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A Gala da Vela Galega premia a 
COGAMI por levar a vela adaptada 
ás persoas con discapacidade

A Federación Galega de Vela 
celebrou, no Pavillón Central de As 
Travesas de Vigo, a Gala de Vela 
Galega 2020.

Ante recoñecidas fi guras galegas 
da navegación, tamén estiveron 
presentes dous representantes de 
COGAMI: Celso Álvarez, membro 
da xunta directiva, e Yoli Viña, 
coordinadora da área de Lecer. 
Ámbolos dous acudiron á gala 
para recoller o recoñecemento que 
nesa xornada se lle entregou a 
COGAMI, un premio que homenaxea 
publicamente o traballo que a nosa 
Organización desenvolve para 
achegar a vela adaptada ás persoas 
con discapacidade.

COGAMI realiza dende o ano 2013 
un programa de lecer náutico en 
colaboración co Real Club Náutico 
de Sanxenxo e a Fundación Mapfre. 
Consiste na realización de escolas 
de vela adaptada, comprendendo 
un programa de respiro familiar e 
un curso de iniciación á vela de 20 
horas. Cada verán, supera as cento 
cincuenta o número de persoas que 
participan neste programa.    

Celso Álvarez e Yoli Viña posan co 
recoñecemento a COGAMI

O presidente de COGAMI, Anxo 
Queiruga, e o Alcalde de Santiago, 
Xosé Sánchez Bugallo, asinaron 
un convenio no que se recolle a 
concesión a COGAMI dunha parcela 
municipal situada na zona das 
Cancelas por un período de 25 anos. 

Esta concesión servirá para acoller 
un espazo totalmente adaptado e 
que albergará todos os servizos que 
ofrece a Organización en Santiago, 
ademais dos que prestan os centros 
especiais de emprego de Combina 
Social, Activa Social ETT e Galega de 
Economía Social.

Esta parela, ao estar localizada 
preto do Camiño Francés facilitará 
que COGAMI teña "unha mellor 
visibilidade", en palabras de Sánchez 
Bugallo. 

Pola súa banda, Anxo Queiruga  
agradeceu a colaboración e a 
disposición do Concello e lembrou 
que "entre COGAMI Social e 
Empresarial somos 1.200 persoas 
empregadas, o 92% con algún tipo de 
discapacidade". 

Aula de fi sioterapia de Lugo fi nanciada 
polo Plan de Proridades

O concello de Santiago cede parcela  
para albergar os servizos que presta 
COGAMI 

Momento da sinatura de convenio entre o 
Alcalde de Santiago e o Pres. de COGAMI

Fundación ONCE fi nancia vinte 
proxectos de COGAMI a través da 
convocatoria do Plan de Prioridades
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Foron un total de vinte os proxectos 
aprobados na convocatoria 
deste ano de subvencións de 
COCEMFE, entidade que ten un 
acordo coa Fundación ONCE para 
executar o Plan de Prioridades e 
acometer actuacións necesarias 
para a inclusión das persoas con 
discapacidade.

Tanto COGAMI como as súas 
entidades membro presentáronse 
ás convocatorias de programas de 
atención á autonomía persoal como 
tamén de inversións en centros de 
servizos e vehículos de transporte 
colectivo, ascendendo a unha contía 
total de 294.566,25 euros.

Dos proxectos presentados durante 
este ano, ademais dos de COGAMI, 
foron seleccionados os das 
seguintes entidades membro: Acem 
Compostela, Accu, Adapta, Asearpo, 
AGFQ, Alcer Pontevedra, Avante, 
Acadar, Alcer Coruña, ASEM Galicia, 
AGL, AODEM, Andade Galicia, 
Avempo, Agora, Íntegro, Ámbar e 
Adisbismur.



Máis de sesenta mulleres 
atendidas no servizo de atención 
especializada á muller de COGAMI

Dende que iniciou o 1 de xaneiro 
ata o seu remate o 30 de setembro, 
foron 63 mulleres con discapacidade 
as que se benefi ciaron do Servizo de 
Atención Especializada á Muller con 
Discapacidade de COGAMI, programa 
fi nanciado pola Secretaría Xeral de 
Igualdade a través do programa de 
recursos integrais e o Fondo Social 
Europeo, con cargo ao programa 
operativo FSE de Galicia 2014-2020.

Este servizo, desenvolvido polas 
Traballadoras Sociais de COGAMI 
en A Coruña, Ferrol, Santiago de 
Compostela, Lugo e Vigo, tivo 
por obxectivo dotar ás mulleres 
con discapacidade dunha maior 
autonomía e independencia para 
mellorar a súa situación persoal, 
social e laboral. Para isto, prestáronse 
servizos de información, orientación e 
asesoramento, realizouse intervención 
coa persoa e coa familia ademais 
de intervencións individualizadas e 
colectivas dirixidas á adquisición de 
habilidades persoais e sociais básicas 
ou de competencias para a mellora 
da empregabilidade, con accións 
encamiñadas á inserción no mercado 
laboral.

O servizo de emprego de COGAMI 
conta con espazos nos concellos de 
Tui e Xinzo de Limia

A partir de agora, as persoas 
usuarias do Servizo de Orientación e 
Intermediación Laboral de COGAMI 
(SIL) dos concellos de Tui e Xinzo de 
Limia, van ser atendidas en espazos 
municipais, como así recollen os dous 
convenios asinados polo presidente 
de COGAMI e mailos rexedores 
destes municipios. 

Estes convenios teñen como 
obxectivos a colaboración de ambas 
entidades na atención e promoción 
das persoas con discapacidade, na 
busca da mellora da empregabilidade 
e de ofrecer unha atención e 
asesoramento especializado que 
favoreza a inserción laboral. 

“Poñemos o noso traballo a 
disposición dos concellos para 
traballar conxuntamente en proxectos 
e ideas que vaian xurdindo para 
dar unha visión transversal da 
discapacidade”, indica Anxo Queiruga.

O punto de atención de Tui está 
situado no Centro Municipal de 
Formación, en Guillare, mentres que 
o de Xinzo de Limia atópase na aula 
Carlos Casares da Casa da Cultura.

Rolda de xuntanzas entre COGAMI e 
as Consellerías do novo goberno da 
Xunta de Galicia

Unha das xuntanzas mantidas foi 
coa Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda para estudar a 
posibilidade de establecer liñas de 
colaboración en materia de xestión 
de residuos, o fomento do emprego 
e a mellora da accesibilidade no 
eido residencial, onde a Conselleira 
ofreceu a total colaboración do IGVS 
para canalizar as propostas, co fi n de 
mellorar a accesibilidade na vivenda.

Outras das xuntanzas mantidas foron 
coas Consellería de Infraestruturas 
e Mobilidade, onde a titular 
comprometeuse a que sexa COGAMI 
quen preste asesoramento para 
mellorar a accesibilidade nas obras 
de integración paisaxística dos 
Camiños de Santiago á súa entrada 
en Compostela, ademais da estación 
intermodal de Santiago.

A terceira Consellería en recibir 
a COGAMI foi a de Emprego 
e Igualdade, quen acadou o 
compromiso de reforzar a súa 
colaboración nun momento de 
especial difi cultade para que as 
persoas con discapacidade accedan 
ao mercado laboral.

Momento dunha entrevista persoalizada a 
unha usuaria do programa
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Representantes de COGAMI charlan coa 
Conselleira de Medio Ambiente

Membros de COGAMI e do Concello de 
Tui trala sinatura do convenio
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A área de Recursos Humanos da 
Organización COGAMI está a traballar na 
redacción de plans de igualdade, un conxunto 
de medidas adoptadas que marcan un 
compromiso con todo o persoal que conforma 
a empresa, permitindo que se poidan 
benefi ciar das mesmas oportunidades as 
súas traballadoras e traballadores, sen ningún 
tipo de discriminación ou desigualdade por 
cuestión de xénero.

Esta estratexia, que está estreitamente 
aliñada cos valores que defende COGAMI, 
permitirá igualdade na promoción, formación, 
retribución, conciliación, acceso ao emprego, 
captación de talento, clasifi cación persoal 
e, ao mesmo tempo, loitará contra o acoso 
laboral en calquera das súas persoas 
traballadoras. 

Outras das fortalezas que presentan os 
plans de igualdade para as empresas 
están relacionadas coa imaxe externa que 
proxectan, dende transmitir unha imaxe de 
excelencia e credibilidade á sociedade que 
favorece na mellora da súa competitividade 
ata o feito de poder aspirar a ter máis 
opcións na adxudicación de contratos das 
administracións cando convocan concursos 
públicos.

Os primeiros plans postos en marcha foron 
os dos centros especiais de emprego Accede 

COGAMI pon en 
marcha plans 
de igualdade 
nas iniciativas 
empresariais

Social, Combina Social e Coregal. Os 
tres foron validados pola Dirección Xeral 
de Traballo da Xunta de Galicia, e agora 
contan cun período de dous anos para 
traballar naquelas medidas correctoras que 
se precisen emendar nas tres iniciativas. 

Actualmente estase traballando na 
diagnose dos plans de igualdade de 
Dixardín, Hornos de Lamastelle e Galega 
de Economía Social. Nestes tres centros 
especiais de emprego de economía social 
existe un Comité de Igualdade que xa 
aprobou a análise realizada, consistente 
na compilación de datos como o número 
de mulleres e homes en cadro, os salarios 
percibidos e tamén os postos de dirección. 

En base aos resultados que se obteñan, 
deduciranse que accións ou medidas 
deberá tomar a Organización, co fi n de 
manter unhas condicións igualitarias para 
todo o seu persoal laboral.

Agárdase que tanto COGAMI como todas 
as súas iniciativas empresariais conten co 
cadanseu plan de igualdade para este ano 
que está a piques de iniciar.

Colaboración con Fundación Mulleres

Estes tres plans de igualdade estanse 
acometendo coa colaboración da 
Fundación Mulleres, unha organización 
non gobernamental, sen ánimo de lucro, 
que traballa na posta en marcha de 
proxectos de intervención en ámbitos de 
participación social, política, económica 
e cultural, con obxectivo de lograr que a 
igualdade de oportunidades sexa real e 
efectiva.

Esta colaboración da Fundación 
Mulleres estase desenvolvendo a través 
do seu programa DANA de emprego 
e emprendemento en igualdade. 
Financiado polo Fondo Social Europeo, 
encárgase de asesorar a estruturas e 
organizacións como as de COGAMI, para 
elaborar os seus plans de igualdade e 
integrar a perspectiva de xénero no seu 
funcionamento.

REPORTAXE

Persoas traballadoras de Galega de Economía Social 
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Ana Álvarez Enríquez.
Directora RR. HH.

“Dispoñer dun plan de igualdade 
na empresa serve para fomentar 
o traballo entre homes e 
mulleres. No caso de Coregal, hai 
determinados postos como o de 
estar na planta de reciclaxe que 
están máis masculinizados, por 

Alberto Caamaño Fernández.
Comité Empresa Coregal.

Raquel Alvite Tuñas.
Xerente de Combina Social.

Silvia Alende Fandiño.
Xerente de Accede Social.

iso a empresa ten que apostar por 
facer cursos de reciclaxe ou por 
informar para que as mulleres se 
poidan presentar a todo tipo de 
ofertas laborais. 
Dispoñer dun plan de igualdade 
na empresa signifi ca dar un salto 
cualitativo na súa mellora".

“O plan de igualdade axudounos a 
visibilizar áreas de mellora na nosa 
actividade diaria para implantar 
unha perspectiva de xérero 
igualitaria. 
Detectamos que, de maneira 
involuntaria, cumprimos certos 

estereotipos dependendo do tipo 
de servizos que xestionamos. 
Avaliar e debater sobre outras 
posibilidades serviu para implicar a 
todo o persoal de estrutura en que 
é necesario facer un maior esforzo, 
optando por plantexamentos que 
teñan como base favorecer a 
igualdade de maneira transversal 
en toda a nosa actividade".

“Accede Social é o primeiro centro 
especial de emprego de Galicia 
que conta cun plan de igualdade. 
Presentámolo en 2019 e ten 
vixencia ata 2022.
O plan de igualdade é unha folla 
de ruta que nos permite analizar  

cales son as necesidades que 
presenta a empresa para o 
fomento da presenza das mulleres 
en determinadas categorías 
profesionais. Por exemplo, no noso 
caso, énos máis complicado atopar 
mulleres condutoras de vehículos 
de transporte adaptado. Pois 
entón, incentivamos a promoción 
interna cara este posto".

“Os plans de igualdade postos en 
marcha veñen a reforazarnos aínda 
máis como Organización e espero 
que impliquen un valor engadido 
na xestión das persoas.
Os plans serviranos como 
instrumento para a posta en 

marcha de boas prácticas 
que garanten a igualdade de 
oportunidades entre mulleres 
e homes en todos os ámbitos 
laborais da nosa Organización. 
Polo tanto, dende a dirección de 
RR. HH asumimos o compromiso 
sobre a igualdade de xénero e 
reducir calquera fenda que exista 
ao respecto".



Cualicar retoma a actividade tralo 
obrigado peche que tivo que facer 
por mor do confi namento acontecido 
durante o mes de marzo.

Esta iniciativa, dedicada á venda de 
vehículos seminovos que contan entre 
un e tres anos de antigüidade, volveu 
abrir as portas para atender todas as 
necesidades da clientela que anda na 
procura dun coche particular ou dunha 
furgoneta para uso laboral.

Situado no Cruceiro de A Coruña 
no número 141 de Santiago de 
Compostela, nunhas instalacións que 
están situadas preto dos principais 
concesionarios, Cualicar ten en 
exposición para a venda un total 
de dezaoito vehículos, todos eles 
en condicións excepcionais e cun 
prezo que supón un aforro para a 
ou o cliente con respecto a unha 
adquisición nova.

Ademais de vehículos de ocasión, 
dende Cualicar ofrecen tamén 
facilidades de pago ao poderen ser 
fi nanciados en cómodas cotas que 
se poden abonar a longo prazo e 
sen pasar por unha ofi cina bancaria, 
Cualicar encárgase de resolver os 
trámites.

Dende o mes de setembro, COGAMI 
Xenera iniciou a xestión do servizo de 
atención temperá dirixido a menores 
de 0 a 6 anos que presentan trastornos 
do desenvolvemento ou están en 
risco de padecelos. Sitúase no edifi cio 
de Servizos Sociais do Concello de 
Tomiño e atende tamén os Concellos 
de A Guarda, O Rosal e Tui.

Dirixido por un equipo de profesionais 
especializado en fi sioterapia, 
psicoloxía e logopedia, este servizo 
facilita medios e recursos precisos 
para potenciar as súas capacidades 
de desenvolvemento e benestar co fi n 
de que consigan ter unha vida o máis 
autónoma posible.

Este novo servizo de atención temperá 
ofrece unhas prestacións como a 
diagnose e valoración dos trastornos 
do desenvolvemento das nenas e 
nenos, ademais do desenvolvemento 
psicomotor e cognitivo, da linguaxe 
e a comunicación e da autonomía 
e da área social e afectiva, sempre 
ofrecendo apoio, información, 
habilitación e formación ás familias.

A metodoloxía que segue é a través 
do trazado dun Plan de Atención 
Individualizado, poñendo en común 
os obxectivos de cada profesional cun 
enfoque centrado na persoa e que se 
presentará ás familias.
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Iniciamos servizo de atención 
temperá na Mancomunidade do 
Baixo Miño

NOVAS COGAMI EMPRESARIAL

Cualicar volve con forza tralo parón 
acontecido nos primeiros meses da  
pandemia 

Rosa López, de Cualicar, mostra a 
exposición de vehículos a un cliente 

Profesionais do servizo de atención 
temperá  

GES participa na elaboración dunha 
guía de reporte non fi nanceiro para 
centros especiais de emprego

Iniciativas de economía social 
galegas, como as integradas en 
Galega de Economía Social (GES), 
participaron na elaboración dunha 
guía de reporte non fi nanceiro da 
actividade que desenvolven. 

A partir deste proxecto, dende GES 
estase traballando na presentación 
da primeira memoria non fi nanceira,  
documento que mide e cuantifi ca o 
impacto socioambiental do grupo de 
empresas ante os seus grupos de 
interese.

A importancia de coñecer e reportar 
o impacto socioambiental por parte
dos centros especiais de emprego
facilita o seu entendemento, amplifica 
o seu impacto social positivo,
e permite o deseño de indicadores
específicos e vinculados á
discapacidade.

Facilitar esta información de actuación
nos ámbitos non fi nanceiros constitúe 
un exercicio de transparencia, de 
compromiso e de responsabilidade 
coa contorna. Así ocorre coa análise 
do valor social, iniciado o pasado ano 
por COGAMI e que se completa este 
ano no eido empresarial e seguindo a 
mesma metodoloxía, permitindo poñer 
de relevo a capacidade multiplicadora 
da Organización.

Xuntanza entre persoal de GES e Coregal



Coregal estrea instalacións no 
Concello de Mos 

Dende que en xullo de 1999 Coregal 
iniciara a actividade no Concello de 
Mos ata a actualidade, este centro 
especial de emprego de recollida e 
xestión de residuos foi medrando de 
tal xeito que se fi xo necesario ter que 
buscar unhas novas instalacións. 
Así é como se tomou a decisión de 
cambiar de localización. 

As novas instalacións están situadas 
no polígono de Veigadaña ocupando 
unha extensión de 12.260 metros 
cadrados, dos que un terzo deles 
están distribuídos en tres naves: 
unha para maquinaria, ofi cinas e 
vestiarios; outra para almacén e unha 
terceira para usos varios e residuos 
voluminosos.

O novo espazo contempla unha 
mellora no deseño e estrutura, 
permitindo a realización dun traballo 
máis cómodo para as 48 persoas 
que conforman o cadro de persoal 
e os seis camións cos que operan, 
chegando a xestionar 30.000 
toneladas de refugallos durante o ano 
pasado.

A planta traballa tanto para empresas 
privadas como para concellos como 
os de Forcarei, Mondariz, Mondariz 
Balneario, O Covelo, Crecente, O 
Rosal, Tui e Salceda de Caselas. 
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Dixardín traslada o centro de 
traballo que ten na comarca 
compostelá

O centro especial de emprego 
Dixardín mudouse para unhas 
instalacións máis amplas, máis 
accesibles e con maior extensión de 
terreo no perímetro, o que lle permitirá 
poder optimizar os recursos cos que 
conta esta iniciativa.

Situadas no Concello de Ames, ao 
carón de Santiago, a nova nave 
de traballo comprende 500 metros 
cadrados que se distribúen en espazo 
reservado a ofi cinas, sala de xuntas e 
zona de taller e almacenamento para 
maquinaria, abonos, material de rego 
e apeiros. A edifi cación tamén dispón 
dun almacén para os EPI, un cuarto 
destinado para arquivo e un espazo 
para vestiarios e aseos. 

Cunha extensión total dunha hectárea, 
as novas instalacións permitirán que 
este centro de traballo dedicado ao 
deseño e coidado de xardíns e zonas 
verdes poidan aproveitar o espazo 
exterior para realizar compostaxe e 
poder levar a cabo a construción dun 
invernadoiro. 

Dixardín conta cun cadro de persoal 
formado por 48 persoas traballadoras, 
das que 27 realizan labores nas 
instalacións situadas na comarca de 
Santiago e o resto están nos concellos 
de Carballo, Laxe, Outes e Arzúa.

Unha nova iniciativa empresarial en 
COGAMI dedicarase á fabricación 
de máscaras cirúrxicas

O centro especial de emprego 
Artegalia iniciarase na fabricación de 
máscaras cirúrxicas sanitarias tipo 
II-IIR. Baixo a marca Alentae, esta 
nova iniciativa vai estar localizada no 
polígono industrial de Bergondo, en A 
Coruña.

A posta en marcha de Alentae é 
posible trala doazón de Inditex a 
COGAMI de catro máquinas con 
capacidade de produción de 11 
millóns de unidades ao mes, o que 
suporá un impulso para a creación de 
novos postos de traballo dirixidos a 
persoas con discapacidade. 

Esta nova actividade iniciará 
en canto fi nalicen as obras de 
acondicionamento das instalacións 
e, ao tratarse dun produto sanitario, 
trala posterior homologación de inicio 
da actividade por parte da Axencia 
Española do Medicamento. 

Arestora estanse formando doce 
persoas seleccionadas a través 
do Servizo de Orientación e 
Intermediación Laboral de COGAMI 
en A Coruña, coas que iniciará a 
actividade, agardando implementar 
ata un total de trinta os postos 
necesarios, repartidos en tres 
quendas.

Imaxe de marca da nova iniciativa 
empresarial  

Vista aérea das novas instalacións de 
Coregal no polígono de Veigadaña, en Mos

Vista interior das novas instalacións de 
Dixardín



A Federación COGAMI-Coruña aprobou 

en xunta directiva, e por unanimidade, a 

entrada da asociación Parkinson Galicia-

Coruña, unha entidade fundada en 1996 

por un grupo de persoas e familiares con 

esta patoloxía. Actualmente son 534 as 

persoas asociadas. 

Falamos co seu presidente, Antonio 

Ferreiro Campelo, para que nos explique 

máis polo miúdo que supón para a 

entidade a entrada en COGAMI.
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Como xurde a idea de querer formar parte 

de COGAMI?

Coa crise do COVID-19 tivemos que 
paralizar todas as actividades, o que nos 
causou un grande impacto negativo na 
economía da nosa entidade. Como vimos 
en perigo a sostibilidade da entidade, 
pedimos axuda á Federación Española de 
Párkinson para que nos ofrecera algunha 
solución. Recomendounos que mantiveramos 
unha reunión co presidente de COGAMI, 
Anxo Queiruga, e este derivounos a que 
contactaramos coa Federación 
COGAMI-Coruña, entidade a través da cal 
poderíamos facer unha solicitude de acceso 
para poder formar parte da Confederación e 
así ver alternativas nun futuro.

Que agardan tras entrar a formar parte dun 

movemento asociativo formado por un 

total de 55 entidades membro?

Pois esperamos apoio. Estamos en continuo 
crecemento como entidade e os recursos 
cos que contamos, sobre todo en canto a 
organización e funcionamento da entidade, 
son poucos, por iso vemos a necesidade de 
estar dentro dun movemento asociativo.

Gustaríanos recibir asesoramento para 
posibles convocatorias de subvencións ou 
convenios, ademais de apoios loxísticos e 
organizativos para xornadas ou diferentes 
eventos, como carreiras, cuestación, 
voluntariado... Tamén nos interesaría 
poder ofrecer ás nosas persoas asociadas 

actividades de lecer ou programas de saúde 
como os que ofrece COGAMI.

Un dos nosos obxectivos a largo prazo é 
dispoñer do Selo de Calidade, pero tamén, 
asústanos poder xestionalo pola falta de 
persoal que acusamos na entidade.

Queremos que dende COGAMI nos asesoren 
correctamente para seguir medrando pero, ao 
mesmo tempo, non queremos perder nunca 
esa proximidade e calidade de servizo que 
nos caracteriza.

Cren que é necesario agruparse para 

poder ser máis fortes ante a reivindicación 

de dereitos e tamén de servizos?

Dende logo que si, unha das cousas que 
nos gustaría tamén é formar unha federación 
galega, xa que non existe. 

Cremos que deberíamos manter encontros 
con asociacións de párkinson máis a miúdo, 
pero o traballo diario de cada entidade 
non permite que nos agrupemos a nivel 
autonómico. Por iso, esperamos que nos 
asesoren dende COGAMI neste senso.

O feito de pertencer a COGAMI non só fará 
que nos coñezan máis, permitirá aprender 
doutras entidades, apoiar outras causas 
similares ás nosas dentro da discapacidade, 
así como compartir demandas que nos unen 
a todas.

ENTREVISTA 

Antonio Ferreiro Campelo. 

Presidente de Párkinson-Coruña.
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Antonio Ferreiro

Cal é o perfi l das persoas que acoden ata 

a vosa entidade?

Son persoas que teñen párkinson con idades 
comprendidas dende os 30 ata os 90 anos 
aproximadamente, ademais de familiares 
para coñecer máis a enfermidade e saber 
como tratar a esta ou este familiar.

Como é ese contacto que ten por primeira 

vez unha persoa cando chega a vós?

O párkinson, máis alá do tremor, é moi 
descoñecida. Leva a que as persoas 
recentemente 
diagnosticadas non 
teñan información sobre 
a enfermidade, teñen 
medo e preocupación. 
O servizo de neuroloxía, 
conta cun tempo moi 
limitado de atención e 
as visitas son cada 6 
meses ou cada ano, polo 
tanto, non teñen tempo a explicar ben aos 
pacientes. Por iso poñemos en valor o servizo 
de información que ofrecemos.

Que é o que máis se demanda neste 

primeiro contacto?

Dende o SERGAS, a pesar de que é unha 
enfermidade crónica, as accións que se 
levan a cabo non son sufi cientes para a 
demanda existente, nin cobren todas as 
necesidades que teñen as persoas afectadas 
por párkinson. As terapias complementarias, 
como fi sioterapia ou logopedia, só se ofrecen 

en momentos moi puntuais e sempre cun 
número limitado de sesións que resultan 
escasas cando estamos falando dunha 
enfermidade neurodexenerativa.

Moitas das persoas que acoden a nós, o 
primeiro que solicitan é atención psicolóxica. 
Informarse, asimilar o diagnóstico e 
aprender a convivir coa enfermidade é algo 
que necesitan en todas as fases desta 
enfermidade.

O papel da nosa 
traballadora social tamén 
é moi importante, en 
moitos casos as persoas 
aínda están traballando e 
non saben como tramitar 
a súa situación laboral, 
noutros necesitan axuda 
no domicilio, adaptar a 
casa, solicitar transporte 

adaptado...
 
E dende a entidade, cales son os servizos 

que ofrecedes?

Dende a entidade ofrecemos estes servizos: 
fi sioterapia grupal e individual, logopedia 
grupal e individual, fi sioterapia en piscina, 
estiramentos e relaxación, pilates adaptado, 
estimulación cognitiva, escritura, psicoloxía 
individual e grupal, traballo social, actividades 
de lecer (visitas culturais, comidas, 
excursións...) Arestora, só estamos ofrecendo 
terapias en formato individual.

“O feito de pertencer a 
COGAMI non só fará que 

nos coñezan máis, permitirá 
aprender doutras entidades, 

apoiar outras causas 
similares ás nosas dentro da 

discapacidade"  



A Asociación de Persoas con 
Discapacidade de Compostela e 
Comarca (AMICO) continúa co 
programa denominado Servizo de 
Rehabilitación X, tras recibir por parte 
da Deputación de A Coruña, unha 
concesión da subvención solicitada 
na convocatoria para mantemento de 
servizos sociais FOAXE-P/2020.

Este servizo de rehabilitación de 
AMICO leva en activo dez anos e 
conta coa participación de preto de 
30 persoas usuarias da entidade. 
Entre os tratamentos que oferta 
está a fi sioterapia individual, terapia 
ocupacional, ximnasia adaptada, 
exercicios terapéuticos para persoas 
con patoloxía de párkinson ademais 
de actividades acuáticas grupais 
e apoios de acompañamento nas 
actividades.

O programa resentiuse da pegada 
deixada polo COVID-19, facéndose 
necesario ter que cesar as sesións 
grupais acuáticas en piscina e 
reformular as actividades grupais 
de ximnasia adaptada. Dende a 
entidade agardan que, coas medidas 
necesarias adoptadas, volver á nova 
normalidade o antes posible.

Baixo o nome Traballando con 

animais, unha nova posibilidade 

de entendemento, a asociación 
PUZZLE de Allariz está a desenvolver 
un proxecto para mellorar o 
funcionamento cognitivo, físico e 
social das súas persoas usuarias, 
persoas con discapacidade psíquica e 
intelectual.

Financiado pola Deputación de 
Ourense, este proxecto conta con 
tres profesionais que realizan a 
actividade acompañadas de cans, 
sendo estes os encargados de actuar 
como dinamizadores da actividade 
ao favorecer a comunicación e a 
expresión de emocións entre as catro 
persoas usuarias da entidade que 
participaron neste proxecto.

Iniciado no mes de setembro, con 
sesións de dúas horas de duración 
durante dous días a semana, o 
programa prolongarase por un 
período de tres meses. O servizo está 
sendo ofrecido pola empresa Ardai 
Educación e Terapia e tamén conta 
coa colaboración dunha traballadora 
da Federación DISCAFIS COGAMI, 
entidade da que é membro a 
asociación PUZZLE.

O presidente de ACCU Ourense cunha 
representante da Fundación ONCE

A Fundación ONCE vén de apoiar 
o servizo de atención integral da 
Asociación de Persoas Enfermas 
de Crohn e Colite Ulcerosa (ACCU 
Ourense), servizo reforzado pola 
urxencia de proxectos sociais para 
paliar os efectos negativos da crise do 
COVID-19. 

En palabras do presidente de ACCU 
Ourense, Fernando Jiménez, “as 
necesidades e inquedanzas do noso 
colectivo veñen agravadas pola 
situación tan excepcional que estamos 
a vivir á que hai que engadir que 
somos persoas de alto risco debido 
a que hai pacientes con tratamentos 
inmunosupresores e con tratamentos 
biolóxicos ou biosimilares”.

Este servizo, executado a través da 
subvención do Plan de Prioridades 
2020 de Fundación ONCE e a través 
de COCEMFE, permitiu que ACCU 
Ourense realizara máis de 100 
intervencións nestes 9 meses, como 
son actuacións sobre saúde, atención 
social, impacto emocional e emprego 
que se realizan por vía telefónica 
e telemática tanto coas persoas 
usuarias como coas súas familias. 

Dende ACCU Ourense seguen coa 
implementación dos baños públicos  
adaptados para persoas ostomizadas.

Fundación ONCE e ACCU Ourense 
impulsan a atención integral en 
Crohn e colite ulcerosa
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NOVAS ENTIDADES MEMBRO

A asociación PUZZLE ofrece terapia 
asistida con animais ás persoas 
usuarias

Unha das sesións da terapia asistida con 
cans que ofrece PUZZLE

Unha das actividades grupais de Amico 
antes da pandemia

O servizo de rehabilitación de 
AMICO continúa coa actividade



AGL sensibiliza sobre a 
enfermidade de linfedema que 
afecta tras un cancro de mama

Co motivo da conmemoración 
do Día Internacional do Cancro 
de Mama, dende a Asociación 
Galega de Linfedema, Lipedema, 
insufi ciencia venosa crónica e 
outras patoloxías vasculares 
periféricas (AGL) levou a cabo un 
traballo de sensibilización en redes 
sociais co fi n de dar a coñecer esta 
enfermidade.

Esta é a miña historia, así é como 
se denominan as testemuñas de 
mulleres que, tras superar un cancro 
de mama, teñen diagnosticado 
un linfedema, patoloxía que se 
produce por unha obstrución do 
sistema linfático do brazo afectado, 
provocándolles que a linfa quede 
retida e comece a acumularse un 
exceso de líquido cun aumento do 
volume do brazo.

O linfedema, segundo AGL, é xa un 
problema de saúde a nivel global, 
estimando que en España, das 
25.000 persoas afectadas de cancro 
de mama tratadas cada ano, máis 
de 6.000 chegarán a telo. En canto 
á prevalencia, aproximadamente 
150.000 persoas teñen linfedema 
secundario causado pola obstrución 
ou destrución do sistema linfático.
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A X Solidaria benefi cia a case 5.000 
persoas usuarias de COGAMI e o 
seu movemento asociativo

As persoas contribuíntes que 
ao facer a declaración da renda 
marcaron o recadro do 0,7% 
destinado a Actividades de Interese 

Social permitiron que un total de 22 
entidades do movemento asociativo 
de COGAMI puideran desenvolver 
programas en benefi cio de persoas 
con discapacidade, preto de 5.000 
persoas.

Durante este ano COGAMI e as 
súas entidades membro recibiron 
a cantidade total de 413.850,2€ da 
subvención destinada á realización 
de programas de interese xeral para 
fi ns de carácter social, con cargo 
á asignación tributaria do 0,7% do 
imposto sobre a renda das persoas 
físicas e que se xestiona dende a 
Consellería de Política Social.

Todos os proxectos desenvolvidos 
durante este ano 2020 estaban 
enmarcados na promoción da 
autonomía persoal, en programas 
para a mellora da vida autónoma e 
a inclusión social e laboral, ademais 
de seren proxectos de investimento e 
adecuación de centros para persoas 
con discapacidade ou programas 
culturais e deportivos. 

Durante a xuntanza levada a cabo 
polas entidades membro da Comisión 
Sociosanitaria de COGAMI veuse 
con preocupación a incorporación ás 
aulas durante este curso escolar do 
alumnado con discapacidade física, 
orgánica e enfermidades crónicas 
severas, ao ser un tema preocupante 
para moitas familias pola situación 
complexa de saúde que estamos 
vivindo actualmente.

Dende a Comisión Sociosanitaria 
traballouse nun documento conxunto 
con COGAMI e as entidades membro 
no que se recollen medidas a ter en 
conta para un curso escolar inclusivo, 
medidas que lle foron trasladadas ás 
Consellerías con competencias na 
materia.

Na xuntanza da Comisión acordouse 
que a mellor opción para todo 
o alumnado é asistir ás clases 
presenciais, sempre con garantía do 
cumprimento de medidas sanitarias 
precisas. Acordaron tamén remitirlle 
á Administración unhas medidas a 
curto prazo, como é a necesidade de 
incrementar profesorado e persoal 
de apoio e material de seguridade, e 
outras medidas a medio prazo, como 
a implantación de fi ltros de aire nas 
aulas.

A xuntanza realizada pola Comisión 
Sociosanitaria foi en formato telemático

Persoas asociadas á entidade AGL 

A incorporación do alumnado con 
discapacidade nas aulas, tema 
tratado na Comisión Sociosanitaria 

A asociación AFFOU foi unha das 
benefi ciarias da X Solidaria



COGAMI pon en valor o traballo das 

entidades na atención ás persoas 

máis vulnerables 

Hai trinta anos, un grupo de 
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 eran inexistentes. Así naceu a 
Confederación Galega de Persoas 
con Discapacidade (COGAMI), á 
que máis tarde se uniu a provincia 
de Lugo, derivada da necesidade 
que había daquela para organizar as 
diferentes entidades representativas 
da discapacidade que xa existían 
pero, ao seren de ámbito local, 
familiar e con poucas persoas 
asociadas, demandaban unha 
proxección que lles proporcionara 
maior visibilidade ante a 
Administración e ante a sociedade.

Actualmente COGAMI conta con 55 
entidades membro que contemplan 
máis de 11.700 persoas asociadas, 
converténdoa nunha das entidades 
con maior representación en Galicia.

O importante labor que prestan 
as asociacións quedou manifesto 
durante esta pandemia. Durante o 
estado de alarma as entidades non 
deixaron de atender ás persoas, 
interesándose pola súa situación con 
chamadas telefónicas ou telemáticas, 
facendo acompañamento ás que 
estaban soas, realizando atencións 
domiciliarias, entregando tratamentos 

médicos a aquelas que non podían ir 
buscalos ou contactando cos servizos 
sociais comunitarios.

“O movemento asociativo xogou 
e xoga un papel primordial”, di 
o presidente de COGAMI, Anxo 
Queiruga, quen engade “en 
momentos como os vividos durante 
o confi namento, con toda a alarma 
social e sanitaria que supuxo, as 
entidades nunca deixaron de lado 
ás persoas e familias, estiveron en 
todo momento traballando para que 
as nosas persoas usuarias puideran 
ser informadas e atendidas en todo 
momento”.

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. 

"En períodos de difi cultades, como o 
que vivimos agora mesmo, remando 
na mesma dirección, seremos máis 
fortes para reivindicar dereitos, 
recursos e facer unha sociedade máis 
plural”, explica Anxo Queiruga.

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 COGAMI co fi n de mellorar 
a calidade de vida das persoas con 
discapacidade.

PECHE

Campaña 12 Chaves

Co fi n de conmemorar os trinta 
anos de traxectoria, COGAMI 
durante o ano 2020 lanzou, a 
través das redes sociais co hashtag 
#30AniversarioCOGAMI, a campaña 
12 Chaves da Inclusión, co fi n de 
sensibilizar sobre os dereitos básicos 
e fundamentais das persoas.

Cada unha das pezas audiovisuais, 
lanzada a inicios de mes, referiuse a 
un dereito: a primeira foi educación 
inclusiva; febreiro centrouse na 
autonomía persoal; marzo nos 
dereitos das mulleres e nenas con 
discapacidade; abril na saúde; maio 
no emprego; xuño á economía social; 
xullo á accesibilidade; agosto ao 
voluntariado e setembro turismo, 
lecer e deporte. Tras dedicar o mes 
de outubro ao movemento asociativo, 
o seguinte, novembro, falou sobre a 
infancia e xuventude, para fi nalizar o 
ano falando de dereitos. 


