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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE: 

 
1.1.- Datos da entidade  

Denominación da entidade:  Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas 

 

CIF.: G15049919 

Enderezo: Rúa Colón, esq.a rúa Mendizábal, B/4, P/5, baixos 38-39. 15403 Ferrol. A Coruña. 

Teléfonos de contacto: 981930544 e 620485450. 

Fax: 981930544 

Correo electrónico: diversidadefuncionalferrol@hotmail.com 

Área de actuación: Atención ás persoas con diversidade funcional 

Ámbito territorial: A entidade desenvolve as súas actividades nas comarcas de Ferrol, Eume e 

Ortegal, na provincia da Coruña 

Data de constitución: 19 de novembro de 1980 

Rexistros: 

Inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número E-888 

Inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións Cidadás do Concello de Ferrol co número 61 

Inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais do Concello de Narón co número 280 

Composición da Xunta Directiva: 

Presidenta  Dona Mª Consolación Morado Martínez DNI. 32605217-A 

Vicepresidenta Dona Mª del Pilar Mata Quintanilla  DNI. 32627080-Q 

Secretario  Don Manuel de la Fuente Rozados  DNI. 3264O237-V 

Tesoureiro  Don José Díaz Acebedo   DNI. 33827337-H 

Vogal   Don José Manuel Costas Calvo   DNI. 32643858-G 

Vogal   Dona Gloria Vargas Vieites   DNI. 32622652-G 

Vogal   Dona Amelia Otero Amado      DNI. 32814600-V 

Vogal   Dona Encarnación Piñeiro Estraviz   DNI. 32604179-T 

Vogal   Don Francisco Roca Requeijo  DNI. 32685709-H 

 

mailto:diversidadefuncionalferrol@hotmail.com
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1.2.- Horario 

Luns a Venres de 08:30h a 14:00h 

Luns, Martes e Xoves de 16:30h a 20:00h 

                                 

1.3.- Orixes e presentación da entidade 

 

A Asociación “Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas”, legalizada o 19 de 

novembro de 1980 baixo a denominación de Asociación “Grupo Minusválidos Ferrol e 

Comarcas” como unha organización sen fin de lucro e de interese social, ten unha longa 

historia como pioneira do movemento asociativo de persoas con diversidade funcional, sendo 

unha forza aglutinadora nos seus primeiros anos de vida e participando activamente, tanto a 

nivel comarcal como provincial, na constitución de novos xeitos de defensa dos dereitos do 

colectivo. 

Unha das consecucións mais importantes, aínda como Grupo Minusválidos de Ferrol, 

foi a súa participación, ao carón doutras asociacións, na formación da Federación Provincial 

de Minusválidos Físicos da Coruña, para converterse, posteriormente, nunha das entidades 

promotoras da constitución da COGAMI, máxima representante das Persoas con Diversidade 

Funcional de Galicia. 

Participa dende sempre en tódolos ámbitos doutras entidades como COCEMFE e a 

Asociación Galega de Traballo Social. 

O obxectivo final da Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas é o 

de traballar polos dereitos das persoas con diversidade funcional, sentando as bases 

ideolóxicas e programáticas para que este colectivo acade a plena inclusión na sociedade, do 

xeito máis normalizado posible, dende a educación, o emprego ou as prestacións sociais 

necesarias para iso, lembrando sempre aos que teñen menos posibilidades, e, en particular, 

desenvolvendo accións: 

* A través da atención temperá e a rehabilitación como medio de prevención de 

maiores danos funcionais. 
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* A través da educación dende as primeiras etapas da escolarización, favorecendo a 

inclusión dos nenos e nenas con diversidade funcional nos centros de ensino, e colaborando e 

apoiando ás asociacións de pais e nais .  

* A través da formación ocupacional, apoiando e concienciando ás persoas usuarias, e 

facilitándolles os medios necesarios para adquirir os coñecementos precisos para acadar a 

incorporación ao mercado laboral en igualdade de condicións. 

* A través da información, orientación e o asesoramento permanentes, atendendo ao 

colectivo nas súas dúbidas e ofrecéndolle respostas ás súas demandas. A través deste servizo 

preténdese manter un contacto permanente coas persoas usuarias e establecer unha canle de 

información acerca das convocatorias de axudas públicas, subvencións, solicitudes da ONCE, 

axudas técnicas, emprego, circulares, etc. 

* A través da participación en COCEMFE e na Federación Provincial da Coruña de 

COGAMI, colaborando coa ONCE e outras asociacións sociais de ámbito provincial, as 

distintas administracións, institucións e autoridades públicas locais, Deputación da Coruña e 

Xunta de Galicia, para a consecución dos seus obxectivos. 

 

2.- RECURSOS DA ENTIDADE: 

Os recursos propios cos que conta a entidade para o desenvolvemento da súas actividades 

son os seguintes: 

1) Recursos materiais e técnicos: 

Local social en propiedade de mais de 200 mts cadrados de área, situado en planta 

baixa en rúa Colón, B/4, P/5, 38-39, 15403 Ferrol, A Coruña, no barrio de Esteiro moi 

preto ao centro da cidade. É totalmente accesible para persoas con mobilidade 

reducida que se moven en cadeiras de rodas. Dispón de amplos corredores, portas de 

0,90 mts que xiran 180 grados, sistemas de seguridade interior e emerxencia, e está 

integrado por: 
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 Unha oficina con catro ordenadores de sobremesa, impresora, liña telefónica, conexión 

a internet, fax, mobiliario de oficina diverso, documentación propia, manuais, libros, 

revistas e demais material funxible de oficina.   

 Dous aseos adaptados. 

 Unha sala de usos múltiples na que se desenvolven as actividades asociativas propias 

da entidade, reunións internas da xunta directiva e externas con outros axentes, 

entrevistas, clases de informática, obradoiros e xornadas,  roldas de prensa... A sala de 

usos múltiples conta cunha pequena biblioteca, unha smart tv, un proxector, un 

ordenador portátil e un aula de informática composta de nove ordenadores de 

sobremesa, impresora, conexión a internet e demais material funxible de informática. 

 Unha sala de fisioterapia equipada con maquinaria de última xeración subvencionada 

pola Deputación da Coruña (camilla eléctrica Bobath C-426, equipo de ultrasonidos 

Sonoplus 492, equipo de calor Radarmed 650 e exercitador Motomed Viva 2) e 

demais material funxible de fisioterapia. 

 Unha habitación onde se sitúa o arquivo e o almacén. 

 Un local contiguo ao local social principal de sesenta metros cadrados de área onde se 

sitúa un ximnasio para persoas con diversidade funcional co seu material deportivo 

correspondente. 

A entidade dispón tamén dunha furgoneta Fiat Ducato que utiliza como transporte 

adaptado para ás persoas socias con mobilidade reducida que asisten ao servizo de 

fisioterapia e/ou ás actividades formativas no local social, a eventos de traballo, 

visibilización ou lecer no exterior e servizos de emerxencia. 

2) Recursos humanos: 

 Un graduado social que presta os seus servizos a través da subvención da Consellería 

de Economía, Emprego e Industria para a contratación de traballadores desempregados 

polas entidades sen ánimo de lucro a través do procedemento TR352A 

 O persoal que presta os seus servizos como profesionais independentes a través de 

contratos de vinculación coa entidade para o desenvolvemento normal das súas 
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actividades: un fisioterapeuta, unha conductora do transporte adaptado para as persoas 

con mobilidade reducida, unha monitora dos cursos de informática, as persoas 

ponentes dos distintos obradoiros incluidos como módulos transversais na campaña 

formativa anual e unha persoa limpiadora do local social. 

 A xunta directiva, as persoas socias e as persoas colaboradoras e voluntariado. 

 

3) Recursos financeiros:  

 Cuotas anuais das persoas socias e donativos varios de particulares, persoas usuarias 

do ximnasio e outras entidades. 

 Subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación de 

traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro a través do 

procedemento TR352A cun importe de  16.855,56 €, solicitada en 2016 e cobrada en 

2017. Inclúe os gastos de retribucións brutas + seguros sociais a cargo da empresa. 

 Subvencións de Deputación da Coruña para o desenvolvemento do Servizo de 

Fisioterapia que leva a cabo a Asociación, a través dos programas FOAXE e FOIE, 

cuns importes de 4.845,90 € e 469,47 € respectivamente. 

 Subvención do Concello de Ferrol para o desenvolvemento das actividades do 

convenio anual de colaboración en materia de servizos sociais, de 3.000 €. 

 Póliza de risco contratada en Abanca que garantiza a solvencia económica da entidade 

para pagos a proveedores e persoal. 
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3.- ACTIVIDADES E SERVIZOS REALIZADOS: 

 

3.1..-   Servizo de Cooperación e Emprego 

 
  Programa de Cooperación e Emprego da Xunta de Galicia consistente na 

contratación dun traballador desempregado  

 
Obxetivo: Potencialo emprego mediante a contratación dun traballador desempregado. 

 

Descripción: Contratación dun técnico en xestión e formación con titulación media 

que desenvolve tarefas de organización interna da asociación, información e 

orientación ás persoas usuarias, atención telefónica, e xestión xeral administrativa e 

contable. 

 

Temporalización: De 29 de decembro de 2016 a 28 de setembro de 2017. 

 

Beneficiarios: Alberto Iglesias Prieto – Diplomado en Graduado Social 

 

 

 

 

3.2.-   Servizo de Fisioterapia 
 
Obxetivo: axudar ás persoas usuarias a acadar o maior nivel posible de autonomía 

persoal e calidade de vida a través de terapias tendentes a diminuir os efectos das 

lesións que producen incapacidade e dependencia, mellorando as súas capacidades e 

habilidades e frenando o proceso de deterioro funcional. 

 

Descripción: O Servizo de Rehabilitación para persoas con diversidade funcional 

deséñase para proporcionar asistencia integral ás persoas usuarias que padezan 

patoloxías agudas ou crónicas do aparato locomotor, sistema nervioso e/ou cardio-

respiratorio, a través de persoal cualificado, nun ambiente harmónico no que prime a 

atención individualizada e personalizada, que inclúe un servizo de transporte adaptado 

para as persoas con mobilidade reducida que o precisen dende o seu domicilio coa 

máxima comodidade, preservando a súa intimidade, e garantindo sempre a total 

seguridade, fiabilidade e eficacia nos tratamentos terapéuticos. 

 

Inscrito no Rexistro de Centros, Servizos e 

Establecementos Sanitarios da Comunidade 

Autónoma de Galicia co nº C-15-003927 

 

Temporalización: Continua. Comeza no mes de 

Xuño 

 

Beneficiarios: O Servizo de Rehabilitación 

comeza incialmente con corenta persoas 

rexistradas como usuarias da Asociación Grupo 

Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas e 
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amplíase este número có paso do tempo e as correctas campañas de publicidade e 

difusión para captar, por extensión, a calquera persoa con diversidade funcional que 

precise deste servizo.  

 

Profesional de Fisioterapia: D. José Luis Ramos Fernández. Colexiado nº 0977 do 

Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia 

 

 

3.3..-   Servizo de Transporte Adaptado 

 
Obxetivo: Transportar ás persoas usuarias con mobilidade reducida que asisten ao 

servizo de fisioterapia e/ou ás actividades formativas no local social, a eventos de 

traballo, visibilización ou lecer no exterior e servizos de emerxencia. 

Descripción: Furgoneta Fiat Ducato con sete asentos e espazo para duas cadeiras de 

rodas, que conta tamén con plataforma elevadora traseira e os seus correspondentes 

anclaxes de seguridade, segundo a normativa vixente. 

Temporalización: Continua                    

                          

 

Beneficiarios: Socios, socias e calquera persoa que o soliciten previamente 

 
 
 
 

3.4..-   Campaña Formativa 2017 

 

3.4.1.- Cursos de Informática Básica 

 
 A Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas desenvolveu durante o 

ano 2017 unha campaña formativa que estivo integrada por cursos de informática básica 

consistentes en aprender o manexo das aplicacións do paquete de Microsoft Office, cos 

seguintes contidos: 

 

 Word:   Pretendeuse instruir ás persoas usuarias dos cursos no manexo básico do 
procesador de textos (fontes, sangrías, estilos, encabezados e formatos en xeral). 
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 Búsqueda de Emprego e Redes Sociais: Pretendeuse instruir ás persoas usuarias 
dos cursos na confección de currículums vitae e cartas de presentación,  manexo de 

portais, aplicacións e blogs de emprego (infojobs, xtalento, etc.) así como 

información de cursos. 

 

 Excel: Pretendeuse instruir ás persoas usuarias dos cursos no manexo básico da 
folla de cálculo (tablas, columnas, filas, formatos numéricos, datas, funcións de 

autosuma, promedio, gráficos, etc.). 

 

 Powerpoint: Pretendeuse instruir ás persoas usuarias dos cursos no manexo básico 

da presentación de diapositivas (opcións de sonido, transicións, etc.). 

 
 

 

Os cursos de informática básica foron impartidos por María Encina Boado Saavedra, 

licenciada en Administración e Dirección de Empresas e Formadora Ocupacional. 

Desenvolvéronse na aula de informática do local social da asociación entre o 15 de setembro e 

o 15 de decembro, en quenda de tardes, tres días á semana, de 18:00 a 20:00 horas. 

 

 

4.3.2.-Obradoiros: 
 

 A campaña formativa levada a cabo pola Asociación Grupo Diversidade Funcional 

Ferrol e Comarcas para o ano 2017 tamén estivo integrada por obradoiros ou módulos 

formativos transversais en formato de charlas informativas sobre os seguintes temas 

relevantes de actualidade:   
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 Hixiene Postural: Tratouse de transmitir ás persoas usuarias a importancia de 
aprender a realizar os esforzos da vida cotiá da forma mais adecuada posible co fin 

de reducir e previr os danos na columna vertebral, especialmente nas persoas con 

mobilidade reducida.   

                  

.  

 

Este obradoiro desenvolveuse no local social da asociación o 28 de setembro, de 

18:00 a 20:00 h., e foi impartido por Saimara Herrera Manfugas, médico.   

 

  

 Nutrición: Pretendeuse promover a saúde para reducir as patoloxías relacionadas 
coa alimentación e controlar enfermidades específicas causadas pola inxesta 

excesiva ou insuficiente de certos alimentos, especialmente nas persoas con 

mobilidade reducida. 

 

Este obradoiro desenvolveuse no local social da asociación o 5 de outubro, de 

18:00 a 20:00 h., e foi impartido por José Luis Ramos Fernández, fisioterapeuta. 

 

 Reciclaxe Creativo: Tratouse de concienciar ás persoas participantes da 
importancia de coidar a natureza para acadar espazos sostibles nas urbes e nas 

contornas rurais en xeral mediante técnicas e ideas innovadoras para reciclar de 

xeito creativo e aproveitar os residuos que son dificilmente biodegradables, 

dándolles un uso mais racional. 

 

Este obradoiro desenvolveuse no local social da asociación o 10 de outubro, de 

18:00 a 20:00 h., e foi impartido por María López Morado, activista do medio 

ambiente. 

 

 Motivación, Autoestima e Solución de Problemas: Tratáronse os conceptos de 

éxito, esforzo persoal para o logro dos obxectivos individuais, limitacións, 

valoracións e interaccións grupais, conxunto de coñecementos e habilidades para 

comprender e intervir na resolución pacífica dos conflictos, entre outros. 
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Este obradoiro desenvolveuse no local social da asociación o 19 de outubro, de 

18:00 a 20:00 h., e foi impartido por Mercedes Alonso López, psicóloga e 

coordinadora de Teima Down Ferrol.     

                  

 Reflexoloxía Podal: Tratouse a técnica terapéutica natural baseada na estimulación 
dos puntos sobre os pés, denominados zonas de reflexo, para producir efectos 

beneficiosos específicos noutras partes do corpo, físicos e psicolóxicos. 

 

Este obradoiro desenvolveuse no local social da asociación o 26 de outubro, de 

18:00 a 20:00 h., e foi impartido por Ana Freire López, terapeuta. 

 

 Comunicación e como falar en público: Tratouse de recalcar a importancia da 
necesidade de saber comunicar ou transmitir a información dun xeito claro, 

efectivo, argumentando os contidos, con capacidade de síntesis e a través de 

técnicas ou habilidades específicas para cada mensaxe. 

 

Este obradoiro desenvolveuse no local social da asociación o 9 de novembro, de 

18:00 a 20:00 h., e foi impartido por Mercedes Alonso López, psicóloga e 

coordinadora de Teima Down Ferrol. 

 

 

 

  Diversidade – Asistencia Sexual: 

Pretendeuse definir  a asistencia sexual 

como un tipo de traballo que consiste en 

prestar apoio para poder acceder 

sexualmente ao propio corpo ou ao dunha 

parella, delimitar as tarefas que leva a cabo                         

 
a persoa asistenta, cuantificar as persoas beneficiarias e establecer quen pode ofrecer 

asistencia sexual. 

 

Este obradoiro desenvolveuse no local social da asociación o 17 de novembro, de 

18:00 a 20:00 h., e foi impartido por Anxela López Leiceaga, avogada e presidenta 

de Vigalicia (Vida Independente). 

 

 

 MindfuIness: Pretendeuse divulgar unha nova filosofía de vida que inclúe a práctica da 

meditación e se apoia en varias técnicas de relaxación,. Tamén se denomina atención 

plena e supón un concepto psicolóxico basaeado na concentración da atención e a 

conciencia. 

 

Este obradoiro desenvolveuse no local social da asociación o 23 de novembro, de 

18:00 a 20:00 h., e foi impartido por María Guadalupe González Parada, profesora 

de ioga e terapeuta. 

 

  Igualdade: Pretendeuse sensibilizar e formar ás persoas asistentes en materia de 
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nos ámbitos culturais, 

económicos e sociais en xeral, tratando conceptos como accións positivas ao 
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respecto nas administracións públicas, principio de igualdade por razón de sexo, 

representación equilibrada e corresponsabilidade xusta entre homes e mulleres, 

conciliación e erradicación de estereotipos. 

  

           
 

Este obradoiro desenvolveuse no local social da asociación o 30 de novembro, de 

18:00 a 20:00 h., e foi impartido por Beatriz Dorrio Lourido, avogada e xurista, 

representante do Patronato Concepción Arenal.                    

 

 

 

4.- ACCESIBILIDADE E MOBILIDADE: 

 
 A Asociación Grupo Diversidade Funcional  Ferrol e Comarcas leva moitos 

anos loitando por  una Accesibilidade Universal, seguindo as  directrices marcadas  pola 

Convención da ONU  para os Dereitos das Persoas con Diversidade  Funcional e a Lei 

Xeral das Persoas con  Discapacidade e da súa Inclusión Social  de 2013. 

 

 Neste contexto se traballa conxuntamente cos técnicos do Concello de Ferrol, así coma 

cos técnicos dos Concellos limítrofes e os que pertencen 

á Mancomunidade de Municipios para a elaboración das 

Ordenanzas Municipais de Accesibilidade e Supresión 

de Barreiras. 

 

  Este traballo conxunto ten por obxecto garantir a 

accesibilidade ao medio físico en condicións tendentes á 

igualdade de tódalas persoas, sexan cales sexan as súas 

limitacións e o carácter permanente ou transitorio destas, 

abordando con rigor os distintos problemas de 

accesibilidade urbanística que presentan as vías peonís, os pasos de peóns actuais ou de nova 

construción, as prazas de aparcadoiro reservadas a persoas con mobilidade reducida, as 

paradas de autobuses, e beirarrúas, resolvéndoos e proporcionando ás persoas usuarias as 

máximas garantías de seguridade e comodidade con solucións que sexan compatibles co 

aspecto estético dos mesmos, axustándose ós criterios e metodoloxía adecuada a cada caso 

concreto.  

 

 Neste sentido executouse a II Fase de Accesibilidade dos distintos barrios do Concello 

de Ferrol  (235 actuacións en pasos e beirarrúas) e presentáronse os informes  das III e IV 

Fase de Accesibilidade.  A III Fase empezarase a executar en abril de 2018 cun total  de 

240 actuacións. 
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o Tamén se presentou o Informe para a I Fase de Accesibilidade Urbanística do 

Concello de Narón 

 

ANTES:     DESPOIS: 

        
 

o Mesa de traballo cos representantes da  Autoridade Portuaria de Ferrol para impulsar a 

execución das actuacións previstas no Informe presentado no ano anterior 

o Outra liña de traballo é a loita polo transporte público adaptado para as persoas con 

mobilidade reducida, a Asociación solicita as seguintes actividades: 

Esixencia de taxis adaptados na proporción contemplada pola Lei, dado que neste 

concello dispoñemos de moi poucos taxis adaptados que non son dabondo para cubrir 

as necesidades das persoas con mobilidade reducida. Aumento da flota de buses 

urbanos e interurbanos adaptados para a xente con discapacidade. 

   Adaptación paulatina dos autocares. 

   Adaptación do tren e das plataformas. 

Informe de Accesibilidade para a Remodelación da Estación de Autobuses da cidade e 

 os seus accesos. 

o Reunións de traballo con representantes do Concello de Cedeira para elaborar un Plan 

Integral de Accesibilidade nese termo municipal. 

o Xornada de Accesibilidade Urbanística “ Entornos Urbanos” “Entornos Accesibles” 

xunto coa ONCE, Asociación de Xordos de Ferrol (AXF) e Teima (Asociación 

Síndrome de Down Ferrol ) 
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o Xornada de Visibilización con motivo do Día Internacional da Discapacidade 

organizado polas distintas asociacións de Ferrol e Narón, en colaboración co Concello 

de Narón. 

 

         

 


