
 

MEMORIA ANO 2020 

 

1. INTRODUCIÓN 

A Asociación de Discapacitados Activos constitúese en xaneiro do ano 2000 como unha 

entidade libre e independente, sen ánimo de lucro e de carácter Voluntario. 

Diríxese a persoas con discapacidade física, psíquica e sensorial, certificada ou en proceso 

de recoñecemento, do concello e de poboacións limítrofes así como aos seus familiares e 

contorna social. 

A misión da Xanela é mellorar a calidade de vida e fomentar a integración social das 

persoas con discapacidade  e as súas familias por medio de diversas actividades. 

2. OBXETIVO XERAL 

 Colaborar no mantemento das persoas con discapacidade na comunidade, durante o 

maior tempo posible e en adecuadas condicións de saúde. 

3. BENEFICIARIOS/AS 

A Xanela consta de 217 socios/as, sendo 101 homes e 116 mulleres. 

4. ACTIVIDADES 

Durante o ano 2020 leváronse a cabo unha serie de actividades co fin de mellorar a 

calidade de vida das persoas con diversidade funcional e as súas familias. Este ano o 

cronograma semanal de actividades veuse alterado no mes de marzo polo Estado de Alarma 

decretado polo goberno central debido a Pandemia pola Covid-19. 

 O colectivo das persoas con discapacidade e as súas familias viviron estas medidas con 

gran incertidume. As rutinas e os apoios que precisan estas persoas veuse interrompida de 

xeito abrupto co peche da nosa entidade. A Xanela reaccionou intentando reorientar estes 

apoios dos profesionais noutras modalidades, como a atención e seguimento a través das 

novas tecnoloxías, atención domiciliaria... sempre atendendo as necesidades e circunstancias 

de cada familia. 



 

As actividades levadas a cabo durante o primeiro trimestre e ata o día 13 de marzo 

resúmense en: 

ACTIVIDADES TERAPEÚTICAS: Co fin de manter ou potenciar as capacidades existentes 

estimulando tanto as capacidades físicas, cognitivas e sociais dos nosos usuarios, a Xanela 

dispón de diferentes servizos e programas: 

• Servizo de Terapia Ocupacional (Programa de Intervención Terapéutico para 

persoas con discapacidade). 

• Servizo de Fisioterapia. 

• Programa de Estimulación Cognitiva. 

• Programa de Psicomotricidade e Mantemento físico – Programa Vital Senior da 

Fundación Siel Bleu. 

• Hidroterapia. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Co fin de favorecer unha adecuada integración e 

potenciar as relacións sociais dos nosos socios/-as, realizáronse unha serie de actividades que 

se levan a cabo tanto en horario de mañá como de tarde. As actividades que se levan a cabo 

son: 

• Obradoiro de encaixe de Palillos. 

• Obradoiro de Pilates. 

• Obradoiro de Lanaterapia (Ganchillo). 

• Risoterapia. 

• Programa de Ergoterapia. 

 

 OCIO E TEMPO LIBRE: Estas actividades realízanse en horario de tarde. Durante o 

primeiro trimestre do ano 2020 realizáronse unha serie de actividades e saídas co obxectivo de 

fomentar a diversión e o gozo do tempo libre. 

• Taller de Hábitos Saudables (7 e 14 de Febreiro). 

• Celebración do Entroido (21 de Febreiro). 

• Cineforum ( 5 de Marzo) no local da Xanela, con motivo da conmemoración do Dia da 

Muller 

• Taller “Coidate, quérete, mímate” (6 e 13 de Marzo). 

 

Durante o estado de alarma e ata o mes de xuño,  teletraballamos e desenvolvemos as 

actividades de xeito virtual, mediante videoconferencias, chamadas aos usuarios/as... 

 



 

No mes de Xuño e con previsión ata o mes de setembro a atención aos usuarios/as 

realizouse de xeito presencial, poñendo en marcha as terapias de estimulación cognitiva e física 

individuais, tendo en conta todas as medidas de protección para a saúde establecidas polo 

goberno.  

 

Durante o terceiro trimestre do ano 2020, comezaron algunhas das actividades grupais que 

se viñan desenvolvendo con anterioridade ao estado de alarma, o que supuxo unha nova 

reorganización dos grupos de traballo e das dinámicas das actividades, na que sempre se 

tiveron en conta todas as medidas de seguridade para evitar contaxios e garantir a saúde dos 

usuarios/as e do equipo de traballo da entidade. 

 

➢ Deuse continuidade coas Actividades Terapéuticas Individualizadas de estimulación 

cognitiva e física en horario de mañá. 

 

➢ Posta en marcha das Actividades Complementarias que se viñan desenvolvendo en 

horario de tarde como os obradoiros de encaixe de bolillos, lanaterapia, Artes Plásticas 

e mantemento físico co Programa Vital Senior da Fundación Siel Bleu, facendo grupos 

mais reducidos e aumentado as horas e o espazo de atención aos nosos usuarios/as e 

socios/as. 

 

➢ Nas Actividades de Ocio e Tempo Libre realizáronse unha serie de actividades en 

horario de tarde co obxectivo de fomentar a diversión e o lecer así como fomentar na 

medida do posible as relacións sociais. 

• No mes de Xullo, saída e participación en As Pontes en Pezas coa elaboración  

dun Mural na Avd. da Coruña en As Pontes, en colaboración coa Asociación 

Cultural ARTPO. 

• No mes de Novembro “PINTAMOS EN E POLA IGUALDADE”; traballamos á 

importancia da igualdade a través de mulleres pintoras e de expresións artísticas 

diversas, utilizando diferentes técnicas de pintura, estampación e gravado. 

• 19 e 20 de Novembro; Obradoiro Igualdade de Xénero. Con motivo do “DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO”. Pintamos en e pola 

Igualdade - Pintura de camisetas. 

• A actividade programada polo DÍA DA DISCAPACIDADE (Exposición de cadros 

realizados polos nosos usuarios/as) , do día 3 de decembro, non se puido 

realizar xa que o concello pospuxo o evento. 



 

  

SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO: Co obxectivo de dar unha mellor cobertura en 

canto a accesibilidade e respiro familiar para os nosos usuarios/-as. Contamos cunha furgoneta 

adaptada que fai 4 rutas diarias en horario de tarde de 15:00 a 20:00h para trasladar os nosos 

usuarios/-as ao local.  

Os resultados obtidos son moi positivos, xa que os usuarios/-as participaron 

activamente nas actividades levadas a cabo ao longo do ano 2020. 

 


