegar a acordos 
nos horarios para evitar 
desprazamentos, xestión 
de material, etc.
Por sorte, todo saíu 
bastante ben e saímos 
adiante.
Se realmente o servizo de 
asistencia persoal chegase 
a suspenderse, deixaríame 
desprotexido porque 
non tería a ninguén para 
sustituir esta carencia. 
En canto á utilización 
dos EPI como luvas ou 
máscaras non nos fi xo a 
situación máis difícil, foi 
máis complexo o uso da 
pantalla facial, xa que no 
meu caso o contacto coa 
miña Asistente Persoal 
é moi cercano á hora 
das tarefas e faise esta 
situación máis difícil.



A nova realidade de 
convivencia co COVID

A nova realidade non pode deixar 
a ninguén atrás, ten que ser unha 
oportunidade para construír unha 
sociedade máis xusta e inclusiva, 
que promova a participación en 
igualdade.
É prioritario abordar o impacto 
na educación, o emprego e a 
accesibilidade; o dereito á saúde, 
o acceso a medicamentos, 
tratamentos e produtos sanitarios 
necesarios; deseñar protocolos a 
curto e medio prazo nos centros 

de atención diúrna a persoas 
con discapacidade e dotalos de 
equipos de protección individual 
e test rápidos de COVID-19; 
hai que protexer a través de 
coidados domiciliarios ás persoas 
con discapacidade e/ou con 
dependencia; retomar as valoracións 
de dependencia e discapacidade 
e a xestión de prestacións; dar 
resposta ás necesidades das 
mulleres e nenas con discapacidade, 
así como ás vítimas de violencia 
de xénero; rachar coa fenda dixital 
para aquelas persoas que non 
teñen nin competencias nin recursos 

para o uso das vías telemáticas; 
acadar solucións para as persoas 
que viven soas ou para aquelas 
que están illadas no medio rural. 
Por último, hai que cumprir coa 
Convención Internacional sobre 
os Dereitos das Persoas con 
Discapacidade para garantir, en 
situacións de emerxencia como a 
actual, os dereitos e a protección 
das persoas con discapacidade.
Estas son as peticións que dende 
COGAMI, se lle fan ás distintas 
administracións públicas. 

PECHE

"A nova 
realidade non 
pode deixar a 
ninguén atrás, 
ten que ser unha 
oportunidade 
para construír 
unha sociedade 
máis xusta e 
inclusiva,"

A asemblea de COGAMI deste ano realizouse de maneira telemática


