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1. DATOS DA ENTIDADE

Nome: “COGAMI CORUÑA” Federación da Asociacións de Persoas con Discapacidade da

provincia de A Coruña.

Domicilio: Rúa Modesto Brocos, nº7, baixos, 15704 Santiago de Compostela – A Coruña

CIF: G-15077845

Email: fed.cogamicoruna@cogami.gal

• Inscrita no Rexistro de Asociacións da Consellería de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza, co número 1985/000018-2 (AC)

• Inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co nº E-051

• Socia de COGAMI e COCEMFE

XUNTA DIRECTIVA

Presidente: D. Ramón Sestayo Lestón

Vicepresidente: D. José Luis Costoya

Quintela

Secretaria: Dª Cristina Pet Canto

Tesoureiro: D. José Barrio Guldrís

Vogal: D. Adolfo López Baña

Vogal: Dª Milagros Rey Pérez

Vogal: D. Ramón Rodríguez Arnoso 

Vogal: Dª Mª Jesús Pérez Piñeiro

Vogal: D. Juan Guillermo García Gómez

Vogal: D. Manuel Santos Lamas

Vogal: Dª Teresa González Salvadores

mailto:fed.cogamicoruna@cogami.gal


2. ORIXES

O 10 de marzo de 1985 nace a Coordinadora de ámbito provincial, predecesora da

Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidades da Provincia da Coruña

(COGAMI CORUÑA), é dicir a nosa entidade conta con máis de trinta anos de historia.

Dita Coordinadora inscríbese no Rexistro do Goberno Civil da Coruña como “Coordinadora

Provincial de Minusválidos Físicos de A Coruña” en maio de 1985, pasando a converterse

na “Federación Provincial de Minusválidos Físicos de A Coruña” en 1988.

A principios do 2003, acórdase unha nova denominación, “Federación de Asociaciones de

Minusválidos de la Provincia de la Coruña, COGAMI-CORUÑA”. Pero o nome actual foi

acordado no ano 2008, pasándose a chamar “Federación de asociacións de Persoas

con Discapacidade da Provincia de A Coruña, COGAMI CORUÑA”.



3. PRESENTACIÓN DA ENTIDADE

O principal obxectivo da Federación COGAMI CORUÑA como entidade non gobernamental

de ámbito provincial e sen ánimo de lucro, é a de promover a defensa dos intereses das

persoas con discapacidade. Traballando para acadar a máxima atención social e a

integración social das persoas con discapacidade da provincia. Esta labor

manifestase nos apoios ás 25 entidades adheridas que forman parte da Federación,

para que individualmente e/ou colectivamente, acaden os seus fins.

A Asemblea Xeral é o seu máximo órgano de goberno, que se reúne con carácter ordinario

anualmente e cada catro anos elixe a súa Xunta Directiva, órgano político de COGAMI

CORUÑA, a cal é a que se encarga de executar os acordos e coordinar as distintas áreas

de traballo (educación, emprego, accesibilidade, etc.) nas que ten unha actuación directa en

toda a provincia.

COGAMI CORUÑA é unha das entidades fundadoras da Confederación Galega de Persoas

con Discapacidade “COGAMI” e membro da Confederación Española de Personas con

Discapacidad Física y Orgánica “COCEMFE”.

Imaxe da Asamblea Xeral da Federación cos representantes das entidades membro e a Xunta Directiva



4. ENTIDADES SOCIAS

O número total de asociacións de persoas con discapacidade da provincia de A Coruña que

forman parte da Federación na actualidade é de 25, e está aberta a calquera organización

que solicite formar parte e cuxos estatutos estean en consonancia cos estatutos da propia

Federación.

En 2020 incorporouse unha nova entidade á Federación, a Asociación Parkinson Galicia -

Coruña

A finais de ano, as 25 asociacións sumaban un total de 7.228 persoas asociadas.

Imaxe da Xunta Directiva que se tivo que levar a cabo telemáticamente

debido a crise sanitaria e as restricións vixentes  



4. ENTIDADES SOCIAS

As 25 entidades que forman parte da Federación a data de decembro do 2020 son:

• Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, ADISBISMUR

• Asociación INTEGRO das persoas con diversidade funcional da Costa da Morte

• Asociación AMBAR de Persoas con Diversidade Funcional (Pobra do Caramiñal)

• Asociación de Persoas con Discapacidade e Apoio á Integración das Comarcas de

Arzúa e Terras de Melide, AMARAI

• Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarca

• Asociación de Persoas Discapacitadas, AVANTE (Val do Dubra)

• Asociación Pro-Minusválidos de Cariño, APROM CARIÑO

• Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Noia e Muros, MISELA

• Asociación Galega de Hemofilia, AGADHEMO (Delegación A Coruña)

• Asociación de Discapacitados Activos A XANELA (As Pontes de García Rodríguez)

• Asociación de Pais de Minusválidos de Teo, ASPAMITE

• Asociación Compostelán de Escleroses Múltiple, ACEM SANTIAGO

• Asociación Coruñesa de Escleróse Múltiple, ACEM CORUÑA

• Asociación para a Loita Contra as Enfermidades do Ril, ALCER CORUÑA.

• Asociación de Pais de Nenos con Minusvalía, ASPANEMI, (Narón)

• Asociación de Persoas con Discapacidade de Compostela e Comarca, AMICO

• Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, ACADAR

• Liga Reumatolóxica Galega, LIREGA

• Delegación en Galicia da Asociación Nacional de Amputados España, ANDADE

GALICIA
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• Grupo de Personas con Discapacidad de A Coruña, GRUMICO

• Asociación Galega de Fibrose Quística, AGFQ

• Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares, ASOTRAME

• Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares, ASEM

• Delegación Galicia da Coordinadora Nacional de Artritis, CONARTRITIS

• Asociación Parkinson Galicia, PARKINSON-CORUÑA



5. ACTIVIDADES

5.1. Fins das actividades: Optimizar recursos e garantir servizos

A utilización óptima dos recursos tanto materiais como humanos, é unha das principais

accións da Federación, poñendo especial énfase nesta misión, para conseguir unha

eficiente labor en prol das persoas con discapacidade, procurando o menor custo posible e

alcanzar o maior número de resultados, optimizando na súa totalidade os recursos dos que

se dispoñen en cada momento.

Outro dos seus enfoques, é o de garantir os servizos ás persoas usuarias das

asociacións con menos recursos, sexa porque representan colectivos pequenos con

necesidades especiais, ou sexa pola súa situación xeográfica en zonas rurais con pouca

densidade de poboación. Ademais tendo en conta que a Federación é unha entidade

membro directa de COGAMI, complementa os seus recursos con esta, aproveitando así as

sinerxías entre ambas entidades.

Durante o pasado ano 2020, COGAMI CORUÑA seguiu traballando en reforzar o aspecto

de coordinar e potenciar o seu movemento asociativo das 25 asociacións que a conforman,

dándolle unha atención especial a esas entidades que contan con escasos recursos, tanto

materiais como económicos, para que puidesen ofrecer servizos ás súas persoas socias.

Todo co único fin de conseguir un óptimo grao de integración e mellora da calidade de vida

das persoas con discapacidade, sen importar a súa situación xeográfica.

5.2. Servizo de apoio ás asociación

• Apoios á demanda:

Dentro dos servizos xerais máis destacados que ofrece a Federación son os “Apoios”,

canalizados a través da Área de Fortalecemento do Movemento Asociativo de COGAMI

(FMA). No ano 2020 foron xestionadas un total de 211 peticións de apoio das asociacións

da provincia. Destas peticións 210 foron resoltas favorablemente e 1 quedou pendente para

o próximo ano 2021. As peticións de apoios, foron de moi diversos tipos, dende solicitudes

sinxelas de información sobre trámites ou reserva de espazos, pasando por redacción de

contratos e coñecemento dos dereitos dos traballadores e traballadoras, ata traballos mais

complexos como redacción de estatutos, negociación coas administracións públicas e

confección de solicitudes de subvencións e axudas.



5. ACTIVIDADES

TIPOS DE APOIOS SOLICITADOS

SUBV

Solicitude de apoio técnico na tramitación de subvencións. Aquí 

están incluídas axudas con xustificacións, requirimentos e 

seguimentos de proxectos 

15

DIF Difusión de informacións, eventos, actos, servizos… 24

XES-INF Apoios informáticos 11

INFO
Demandas que supoñan exclusivamente entrega de información 

relativos a temáticas relacionadas co movemento asociativo
57

RES-ESP

Solicitude de reserva de espazos (Sala de Xuntas, Aula Fontiñas, 

apoio baixo), apoios na procura de locais externos  (CABES, 

asociacións, concellos, centros socioculturais, etc.)

22

REX
Trámites de modificación nos rexistros administrativos e rexistros 

novos para asociacións que non os teñen
6

XES-M
Apoio na xestión de recursos materiais (Préstamo de vehículos, 

axudas técnicas, etc.…)
5

XES-P

Apoios de xestión de actividades asociativas que requiren persoal 

de COGAMI (axuda na organización de eventos, docencia, 

charlas…)

7

POL
Apoio político ante as administracións para solución de temas 

lexislativos, etc.
2

PRES-EC Préstamos económicos 13

XES-EC Para apoio na xestión económica, financeira, fiscal e laboral 9

PR-CENT Tramites e intervencións relativas á xestión de prazas en centros 0

XEST-

CENT

Tramites e intervencións relativas á xestión de permisos 

administrativos de centros (103D, 103E, contratos de prazas, …)
16

COG
Para asesoramento de entrada no movemento asociativo de 

COGAMI
2

XES-REC Xestión de recursos 8

XUR Xurídica 14
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• Apoios programados: A Federación envía ás súas entidades periodicamente, polo

menos unha vez á semana, a non ser que sexa unha información urxente que remítese o

mesmo día ás entidades, o conxunto de información que chega á Federación relacionada

cos temas da discapacidade:

 Convocatorias, licitacións e anuncios.

 Novas sobre lexislación.

 Información institucional dos concellos do nosos ámbito, da Deputación

Provincial, da Comunidade Autónoma e a administración estatal.

 Invitacións a xornadas, eventos e actividades organizados polo propio

movemento asociativo e por entidades alleas - tanto de interese para as

asociacións como para as persoas socias destas.

Esta información fíltrase para destacar as novas de especial interese para as nosas

entidades.
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• Apoios políticos e de representación ante outras entidades:

Parte das funcións da Federación é o apoio e representacións das entidades membro,

para defender os seus intereses, fronte ás Administracións Públicas, entidades privadas e

organizacións de diversa tipoloxía, para procurar financiamento, colaboracións e defender

os intereses que representan ás entidades socias.

O noso Presidente celebrou varias reunións con representantes e responsables das

seguintes áreas da Xunta de Galicia: Política Social, Cultura, Emprego, Industria, Medio

ambiente, Medio rural, Sanidade, Traballo e Xuventude. Igualmente reuniuse con

representantes e responsables das diferentes áreas da Deputación Provincial, con gran

número de cargos de concellos e con representantes dos distintos partidos políticos.

5.3. Préstamos da Federación

Aparte de canalizar préstamos económicos de COGAMI, as entidades da Federación, a

propia Federación, dentro da medida das súas posibilidades, tamén axuda coa liquidez das

súas entidades. E nalgún caso, tamén presta axuda a entidades que non forman parte da

Federación pero que si forma parte de COGAMI.

No ano 2020 non se concedeu ningún novo préstamo dende a Federación e cancelouse 1.

A 1 de xaneiro de 2020 había 2 préstamos vixentes con dúas entidades, un de saldos

pendentes por un importe de 20.000€ e outro cancelado por un importe de 7.100€ cobrados

durante ese mesmo ano. Polo tanto, o importe total de préstamos vixentes no ano 2020 foi

de 27.500€

Tendo en conta estes datos, a data de 31 de decembro de 2020 xa non había ningún

préstamo vixente
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Estas axudas financeiras temporais posibilitan o desenvolvemento de proxectos ambiciosos

por parte de entidades con recursos propios escasos e que debido a tardanza de algunhas

axudas en ser ingresadas e do tempo que transcorre entre o inicio do programa ata que

reciben un ingreso, pasan algún meses que poden ser claves na solvencia económica das

entidades.

5.4. Programas específicos:

 5.4.1. Actividades de ocio e Xornadas formativas coa participación COGAMI 

CORUÑA

Durante o 2020, COGAMI CORUÑA achegou as súas entidades diferentes actividades,

para que os seus socios puideran desfrutar dunha gran variedade, nas cales participaron un

total de 448 persoas usuarias que forman parte de diferentes entidades membros da

Federación COGAMI Coruña.

As 4 actividades de ocio máis importantes na Federación e nas que máis persoas das

nosas entidades participan son as seguintes:

• Máis que deporte – Decathlon

• Proxecto de Lecer Náutico

• Proxecto GAVEA

• Día Fundación Decathlon

Neste ano 2020, debido a crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, non se puideron levar

a cabo todas as actividades que inicialmente estaban programadas.

A continuación faise referencia as dúas actividades que se puideron realizar coas

respectivas prazas cubertas por entidades

Máis que Deporte - Décatlon 227

TOTAL USUARIOS 227
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A continuación faise un desglose das entidades que participaron nesta actividade:

*Máis que deporte está programado para todo o ano, pero no 2020 solo se puido levar a

cabo entre o 1 de xaneiro e o 13 de marzo cando foi interrompido pola declaración do

estado de alarma

- MÁIS QUE DEPORTE – DECATHLÓN -

Asociación Persoas usuarias Persoal de apoio

ACEM Santiago 17 1

ADISBISMUR 47 4

AMARAI 37 13

AMBAR 25 1

AVANTE 25 7

ÍNTEGRO 25 3

MISELA 18 4

TOTAL 194 33
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En canto ás xornadas formativas e actividades que se levaron a cabo tamén se viron

reducidas debido a situación da crise sanitaria., sendo as seguintes as realizadas:

Como todos os anos, estaba previsto realizar a xornada formativa ‘’Xestión económica,

financeira, fiscal e laboral: xornada de cara a solventar cuestións do ámbito

económico” pero tamén se tivo que ver cancelada debido a situación daquel momento

provocada pola crise da COVID-19

 5.4.2. Xornada na que colaborou COGAMI CORUÑA

A Federación colaborou na elaboración e execución da xornada formativa “COMO

DIFUNDIR A NOSA ENTIDADE”, co fin de establecer unhas pequenas pautas para as

entidades membro de como comunicarse a través das redes sociais, o ton e o estilo, como

transmitir emocións, as claves da nosa mensaxe que queden claras e a linguaxe que hai

que empregar inclusiva e non discriminatoria. O programa constou dos seguintes contidos:

- Como comunicarnos

- Noción básica de comunicación online

- Noción básica de deseño

En total acudiron 32 participantes de 22 entidades diferentes.

XORNADAS E ACTIVIDADES DATA

COMO DIFUNDIR A NOSA ENTIDADE 28 de outubro 

EN-RED-ARTE 2020 Ano 2020

DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE 3 de novembro
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 5.4.3. Programas desenvoltos por COGAMI CORUÑA

Dende a Federación COGAMI CORUÑA, durante o ano 2019 desenvolveuse catro accións,

as cales foron:

• Programa de termalismo, no Balneario de Cuntis

• Programa O teu Xacobeo

• Programa Coopera para unha Educadora Social en Santiago de Compostela

• “Programa de rehabilitación e mantemento das capacidades funcionais das

persoas con discapacidade - BALNEARIOS”

A actividade de Balnearios é, ata o momento, a actividade de cabeceira da Federación. É

un programa xa popular entre as nosas entidades e que ano tras ano conta con unha alta

demanda en canto a súa execución. A Federación foi beneficiaria da convocatoria FOAXE-

P da Deputación da Coruña para poder levar a cabo este programa

Está destinado a persoas con discapacidade da provincia de Coruña, que ofrece á vez unha

posibilidade de lecer e de socialización ás persoas, que pola súa condición, teñen poucas

posibilidades de saír da súa contorna habitual e no caso das persoas do rural, posúen

poucas oportunidades de coñecer xente nunha situación similar e/ou de saír do seu entorno

habitual. O programa ten por obxectivo a rehabilitación e o mantemento das capacidades

funcionais da persoa. Consiste nunha serie de tratamentos individuais e intensivos, sempre

baixo supervisión médica.

Empezouse a preparar a execución deste proxecto dende a Federación de Coruña facendo

unha sondaxe de participantes, lanzando a publicidade do mesmo, contacto con diferentes

Balnearios, etc.

Finalmente, cando estaba prevista que se levase a cabo o programa (durante o mes de

novembro) debido a crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 e coincidindo ca segunda

onda e o incremento notable de casos pechou o balneario temporalmente. Ante esta

situación pediuse unha ampliación de prazo á Deputación da Coruña pero foi denegada,

polo que lamentablemente tívose que cancelar o programa de Balnearios para o ano 2020 a

pesar da demanda por parte dos usuarios.
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• Programa “O teu Xacobeo”

É un proxecto dirixido a persoas con discapacidade que acoden a 4 centros de atención

diúrno de persoas con discapacidade vinculados ó camiño de Santiago (Camiño Francés,

Sanabrés e Portugués) situados en concreto nos concellos de Lugo, Silleda, Mos e

Pontevedra e ata os que se achegarán as persoas beneficiarias das actividades da

Federación, como posta en valor da convivencia e do intercambio dos Camiños de Santiago.

Este proxecto ten como obxectivos:

• Acadar a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da

sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos

• Apostar por novas formulas de difusión e contidos innovadores que poñan en valor a

esencia do Camiño de Santiago e o seu valor para a inclusión das persoas con

discapacidade

• Destacar a riqueza cultural, natural e humana do Camiño de Santiago

• Promocionar Galicia como destino cultura e turístico accesible

Imaxe dun dos talleres artísticos levados a cabo dentro do Proxecto O teu Xacobeo
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• Programa Coopera para unha Educadora Social en Santiago de Compostela.

O labor realizada da persoa seleccionada, estivo ligada á Federación de Asociacións de

Persoas con Discapacidade da provincia de A Coruña, cuxa sede está localizada na sede

de COGAMI en Santiago de Compostela. Ademais estivo de apoio na área de

Fortalecemento do Movemento Asociativo (FMA).

Inicialmente contratouse a unha Educadora Social que causou baixa por maternidade, polo

que tivo que ser substituída por outra profesional dende o mes de xullo ata decembro

Obxectivo Xeral.

• Informar, asesorar, e orientar sobre recursos dispoñibles para o movemento asociativo

(25 asociacións integradas), así como a divulgación de informacións relacionada co

ámbito da discapacidade a través de diversas canles.

Obxectivos Específicos.

• Apoio na atención telefónica e na recepción.

• Informar y asesorar en cuestión administrativas.

• Diversos trámites para a inscrición e modificacións nos rexistros administrativos.

• Xestionar o correo electrónico da Federación.

 Arquivar os correos das asociacións.

 Enviar circulares

• A poio coa subvención 0,7% do IRPF, tanto na xustificación do ano anterior como

na solicitude do ano seguinte

 Deseño dos formularios

 Seguimento das asociacións para axudar na elaboración dos formularios

 Corrección dos formularios

A organización e metodoloxía empregada consistiu en:

• Atender chamadas.

• Revisar e responder os e-mails de entidades

• Arquivar os e-mails.

• A poio nas actividades desenvoltas pola Federación

• Revisar os e-mails das entidades sobre a solicitude do IRPF 2020-2021

• Mirar as correccións sobre o IRPF 2019 – 2020.

• Rexistro de datos
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A figura deste profesional na Federación permitiu poder traballar cun mellor seguimento ás

entidades e de xeito mais rigoroso, xa que o traballo se reparte entre varias persoas, e

permite poder ser mais minuciosos na atención con cada entidade, atendendo as súas

dúbidas e solicitudes de cara a producir melloras na entidades, tendo en conta as

necesidades e a situación de cada una delas. Ademais de que o traballo da Federación

cada ano vai aumentando progresivamente e ese apoio extra permite facer unha mellor

atención e intervención coas entidades membro.


