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1. DATOS DA ENTIDADE

Nome: “COGAMI CORUÑA” Federación de 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

E-mail: 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

Imaxe da Xunta Directiva



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
maniféstase 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 Asemblea Xeral da Federación coas persoas 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.

A finais de ano, as 25 asociacións sumaban un total de 8.234 persoas asociadas.

Imaxe da Asemblea da Federación.



4. ENTIDADES SOCIAS

As 25 entidades que forman parte da Federación a data de decembro do 2021 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 Esclerose 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



4. ENTIDADES SOCIAS

• 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 Artrites, CONARTRITIS

• Asociación Párkinson Galicia, PARKINSON-CORUÑA



5. ÓRGANO POLÍTICO E DE GOBERNO 

5.1. Xuntas Directivas e Asembleas

A Federación ao longo do ano realiza reunións das persoas membros da súa Xunta Directiva
para dar luz a diversas temáticas ao respecto do funcionamento da entidade. Por outra banda,
tamén se reúne a xunta directiva coas persoas representantes nas asembleas.

• Xunta directiva 17 de febreiro de 2021.
• Xunta directiva 28 de abril de 2021.
• Xunta directiva 29 de setembro de 2021.
• Xunta directiva 15 de decembro de 2021.
• Asamblea 9 de xuño de 2021.

Imaxe da Asemblea Xeral



6. ACTIVIDADES

6.1. 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.

Como cada ano, no 2021, COGAMI CORUÑA continuou desempeñando a súa función
principal, reforzar o aspecto de coordinar e potenciar o movemento asociativo das 25
asociacións que a conforman. Outorgándolle especial atención a esas entidades que
contan con escasos recursos, tanto materiais como económicos, para que puidesen ofrecer
servizos ás súas persoas socias.

Todo co fin de conseguir un óptimo grao de integración e mellora da calidade de vida das
persoas con discapacidade, sen importar a súa situación xeográfica.

6.2. Servizo de apoio ás asociación

§ Apoios á demanda:
Un dos servizos máis importantes que ofrece a Federación son os denominados “Apoios”,
que consisten na tramitación e xestión das solicitudes de axuda, en diversos aspectos, por
parte das entidades membros. Estas demandas son atendidas pola Área de Fortalecemento
do Movemento Asociativo (FMA) pertencente a COGAMI. No ano 2021 foron xestionadas
un total de 115 peticións de apoio das asociacións da provincia, as cales foron resoltas de
xeito favorable. As peticións de apoios foron de moi diversa índole, dende solicitudes de
información de temáticas relacionadas co movemento asociativo ou peticións de apoios
informáticos a solicitude de axuda técnica na tramitación de subvencións ou na xestión de
actividades asociativas que requiren persoal de COGAMI .



6. 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 

9

PRL-
SAUDE

Solicitude de apoio na área de prevención de riscos laborais 7

DIF Apoios informáticos 23

INFO
Demandas que supoñan exclusivamente entrega de información 
relativos a temáticas relacionadas co movemento asociativo

17

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.)

13

FUN
Para trámites de modificación nos rexistros administrativos e 
rexistros novos para asociacións que non os teñen. Trámites de 
constitución.

3

XES-M
Apoio na xestión de recursos materiais (Préstamo de vehículos, 
axudas técnicas, etc.…)

2

XES-P
Apoios de xestión de actividades asociativas que requiren persoal 
de COGAMI (axuda na organización de eventos, docencia, 
charlas…)

3

POL
Apoio político ante as administracións para solución de temas 
lexislativos, etc.

2

XES-EC Para apoio na xestión económica, financeira, fiscal e laboral 2

PR-CENT Tramites e intervencións relativas á xestión de prazas en centros 2

XEST-
CENT

Tramites e intervencións relativas á xestión de permisos 
administrativos de centros (103D, 103E, contratos de prazas, …)

1

COG
Para asesoramento de entrada no movemento asociativo de 
COGAMI

1

XES-REC Xestión de recursos 18

XUR Xurídica 7



6. ACTIVIDADES

§ Apoios programados: Son aquelas novas que se envían de maneira periódica, como
mínimo unha vez por semana, a non ser que a súa urxencia requira que sexa enviada ás
entidades o mesmo día da súa recepción. O tipo de información que se traslada nestas
comunicacións é a seguinte:

§ Convocatorias, licitacións e anuncios.
§ Novas sobre lexislación.
§ Información institucional dos concellos do noso 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.

9

23

7

17

13

3 2 3
2 2 2 1 1

18

7



6. ACTIVIDADES

§ 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.
Ao longo do ano, o noso presidente, reuniuse con representantes e responsables de
diferentes áreas da Xunta de Galicia: Política Social, Cultural, Emprego, Medio Rural,
Xacobeo, Sanidade...así como representantes das diferentes áreas da Deputación
Provincial, representantes de distintos partidos políticos e representantes municipais.

6.3. 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 2021 non se concedeu ningún préstamo dende a Federación e estaban cancelados
tódolos préstamos de anos anteriores.



5. ACTIVIDADES

6.4. Programas específicos:

§ 5.4.1. Actividades de ocio e Xornadas formativas coa participación COGAMI 
CORUÑA

Durante o 2021, COGAMI CORUÑA achegou ás súas entidades diferentes actividades,
para que as súas entidades socias puideran desfrutar dunha gran variedade. Estas accións
teñen gran acollida e participaron nelas numerosas persoas usuarias que forman parte de
diferentes entidades membros da Federación COGAMI Coruña.

As 3 actividades de ocio máis importantes na Federación e nas que máis persoas das
nosas entidades participan son as seguintes:

•Proxecto de Lecer Náutico
• Proxecto GAVEA
• Día Fundación Décatlon

A continuación faise referencia ás tres actividades que se puideron realizar coas
respectivas prazas cubertas por entidades:

Proxecto de Lecer Náutico 69

Gavea 19

Día da Fundación Decathlon 101

TOTAL USUARIOS 189



6. ACTIVIDADES

A continuación faise un desglose das entidades que participaron nas diferentes
actividades:

LECER NÁUTICO

Asociación Persoas usuarias Persoal de apoio

MISELA 14 4

INTEGRO 12 2

AVANTE 14 3

ASEM GALICIA 8 2

ACEM CORUÑA 8 2

TOTAL 56 13

GAVEA

Asociación Persoas usuarias Persoal de apoio

CEGADI 4 1

INTEGRO 4 1

ALCER CORUÑA 4 1

ACEM CORUÑA 2 2

TOTAL 14 5

DÍA DA FUNDACIÓN DECATHLON

Asociación Persoas usuarias Persoal de apoio

MISELA 10 2

ADISBISMUR 47 13

AVANTE 24 5

TOTAL 81 20



6. ACTIVIDADES

As xornadas formativas e as actividades que se levaron a cabo tamén se viron reducidas
debido á situación de crise sanitaria provocada pola Covid 19. As que se realizaron durante
o ano 2021 foron:

§ 5.4.2. Participación na xornada Como difundir a nosa entidade

A Federación da Coruña participou, o pasado 24 de novembro de 2021, nunha xornada
formativa organizada por COGAMI. Esta formación denominouse “COMO DIFUNDIR A
NOSA ENTIDADE” e estaba encamiñada a coñecer o proceso de difusión das accións e
labor, realizadas polas entidades, a través de medios online. O contido do programa foron
as pautas de comunicación a través das redes sociais: expresión, tipo de linguaxe e deseño
do contido.

Nesta xornada participaron, ademais das profesionais da Federación COGAMI-Coruña,
outras 17 persoas de sete entidades pertencentes á mesma: ACADAR, ACEM SANTIAGO,
AMARAI, ASOTRAME, ALCER CORUÑA, MISELA e ASPAMITE.

XORNADAS E ACTIVIDADES DATA

COMO DIFUNDIR A NOSA ENTIDADE 24 de Novembro

EN-RED-ARTE 2021 Ano 2021

FORMACIÓN BÁSICA EN SHAREPOINT 7 de abril



6. ACTIVIDADES

§ 6.4.3. EN-RED-ARTE 2021

No ano 2021 participaron nas actividades do proxecto En-Red-Arte un total de 43 persoas
usuarias da Federación de COGAMI-Coruña. Na actividade de pintura participaron 10
persoas de ACEM Compostela e 8 persoas de INTEGRO, na actividade de musicoterapia
participaron 12 persoas de Adisbismur e en escritura creativa participaron 13 persoas desta
mesma entidade.
Este proxecto busca propiciar a formación de persoas culturalmente activas e situar o
énfase nas capacidades das persoas con discapacidades e visibilizar o seu papel activo na
sociedade.

ENTIDADE
Nº DE 

PARTICIPANTES

ACEM COMPOSTELA 10

INTEGRO 8

ADISBISMUR 25



6. ACTIVIDADES

§ 6.4.4. Formación básica en SharePoint

O xoves 17 de xuño de 2021 tivo lugar unha sesión de formación en SharePoint. O
SharePoint é unha plataforma de colaboración empresarial que permite traballar de xeito
conxunto compartindo documentación e tamén pode ser empregada como base de datos
almacenando a documentación das entidades. É moi importante que as persoas que
traballan nas diferentes asociacións coñezan o programa, o comprendan e saiban
manexarse nel, a fin de facilitar e axilizar o traballo conxunto.

O fin da sesión era explicar as operacións básicas que se realizan no emprego diario da
plataforma (abrir novos documentos, descargar documentos, compartir documentos, etc.) e
aquelas operacións para as que non está plantexada a plataforma. Para este fin realizouse
a presentación do programa a través dunha guía de uso.

Acudiron á sesión 16 persoas pertencentes ao cadro de persoal dun total de nove entidades
adheridas á federación: LIREGA, MISELA, ASOTRAME, AGFQ, INTEGRO, AGADHEMO,
ALCER CORUÑA, ASPAMITE, ANDADE.

Imaxe da profesional de COGAMI-Coruña no desenvolvemento da sesión formativa



6. ACTIVIDADES

§ 6.4.5. Páxina de Facebook da Federación COGAMI-Coruña

A páxina de Facebook da Federación foi creada o día 7 de abril de 2021. A súa apertura
responde a unha necesidade de difusión das accións da propia federación e daquelas
entidades que pertencen á mesma. Esta rede social emprégase como unha ferramenta para
a conexión coa sociedade en xeral e o entorno próximo en particular achegándoos ás
actividades, charlas e talleres realizados, ás ofertas formativas e a noticias e información de
interese en relación á discapacidade.

Dende a creación desta páxina ata a finalización do ano 2021 realizáronse un total de 167
publicacións de diversa índole, as cales permitiron chegar a 1.661 persoas e xerar 385
interaccións co seu contido.

Imaxe da primeira publicación no Facebook de COGAMI-Coruña



6. ACTIVIDADES

§ 6.4.6. Programas desenvoltos por COGAMI CORUÑA

Dende a Federación COGAMI CORUÑA, durante o ano 2021 desenvolvéronse dous
programas, os cales foron:

• Proxecto “33=4.Caminarte”
• Servizo de Asesoramento, Orientación e Apoio ás entidades sociosanitarias de

COGAMI-Coruña

• Proxecto “33=4.Caminarte”

Trátase dun proxecto que se enmarca dentro do programa “O teu Xacobeo” da Xunta de
Galicia e que se desenvolveu entre os meses de outubro de 2020 e setembro de 2021. Este
consiste en empregar a educación artística como ferramenta para por en valor a convivencia
e o intercambio cultural dos camiños de Santiago. Os seus obxectivos son:
• 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 fórmulas 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 cultural e turístico accesible.

As persoas que participaron neste proxecto foron un total de 93 persoas con discapacidade
beneficiarias das actividades da federación.

O proxecto estivo conformado por unha serie de obradoiros que se levaron a cabo en
diferentes entidades da contorna dos camiños de Santiago. Estes tiveron unha duración dun
mínimo de vinte horas que se repartiron en cinco sesións, realizándose unha sesión por
xornada. No desenvolvemento das actividades participaron, como responsables da
formación, unha pedagoga experta en mediación cultural e didáctica museísta e unha
persoa do panorama artístico nacional. Así mesmo, foi unha persoa profesional de COGAMI
Coruña a encargada de levar a cabo a organización dos obradoiros. Estes consistiron en:

Obradoiro 1. Creación dunha obra colectiva a través do corpo, aproveitando as diferenzas
existentes entre os corpos das persoas. Así, o que se fixo foi: pintar coas mans, coas rodas
da cadeira de rodas, etc.



6. ACTIVIDADES

Obradoiro 2. Formación de catro esculturas de xeito colectivo que representen algún aspecto
da memoria das persoas que as elaboran. Para isto empregáronse obxectos da vida cotiá do
grupo.

Obradoiro 3. Elaboración de pezas para a realización dun teatro de sombras.

Obradoiro 4. Representación do propio desprazamento e percorrido a través da pintura
facendo unha vinculación entre o movemento propio e o colectivo.

Este proxecto viña buscando que as persoas participantes fosen protagonistas activas en
todo o proceso e construísen a súa propia aprendizaxe a través da experimentación coa
realidade máis próxima.

Imaxes das creacións realizadas nos obradoiros
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• Servizo de Asesoramento, Orientación e Apoio ás entidades socio-sanitarias de
COGAMI-Coruña

Este programa está financiado pola Deputación da Coruña no marco da subvención
FOCVAA. No seu desenvolvemento desempeñáronse as seguintes actividades:
• Presentación do servizo.
• Guía de recursos lexislativos.
• Guía de recursos das entidades socio-sanitarias e análise das necesidades.

Participaron neste servizo un total de 459 persoas pertencentes a dez entidades, que forman
parte da federación, de carácter socio-sanitario:
• ACEM COMPOSTELA: Esclerose Múltiple, párkinson e outras doenzas semellantes.
• ACEM CORUÑA: Esclerose múltiple.
• AGFQ: Fibrose Quística.
• ALCER CORUÑA: Enfermidade renal crónica e transplante de órganos.
• ANDADE: Amputacións.
• ASEM GALICIA: Conxunto de enfermidades neuromusculares e raras
• ASOTRAME: Patoloxías oncohematolóxicas.
• CONARTRITIS: Artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite idiopática xuvenil,
espondiloartrite, espondiolitis anquilosante, enfermidades reumáticas inmunomediadas.
• LIREGA: Patoloxías reumáticas e músculo esqueléticas.
• ASOCIACIÓN PÁRKINSON GALICIA-CORUÑA: Párkinson, síndrome parkinsoniano e
outros parkinsonismos.

Imaxe da profesional de COGAMI Coruña responsable do servizo



7. DATOS ECONÓMICOS

CONTA DE PÉRDIDAS E GANANCIAS ANO 2021
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BALANCE DA SITUACIÓN
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