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Nove persoas atopan traballo neste 
ano a través do programa Máis 
Emprego

O programa de inserción laboral Máis 
Emprego que fi nancia Obra Social 
“la Caixa” en colaboración co Fondo 
Social Europeo ten por fi nalidade 
facilitar o acceso ao mercado de 
traballo por vez primeira ou tamén a 
reciclaxe profesional das persoas que 
a necesiten.

Algunhas das actividades que 
desenvolve o programa son a 
impartición de cursos como os tres 
desenvolvidos durante este ano de 
Limpeza hospitalaria en Pontevedra, 
Auxiliar de servizos en Vigo e 
Xestións de stocks en A Estrada, aos 
que asistiron 65 persoas.

Dende que iniciou Máis Emprego en 
2017, pasaron por este programa un 
total de 410 persoas, das que 275 
se formaron nalgún dos 21 cursos 
impartidos.

Das persoas que formaron parte do 
programa Máis Emprego conseguiron 
inserirse laboralmente 179, sendo 
88 mulleres e 91 homes, contando 
cunha porcentaxe de insercións que 
supera o 43%. Este ano, son nove as 
insercións alcanzadas polo de agora.

Alumnado tralo remate do curso de 
Xestión de stocks impartido en A Estrada

Alumnado matriculado no curso de 
Operacións auxiliares de servizos 
administrativos e xerais que COGAMI 
impartiu en Santiago, iniciou as 
prácticas en empresas da comarca 
compostelá.

Cunha totalidade de 40 horas de 
duración, as 10 persoas que formaron 
parte desta acción formativa tiveron a 
oportunidade de poderen trasladar os 
coñecementos teóricos adquiridos nas 
prácticas laborais destas empresas e 
organismos: Cámara de Comercio de 
Santiago, Cian Vital, Sanea Control, 
Enquisa, Campos Costas Consulting, 
Academia Premir, Combina Social e 
Cooperativas Lácteas Unidas.

Este curso denominado AFD, 
que cofi nancian a Consellería de 
Economía, Emprego e Industria e 
o Ministerio de Traballo, Migracións 
e Seguridade Social, constou de 
448 horas lectivas que, tras ser 
declarado o COVID-19, tiveron que 
ser substituidas as clases presenciais 
por formato on line. Para iso, 
facilitáronselle os medios precisos a 
aquel alumnado que carecera deles.

O Presidente provincial conversa con 
Anxo Queiruga durante a xuntanza

Empresas compostelás acollen 
alumnado en prácticas do curso de 
auxiliar administrativo

Alumnado do curso durante as clases 
presenciais antes do COVID-19

A Deputación de A Coruña apoia o 
programa de inserción laboral de 
COGAMI
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NOVAS

O presidente da Deputación de 
A Coruña, Valentín González, e 
o presidente de COGAMI, Anxo 
Queiruga, mantiveron unha xuntanza 
para tratar a colaboración que 
ámbolos dous organismos veñen 
mantendo dende hai tempo.

O Presidente de COGAMI 
aproveitou esta reunión para 
trasladarlle a Valentín González os 
resultados acadados polo Servizo 
de Intermediación Laboral (SIL), 
programa que conta co apoio de 
90.000 euros anuais por parte da 
Deputación coruñesa.

O Presidente provincial cualifi cou este 
servizo de "extraordinario traballo" 
tras coñecer o dato de que durante 
o ano pasado o SIL logrou 2.184 
insercións en Galicia, das que 955 
foron realizadas na provincia de A 
Coruña.

Valentín González apuntou tamén que 
o SIL supón “unha axuda fundamental 
para un colectivo con especiais 
difi cultades para acceder ao mercado 
laboral”.



Os centros de recursos de COGAMI 
abriron prestando atención 
individualizada 

Tralo peche obrigado durante o 
confi namento, os catro centros de 
recursos que xestiona COGAMI 
volveron retomar a actividade de 
maneira presencial e con todas as 
medidas de seguridade, tanto para o 
persoal laboral como para as persoas 
usuarias.

Durante o mes de agosto, o centro 
de Medelo en Silleda xunto cos de 
Fingoi en Lugo, Monteporreiro en 
Pontevedra, ademais do de Mos, 
abriron as portas para retomar a 
actividade, aínda que con algún que 
outro cambio. 

Esta nova normalidade trae consigo 
grupos reducidos de persoas que 
reciben unha atención presencial e 
individualizada, mentres que outras 
das persoas usuarias optan por seguir 
sendo atendidas nas súas casas, polo 
que continúan recibindo os exercicios 
e terapias a través de plataformas 
dixitais, como se iniciara a facer 
durante o confi namento.

Fundación Banco Santander 
colabora con COGAMI na 
adquisición de máscaras protectoras

COGAMI vai adquirir un total de 6.300 
máscaras cirúrxicas para o Servizo 
de Orientación e Intermediación 
Laboral (SIL), co fi n de protexer tanto 
ao persoal laboral como ás persoas 
usuarias deste servizo que opera 
tanto nas cidades como en zonas de 
ámbito rural.

A adquisición deste material de 
prevención é posible a través da 18ª 
Convocatoria de Santander Ayuda 
lanzada pola Fundación Banco 
Santander, coa que prentenden 
apoiar proxectos que contribúen 
á mellora da calidade de vida de 
colectivos vulnerables e, tralo 
impacto do COVID-19, atender as 
necesidades urxentes e paliar as súas 
consecuencias económicas, sociais e 
psicolóxicas.

Para facerlle entrega da axuda 
económica ao presidente de 
COGAMI, Anxo Queiruga, acudiron 
ata as instalacións de COGAMI en 
Santiago o Director de Institucións 
do Banco Santander en Galicia, Luís 
Pernas, acompañado pola Directora 
da Ofi cina de Concheiros en Santiago, 
María Castañeda.

Un convenio co concello de Narón 
apoia a atención de persoas con 
discapacidade en situación de risco

Un convenio de colaboración co 
concello de Narón permítelle a  
COGAMI manter un servizo para dar 
resposta ás demandas de persoas 
con discapacidade da cidade, con 
especial atención aos colectivos 
de risco como son as persoas 
desempregadas, con baixos recursos 
e persoas que viviron situacións de 
abusos, desemprego ou illamento 
social. 

Neste servizo ofrécese información 
e asesoramento individualizados 
sobre dereitos, recursos e a axudas 
existentes, medidas de conciliación 
e tamén sobre a mellora das 
habilidades para elevar os índices de 
participación social e de actividade. 

Realizarase intervención social 
encamiñada a mellorar a participación 
social da persoa benefi ciaria, así 
como o seu desenvolvemento 
autónomo, posibilidades de inserción 
laboral a través da promoción da 
busca de emprego e da mellora 
das habilidades transversais para o 
emprego ou a intervención social ante 
situacións de risco ou violencia.

Medidas de seguridade que se toman 
antes de entrar nos centros
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Orientadora laboral atende a persoa 
usuaria do servizo en Ferrolterra

Momento de entrega a COGAMI do 
cheque por valor de 5.000€
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Persoal de limpeza
Centro de recursos de Medelo

“Resúltame moi gratifi cante 
este traballo e síntome moi 
motivada no centro”

María Luz 
Villanueva

Condutor
Centro de recursos de Fingoi

“Foi o SIL quen me informou 
desta oportunidade, nin o 
pensei dúas veces. Estou 
feliz por formar parte deste 
equipo" 

Longinos 
Córcoba

Ninguén pensaba que cando iniciaron o seu 
primeiro contacto laboral con COGAMI ían 
pasar de estar traballando nas ofi cinas ou 
centros a teletraballar a través de imaxes 
virtuais. Souberon adaptarse á nova 
situación e agora están dentro da nova 
normalidade. Referímonos ao grupo de 
profesionais contratado a través do programa 
de Cooperación que anualmente convoca 
a Consellería de Economía, Emprego e 
Industria. Coñecidos como `Cooperas´, 
todas estas persoas traballadoras estaban 
apuntadas no INEM como demandantes 
de emprego. Contaban con formación pero 
carecían de experiencia laboral. 

A través destes programas de cooperación, 
as persoas contratadas adquiren experiencia 
laboral que lles pode facilitar unha futura 
inserción no mercado de traballo. Ademais, 
realizan tarefas e servizos de utilidade e 
interese para a comunidade, sendo neste 
caso a favor do desenvolvemento de 
COGAMI e das súas entidades membro e, en 
defi nitiva, en benefi cio das persoas usuarias 
ou asociadas. 

Son moitas as entidades que carecen de 
recursos sufi cientes, tanto económicos como 
estruturais, para poder sufragar os custos de 
contratación de persoal. Contan con persoas 
voluntarias que colaboran para mantelas 
activas pero non sempre están dispoñibles 
para cubrir as necesidades das asociacións. 
Por estes motivos, estas entidades solicitan  
persoal fi nanciado que lles permitirá prestar 
servizos especializados e, ao mesmo tempo, 
non se ven na obriga de afrontar uns custos, 
sendo asimilados pola Administración Pública.

Durante este ano, COGAMI e o movemento 
asociativo lograron que lles concederan 
un total de 53 persoas contratadas como 
Cooperas, tendo todas elas uns perfís 
diversos cuxas preparacións están 
relacionados cos campos de: traballo 
social, psicoloxía, educación social, terapia 
ocupacional, fi sioterapia, logopedia, 
condución de vehículos, coidado de persoas, 
limpeza, docencia, cociña e analista en 
software. 

Máis de 
cincuenta 
persoas 
entraron a 
traballar en 
COGAMI e o 
movemento 
asociativo a 
través do 
contrato de 
Cooperación 

De todas as entidades que solicitaron 
persoal contratado a través de Cooperas, 
fóronlle concedidos aos centros de recursos 
de Medelo, Monteporreiro, Mos, Fingoi, á 
ofi cina de COGAMI en Ourense ademais 
das entidades como: a Federación COGAMI 
Coruña, AGADHEMO, AMARAI, ÍNTEGRO, 
ÁMBAR, ADISBISMUR, AVANTE, MISELA, 
ACEM Santiago, ALCER Coruña, ACADAR, 
GRUMICO, AGFQ, ASOTRAME, Federación 
DISCAFIS COGAMI, AIXIÑA, AODEM, 
Federación COGAMI Pontevedra, VONTADE, 
ADAPTA e AVEMPO.

REPORTAXE
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Educadora social 
Centro de recursos de Medelo

“Este traballo suponme 
unha ocasión para medrar 
tanto profesional como 
persoalmente”

Nerea
Rodríguez 

Coidadora 
Centro de recursos de Fingoi

“Empezar a traballar 
neste centro supón poder 
aportar o meu gran de area 
colaborando coas persoas 
usuarias”

Judith de 
la Fuente

Terapeuta ocupacional 
Centro de recursos de Fingoi

“É o meu primeiro traballo 
como terapeuta, podo poñer 
en práctica os coñecementos 
adquiridos na carreira”

Paloma 
Sánchez 

Coidadora 
Centro de recursos de Monteporreiro

“Non tiña experiencia laboral 
no ámbito da discapacidade 
e está sendo a mellor 
oportunidade da miña 
vida”

Mª Isabel 
Rodríguez 

Psicóloga
Centro de recursos de Mos

"O ambiente de traballo é 
excepcional e resulta moi 
ameno o día a día"

Lorena
Graña 

Coidadora
Centro de recursos de Mos

“Cando remate o contrato 
gustaríame seguir formando 
parte desta entidade. Debido 
á miña discapacidade visual 
non é nada doado atopar 
traballo"

Vanesa 
Pereira

Auxiliar Administrativo
Ofi cina do SIL de COGAMI en Ourense

“Estou moi agradecida de 
pertencer a este equipo que 
fai que persoas en risco de 
exclusión se sintan máis 
realizadas"

Mª Ángeles 
Gayoso

Coidadora 
Centro de recursos de Monteporreiro

“Formar parte deste equipo 
está sendo unha experiencia 
a nivel profesional e persoal. 
Síntome moi integrada 
no centro”

Jenifer 
Troitiño 



Os cambios de hábitos de convivencia 
adquiridos durante a denominada 
`nova normalidade´ tamén se 
senten na aplicación AccesibilidApp, 
aplicativo móbil deseñado por 
COCEMFE en colaboración coa 
Fundación Vodafone España, que 
permite a participación da cidadanía 
na mellora da accesibilidade nas 
cidades e vilas enviando incidencias 
detectadas nas contornas, transportes 
e edifi cacións. 

Trala desescalada, este aplicativo 
presenta a categoría Emerxencia 
Sanitaria, novidade que permite 
recoller as seguintes incidencias: 
distancia de seguridade nunha 
estrutura que impide a separación 
mínima recomendada; os elementos 
de protección que carecen de 
accesibilidade e tamén recolle a 
incidencia sobre eliminación de 
refugallos. 

As incidencias que se evidencien no 
aplicativo, que se pode descargar 
na páxina www.accesibilidapp.es,  
permitirán dar conta ás autoridades 
competentes, para que as emenden 
co fi n de permitir o tránsito das 
persoas con discapacidade nas 
mesmas condicións de seguridade 
que ao resto da poboación.

Activa Social ETT lanza nova 
páxina web www.activasocial.gal, 
caracterizada por un deseño renovado, 
actual e, sobre todo, útil para as 
persoas con discapacidade que 
buscan emprego e queren facelo a 
través de Activa Social.

Unha das novidades que presenta a 
páxina web é que está dirixida tanto 
á persoa que busca emprego como á 
empresa que precisa cubrir un posto 
de traballo. No apartado Rexístrate, 
tras darse de alta, permite que a propia 
persoa poida xestionar o seu perfi l, 
o curriculum e acceder ás ofertas 
de emprego difundidas no portal. 
Outro apartado, Busco talento, está 
dirixido ao empresariado, permitíndolle 
contactar directamente coa ETT 
na solicitude de selección de perfís 
adecuados ao posto que demanda 
cubrir a empresa.

O sitio web foi totalmente renovado 
para mellorar a experiencia da persoa 
usuaria que entre nel, priorizando 
na estrutura de navegación sinxela 
para atopar doadamente o contido 
de interese, utilizando unha estética 
accesible e permitindo a navegación 
lixeira á persoa que está mirando a 
páxina web.

6

Activa Social ETT estrea web para 
visibilizar os seus servizos

NOVAS

A aplicación AccesibilidApp
recolle incidencias relacionadas 
co COVID-19 

A aplicación pode descargarse na páxina 
www.accesibilidapp.es

A páxina web de Activa Social ETT é 
www.activasocial.gal

I Convenio Colectivo subscrito pola 
dirección e comité de empresa de 
Hornos de Lamastelle

O Boletín Ofi cial da Provincia de A 
Coruña vén de publicar o I Convenio 
Colectivo da empresa Hornos de 
Lamastelle, “un importante avance 
nas relacións laborais dentro dos 
centros especiais de emprego 
que pon de manifesto a sintonía e 
capacidade de xestión conxunta 
entre a propia dirección e o comité de 
empresa”, en palabras da dirección da 
empresa.

Ata o de agora Hornos de Lamastelle 
aplicaba o convenio de centros 
especiais de emprego de Galicia, que, 
segundo a dirección "non se adaptaba 
á nosa realidade diaria polo seu 
carácter amplo”. 

O comité de empresa de Hornos 
Lamastelle expresa sentirse 
"realmente identifi cados” con este 
convenio. Segundo din, “adáptase 
ás nosas necesidades, inclúe 
solicitudes moi arraigadas no 
conxunto do cadro de persoal como 
é o establecemento de categorías 
acordes aos nosos postos de traballo, 
a equiparación entre persoal con 
transporte de empresa e persoal 
con transporte polos seus medios, 
ademais da posibilidade de establecer 
vacacións por días laborais con maior 
versatilidade".

Instalacións de Hornos de Lamastelle en 
Oleiros



A tenda Tempe de Allariz está de 
aniversario: 10 anos traballando 
pola inclusión

Parece que foi onte cando Tempe, 
a segunda das tres tendas que 
ten o centro especial de emprego 
Integratex, abriu as súas portas en 
Allariz, en fronte de Massimo&Dutti, 
o primeiro establecemento que 
COGAMI abriu na outlet desta vila 
ourensá.

Pois parece que foi onte pero 
xa pasaron dez anos. Este é un 
aniversario sen festexos, para 
salvagardar a seguridade do equipo 
profesional por causas que hoxe en 
día coñecemos de convivencia co 
COVID-19. Aínda así, non faltaron os 
parabéns en formato vídeo enviados 
ao persoal.

Tempe forma parte do proxecto 
for&from de Inditex, que pretende 
a inclusión laboral de persoas con 
discapacidade. Dedicada á venda 
de calzado e complementos, este 
proxecto sae á luz tendo como 
fi nalidade a integración no cadro de 
persoal de persoas con discapacidade 
intelectual.

Tempe ten contratadas a cinco 
persoas, supoñendo para tres delas, 
a súa primeira oportunidade dentro do 
ámbito laboral.
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Combina Social xestiona o servizo 
de transporte público baixo 
demanda: bus.gal 

Dende hai un ano, Combina Social 
S.L. xestiona un call center que se 
encarga de recibir as reservas do 
servizo de transporte público baixo 
demanda, tamén coñecido por bus.gal.

Neste servizo traballan dúas persoas 
con discapacidade que atenden as 
chamadas de reserva de solicitude de 
parada do autobús nas zonas onde 
se precisa realizar desprazamentos. 
Dita reserva pode efectuarse a través 
da páxina web www.bus.gal ou no 
teléfono 988 687 800, onde se recibirá 
atención dende a central de chamadas 
para a xestión da reserva no día e 
hora que se solicita.

Bus.gal naceu para que as liñas 
regulares de transporte público de 
Galicia deixaran de ter un percorrido 
fi xo e se adaptaran ás necesidades 
das persoas usuarias, carecendo a 
maioría de vehículo propio e residindo 
en zonas rurais illadas.

Dende que iniciou este servizo, en 
xuño de 2019, o número de reservas 
foi incrementando paulatinamente, 
chegando actualmente a xestionarse 
unha media de 10 reservas diarias, 
tanto en quenda de mañá como de 
tarde.

Coregal recollerá os refugallos 
urbanos do concello de A Laracha 

A xunta do goberno local do concello 
de A Laracha adxudicoulle a Coregal o 
novo contrato de recollida de residuos 
sólidos urbanos para os vindeiros 
catro anos. Este contrato contempla 
tanto a recollida como o transporte 
á planta de Sogama de colectores 
verdes, con refugallo xenérico, 
amarelos con envases lixeiros e 
marróns, con refugallos orgánicos.

Coregal xestionará o servizo 
incrementando a cobertura de 
colectores amarelos, pasando dos 280 
actuais a 500 colectores, posibilitando 
implantar o servizo nos núcleos 
de poboación máis importantes da 
totalidade das parroquias do termo 
municipal. A frecuencia da recollida 
tamén aumentará, realizándose 
dúas veces por semana nos núcleos 
urbanos de A Laracha, Paiosaco e 
Caión, e unha vez por semana en 
zona rural.

Coregal reforzará tamén a recollida 
do novo colector de orgánicos, de 
cor marrón, e efectuará con maior 
frecuencia a limpeza e desinfección 
dos colectores, que será catro veces 
ao ano nas vilas de A Laracha, 
Paiosaco e Caión, e dúas veces nas 
parroquias. 

Xuntanza mantida entre representantes 
municipais de A Laracha e Coregal

Profesionais de Tempe colocan os artigos 
para a venda

Bus.gal funciona de luns a venres dende 
as 8:00 ata as 20:00 horas



Alejandro Rouco chega a Grafi nco hai 

dous anos, tras ser seleccionado para 

ocupar o posto de xerente nesta imprenta 

que COGAMI ten en Lugo.

A aterraxe de Alejandro veu acompañada 

de cambios e actualizacións como son a 

nova imaxe corporativa, a estrea dunha 

páxina web e a adquisición de maquinaria 

que mellorará o servizo que presta este 

centro especial de emprego.
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Como é a túa chegada a Grafi nco, como 

xorde a oportunidade?

Comezo a traballar en Grafi nco en xuño 
de 2019, despois de que a empresa na 
que levaba traballando dezasete anos 
se trasladara a Madrid e eu, por motivos 
familiares, decidín quedar en Lugo.
Unha antiga compañeira miña contoume 
que empezara a traballar en COGAMI, 
faloume da Organización, dos seus proxectos 
empresariais, da súa implicación social e 
das necesidades de persoal. Isto chamoume 
a atención, polo que decidín buscar máis 
información e, ao mesmo tempo, entreguei 
o meu curriculum. Tras unha serie de 
entrevistas de selección de persoal, comecei 
a traballar como xerente nesta imprenta de 
Lugo.

As túas ocupacións anteriores tiñan algo 

que ver con este ámbito?

En certa maneira si porque viña de traballar 
como director fi nanceiro nunha fábrica de 
papel e bolsas de agasallo, en estreita 
colaboración coa xerencia. Como era unha 
empresa familiar, tamén mantiven moita 
relación cos donos, obtendo así unha visión 
global do negocio.
Unha imprenta como Grafi nco é un mundo 
complexo tecnicamente, moi dinámico e 
cunha orientación ao cen por cen dirixida ao 
cliente. Cada traballo é distinto e é o cliente o 
que trae a súa idea para plasmar no papel.
Quero incidir en que a acollida por parte 
das miñas compañeiras e compañeiros foi 

moi boa. Traballo con xente con grande 
experiencia que se esforzou dende o principio 
en que a miña incorporación fora a mellor 
posible. 

A túa chegada a Grafi nco vén con 

cambios, como a actualización da imaxe 

corporativa. Como é agora?

Somos unha empresa con máis de 20 anos 
de experiencia e isto é algo do que sentirse 
orgulloso e debemos poñelo sempre en 
valor. Nesta empresa hai moi bos e boas 
profesionais que en situacións complexas 
souberon facer o seu traballo dando imaxe 
de calidade e bo servizo. Agora ben, nestes 
momentos estamos vivindo un cambio 
moi grande no noso sector debido a que a 
imprenta tradicional como tal, está sufrindo 
un retroceso moi grave nas liñas de negocio, 
baseándose en novos hábitos de consumo ou 
na dixitalización, por exemplo. Doutra banda, 
estanse desenvolvendo outras demandas 
como deseño de imaxe corporativa, 
packaging ou etiquetado, que implican gañar 
un público que é novo e exixente.

Tamén en Grafi nco temos implicación en 
potenciarnos como o centro especial de 
emprego que somos, sobre todo entre a 
mocidade para que nos teña como alternativa 
atractiva e real no ámbito profesional. Neste 
sentido, estamos realizando presentacións 
en centros educativos, especialmente de 
secundaria e formación profesional.

ENTREVISTA 

Alejandro Rouco Rodríguez. 

Xerente de Grafi nco.
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Alejandro Rouco nas 
instalacións de Grafi nco

Actualízase a imaxe e tamén a páxina 

web, ferramenta imprescindible hoxe en 

día para darse a coñecer entre a clientela. 

Como é a nova páxina web de Grafi nco?

Hoxe a páxina web é o teu escaparate máis 
importante e o teu medio de comunicación 
por excelencia. Cambiamos o formato e o 
contido para trasladar o noso modelo de 
empresa a unha páxina de formato áxil, limpa, 
coa difusión de todas as nosas novidades 
a través de novas nas que lle prestamos a 
importancia que se merecen. 
Na nosa páxina web 
www.grafi nco.gal 
amosámonos como 
somos, o que podemos 
ofrecer e co noso lema 
Un punto de impresión, 
queremos poñer en valor 
o noso traballo. 

Seguimos anunciando actualizacións 

na imprenta, como a adquisición de 

maquinaria de impresión dixital. Que 

melloras van supoñer estas novas 

incorporacións ao traballo defi nitivo?

As novas adquisicións de maquinaria, tanto 
para impresión como para corte, son un 
complemento, outra vía de negocio á que 
xa tiñamos coa impresión off set. Permítenos 

facer traballo de menor tirada a prezos 

competitivos e de moi boa calidade con 

materiais diferentes, como poden ser o 

traballo en vinilo, plastifi cado, cartón e, sobre 

todo, podendo adaptarnos rápida e 

perfectamente ás necesidades da nosa 

clientela.

Podemos amosar prototipos e mostras 

para poder desenvolver produtos novos 

que cumpran as espectativas expostas e 

personalizadas. 

Nos tempos que corren agora mesmo, non 

podemos obviar o falar do COVID-19 e a 

súa afectación ao mercado en xeral. Como 

está traballando Grafi nco actualmente?

Non hai dúbida de que é unha situación 
tremendamente complexa 

a que vivimos actualmente 

por mor do COVID-19.

Teño que dicir que, ao ser 

provedores de hospitais e 

empresas de alimentación, 

Grafi nco non deixou de 

traballar nin un só día 

pola pandemia, pero o 

noso volume de negocio viuse sensiblemente 

reducido a causa dos cambios na maneira de 

traballar de empresas e institucións.

O teletraballo, a dixitalización, o peche 

temporal de moitas empresas ocasionou 

que o noso modelo de negocio tradicional 

estea moi cuestionado e nos obrigue á busca 

de alternativas, a mirar a outros lugares e 

maneiras de traballar, sempre contando co 

grupo de bos profesionais que forman esta 

empresa. 

“Grafi nco somos unha 

empresa con máis de 20 anos 

de experiencia e isto é algo 

do que sentirse orgulloso e 

debemos poñelo sempre 

en valor”



Nova xunta directiva en DISCAFIS 
COGAMI encabezada pola 
presidencia de Laura Quintas

Tras oito anos liderando a Federación 
de Asociacións de Persoas con 
Discapacidade da provincia de 
Ourense (DISCAFIS-COGAMI), Laura 
Quintas Lorenzo volve contar co 
apoio das 14 entidades membro para 
continuar ao fronte da discapacidade 
física e orgánica da provincia ourensá.

“Imos centrar os nosos esforzos en 
paliar os enormes efectos negativos 
que a pandemia do COVID-19 
ocasionou, para que non se produza 
ningún retroceso no exercicio dos 
nosos dereitos”, expresaba Laura 
Quintas tras agradecer o apoio que lle 
brindaron as entidades membro.

Durante estes catro anos, Quintas 
estará acompañada por un equipo 
formado pola vicepresidenta, 
Concepción Álvarez; a secretaria 
xeral, Mónica Limia; o tesoureiro, 
Manolo Novoa; e os vogais 
Constantino Guzmán, Fernando 
José Jiménez, Lorena Quintas, 
María Mercedes Fernández e Lorena 
Rodríguez. 

Trala presentación da nova xunta 
directiva, a presidenta expresou 
“Conseguiremos facernos visibles 
perante o conxunto da sociedade 
a través do esforzo, compromiso 
e ilusión de todas as persoas que 
conformamos este proxecto”.

Baixo o lema Unindo quilómetros de 
accesibilidade, foi como a asociación 
da comarca da Barbanza, Ámbar, 
desenvolveu a VI Carreira pola 
Diversidade, evento solidario que ten 
por fi nalidade visibilizar e promocionar 
o deporte inclusivo.

Foron un total de 135 persoas 
as que participaron na carreira, 
se ben durante esta edición tivo 
como novidade a opción de que 
cada participante puiera escoller 
a súa propia ruta. Ao igual que en 
edicións pasadas, as modalidades 
foron Cadeira de Atletismo, Hand 
Bike, Zapatilla e Andaina, e nelas 
participaron atletas como Mila López 
Vernet, Álvaro Illobre, Álex Ferradás, 
María Vilas, Sabela Pensado, Juan 
Carlos Brión e José Lojo. 

Outras persoas participantes fi xérono 
a través de agrupacións deportivas 
como o Club de Natación Ribeira, 
a Escola de Boxeo El Canario, 
Triatlón Boiro, C.C.Riazor, Miler, 
Sachacamiños, San Miguel de Marín, 
Team Shark Narón e Tri Na, aos que 
se uniron 22 profesionais da empresa 
Congalsa. 

Ámbar recadou neste evento máis de 
500€ que vai destinar á compra de 
material de prevención de contaxio do 
COVID-19.

Xogadores do RC Deportivo de A Coruña 
participaron na campaña de Alcer

Profesionais da literatura, do 
deporte, da sanidade, dos medios de 
comunicación, do cine e televisión, 
da música, da pintura, do teatro, 
do espectáculo..., en defi nitiva, 
representantes da sanidade, do 
deporte e da arte e cultura do noso 
país apoiaron a Alcer Coruña durante 
a campaña en redes sociais lanzada 
por esta entidade no Día do Doante 
de Órganos.

Como xa fi xeron as máis de 859.000 
persoas seguidoras das redes sociais 
Facebook, Twitter e Instagram, a 
través dos hasgtagh ou etiquetas 
#AlcerCoruña #DoaréDoado2020 é 
posible ver as mensaxes de apoio 
emitidas polas case cen persoas que 
quixeron aportar o seu gran de area 
para facer visible unha necesidade 
para moitas das persoas que agardan 
por un transplante de órgano.

Con este tipo de campañas difundidas 
a través das redes sociais, dende 
Alcer Coruña pretenden sensibilizar 
á poboación en materia da doazón 
de órganos. Grazas á xente que xa 
o fi xo, son moitas as persoas que 
puideron e poden seguir adiante co 
seu proxecto de vida. 

Alcer Coruña lanza unha campaña 
de sensibilización en redes sociais 
a favor da doazón de órganos
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NOVAS

Éxito na sexta edición da Carreira 
pola Diversidade que organiza a 
asociación Ámbar 

Algunhas das 135 persoas corredoras que 
participaron na carreira 

A asemblea foi realizada de maneira 
telemática debido ao COVID-19



Continúa por catro anos máis 
a xunta directiva da Asociación 
Galega de Hemofi lia 

A Asociación Galega de Hemofi lia 
(AGADHEMO) volve apoiar a 
candidatura de Laura Quintas á 
presidencia da entidade, quen 
renova por catro anos máis o seu 
cargo, aprobado por unanimidade 
na celebración da Asemblea Xeral 
Ordinaria e Extraordinaria.

“Para os vindeiros catro anos 
centrarémonos en todas as 
cuestións que reclamamos, como 
movemento asociativo, e aínda 
non conseguimos; como tamén en 
paliar os enormes efectos negativos 
que a pandemia do COVID-19 
está a ocasionar nas persoas con 
enfermidades crónicas para que non 
se produza ningún retroceso nos 
éxitos acadados ata o de agora”, 
apuntaba Laura Quintas tras renovar 
cargo.

A mellora do acceso ás novas 
opcións terapéuticas, fomentar a 
investigación nas coagulopatías 
máis raras sen tratamento; impulsar 
a participación activa da entidade 
e nas zonas rurais; conseguir a 
visibilización das mulleres con 
coagulopatías e alcanzar unha 
mellor coordinación entre o ámbito 
social e o sanitario, son algunhas 
das actuacións que AGADHEMO 
ten presentes na axenda desta 
lexislatura.
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Noventa persoas estanse a formar 
on line coa asociación ACADAR no 
uso de linguaxe non discriminatoria

A Asociación de Mulleres con 
Discapacidade de Galicia (ACADAR), 
en colaboración coa Fundación 
ONCE, levan a cabo, un ano máis, 
o proxecto Comunica a conciencia, 

que ten por fi nalidade fomentar o 
uso da linguaxe inclusiva e non 
discriminatoria, visibilizando a 
calquera persoa sen distinción de 
condición, etnia, orientación sexual ou 
nacionalidade. 

Como ferramenta de apoio, en 
colaboración con Imaxin Software, 
deseñouse tamén unha aplicación 
informática. Denominada Xanela 

Inclusiva ou Ventana Inclusiva, 
segundo a versión galega ou castelá, 
esta aplicación é un corrector de estilo 
ortográfi co para documentos de texto 
de Microsoft Offi  ce e LibreOffi  ce.

O programa tamén comprende a 

impartición de obradoiros dirixidos a 

profesionais que, dada a situación 

sanitaria actual, tiveron que 

transformarse a unha formación 

online a través da plataforma 

Moodle habilitada por ACADAR. 

Esta alternativa tivo moi boa acollida 

coa inscrición de 90 persoas que 

actualmente están realizando o curso 

on line de linguaxe inclusiva e non 

discriminatoria.

O pleno do concello de As Pontes 

acordou, por unanimidade, dedicarlle 

unha rúa á asociación A Xanela, 

entidade membro da Federación 

COGAMI Coruña. Segundo palabras 

da Concelleira de Organización 

Interna, este nomeamento pretente 

“recoñecer o labor dunha entidade 

local que leva dúas décadas 

axudando a persoas mozas e adultas 

con discapacidade, promovendo a 

súa inclusión na sociedade pontesa”.

Esta noticia, primeiramente trasladada 

verbalmente á entidade, acolleuse, 

en palabras do seu presidente, Carlos 

Castro Fresco, como “un orgullo 

de que os responsables municipais 

tiveran en conta o labor que 

desenvolve A Xanela”.  

Carlos Castro apunta tamén que este 

recoñecemento serve de impulso 

para seguir traballando porque 

“recoñécese o labor que se está a 

facer, que estamos facéndoo ben e 

que temos que seguir mellorando e 

non baixar a garda”.

A Xanela conta cunha traxectoria de 

20 anos traballando polos dereitos 

das persoas con discapacidade. 

Ten arestora máis de 200 persoas 

asociadas dos concellos de As 

Pontes, As Somozas, A Capela e 

Xermade.

Instalacións da entidade A Xanela no 

concello de As Pontes 

Momento durante a celebración da 

asemblea

Satisfacción en A Xanela trala 
decisión do concello de As Pontes 
de dedicarlle unha rúa á entidade 

Pódese descargar a aplicación na sección 

Biblioteca da web www.acadar.org



Eladio Dorado. 

Voluntario. 

" Eu fago pouco 

pero recibo 

moito. Trato de 

estar sempre 

dispoñible"

COGAMI fala de voluntariado na 

campaña 12 Chaves da Inclusión

Dende fi nais de 2001, COGAMI conta 
cun servizo de voluntariado para 
promover a participación social e 
erradicar situacións de discriminación 
de cara ao grupo social das persoas 
con discapacidade. 

Cunha bolsa que contempla 
actualmente 1.104 persoas inscritas 
como voluntarias, sendo mulleres o 
65% de entre 20 e 40 anos, COGAMI 
fomenta a participación en igualdade 
de condicións. Como proba disto 
este dato: o 80% das persoas que 
ten inscritas na bolsa de voluntariado 
posúe o certifi cado de discapacidade.

“As persoas con discapacidade 
non só podemos ser receptoras de 
accións voluntarias, tamén realizamos 
voluntariado en entidades non só 
específi cas de discapacidade, como 
educativas, medioambientais ou 
deportivas”, indica o presidente de 
COGAMI, Anxo Queiruga, quen 
engade tamén que “debemos poñer 
sempre o foco nas capacidades das 
persoas, independentemente da súa 
condición”.

Acompañamentos dentro e fóra do 
domicilio, participación en actividades 
de lecer, apoio en actividades de 
rehabilitación ou educativas, reforzo 
de habilidades sociais, charlas de 
sensibilización ou participación en 
campañas de concienciación dirixidas 
á xente nova sobre prevención de 
lesións medulares son algúns dos 

programas de voluntariado levados 
a cabo por COGAMI durante o ano, 
se ben neste, debido á pandemia do 
COVID-19, tivéronse que suspender 
as actividades no mes de marzo, 
cando o confi namento.

“É moi necesario contar co 
voluntariado nas nosas organizacións 
porque serve para potenciar as 
capacidades das persoas e fomentar 
a autonomía e a independencia a 
través dunha participación activa na 
nosa contorna. A persoa voluntaria 
contribúe ao cambio social”, explica 
Anxo Queiruga. A propia Organización 
destaca como benefi cios a adquisición 
de valores como a solidariedade, 
a atención á diversidade, a 
responsabilidade e o compromiso, 
incidindo tamén na activación da 
motivación nas persoas que realizan 
voluntariado.

Campaña 

COGAMI continúa coa campaña 12 
Chaves da Inclusión na que fala de 
dereitos, dedicando o mes de agosto 
ao Voluntariado, como o exemplo da 
participación da sociedade civil en 
asuntos de interese xeral, sobre todo, 
naqueles que erradiquen situacións 
de discriminación. 

Co fi n de conmemorar os trinta 
anos de traxectoria a través das 12 
Chaves da Inclusión, COGAMI quere 
sensibilizar sobre os dereitos básicos 
e fundamentais de todas as persoas 
coa difusión en redes sociais de 12 
pezas audiovisuais acompañadas do 
hashtag #30AniversarioCOGAMI. 

No mes de setembro dedicarase ao 
turismo, lecer e deporte inclusivo, 
outubro fomentará o movemento 
asociativo, novembro dedicarase á 
infancia e xuventude para fi nalizar o 
ano falando de dereitos no mes de 
decembro. 

A campaña abordou outros dereitos 
durante o ano como: a educación 
inclusiva, a autonomía persoal, as 
mulleres e nenas con discapacidade, 
a saúde, o emprego, a economía 
social e a accesibilidade. 

PECHE

Silvia Lado. 

Voluntaria.

"Sénteste moi 

realizada e dáste 

conta do moito que 

podes axudar aos 

demais”. 

Iván Pombo.

Voluntario. 

"Conto a miña 

experiencia nas 

charlas de

prevención 

de lesión medular"


