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Os nosos servizos:
Transporte adaptado, actividades 
auxiliares e de mantemento, 
conserxería, mensaxería, limpeza, 
recursos informáticos e outros 
servizos tecnolóxicos, organización 
e xestión de eventos, labores 
auxiliares de hostelería e ... ¡moitos 
máis!

ECONOMÍA SOCIAL :

Tel. 981 35 14 50
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Facendo historia: O inicio da andaina vital da Asociación Sociocultural “ASCM” sitúase 
en Ferrol no ano 1987 cunha misión clara: lograr a plena integración das persoas con 
discapacidade de xeito transversal, mellorando a súa calidade de vida. 

Desde aquela, a ASCM, segue cun traballo incansable co horizonte de: ser un axente 
innovador na integración laboral das persoas con discapacidade, un referente como punto 
de encontro e participación inclusiva, aplicar enfoques novidosos, prácticos e sustentables 
que acaden cambios sociais e avanzar na sustentabilidade financieira e xerar unha actitude 
comprometida.

A nosa traxectoria social, aválanos coma unha das entidades pioneiras na defensa dos dereitos 
das persoas con discapacidade en Galicia. Impulsora de Centros Especiais de Emprego dende 
1988, entidade de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia dende o ano 2002, entidade sen 
ánimo de lucro declarada de Utilidade Pública no ano 2010 e insignia de Ouro Cidade de 
Ferrol no 2013. 

O percorrido da asociación queda, ademais, reflectido a través de galardóns que recoñecen 
o seu labor en distintos eidos. Destacan: O VI Premio Solidario Cidade de Ferrol co proxecto 
"Peciños" (2013), Diploma de Honor nos Premios "Romper Barreras" con "Abre tu mundo" 
(2013), Mención Especial na mostra "Cinema e Sociedade" (2014), premio "XX Certame 
Candilejas Don Bosco" (2013 e 2017) e premio de honra no "XXI Certame de teatro escolar e 
afecionado da Deputación da Coruña" (2018), entre outras mencións. 

Os valores eríxense coma pedra angular da entidade destacando os seguintes:

O presente: 2018 foi un ano cheo de 
actividade concienciadora, integradora
e reivindicativa,poñendo o acento en
dous colectivos: as mullerese nenas con
discapacidade e os nosos maiores. 
Desenvolver dita tarefa, de xeito
incansable, ano tras ano é posible
grazas aos folgos de todos os que
formamos parte desta
gran familia: A ASCM.

ECONOMÍA SOCIAL :
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O 2018 pasará a formar parte da nosa 
historia  coma o primeiro ano no que a ASCM 
está presidida por unha muller e a primeira 
xunta directiva na que a súa maioria somos 
mulleres; sen esquecer a Maika Formoso e 
a Rosi López como socias fundadoras, que 
formaron parte da primeira Xunta Directiva 
da nosa asociación, e que seguen a ser un 
referente para min como mulleres valentes 
e loitadoras.

Despedimos o ano pasado formalizando 
o relevo xeneracional necesario despois 
de máis de trinta anos ao fronte da ASCM.
Ángel Gárate (Presidente de Honra) é a 
esencia e o espírito desta entidade e o seu 
traballo e experiencia seguen a colleitar 
froitos que permiten avanzar na nosa 
misión: a plena inclusión das persoas con 
discapacidade na sociedade.

Un ano máis, desde a ASCM, seguimos 
a traballar por e para ti en diferentes 

proxectos coma por exemplo: formación 
para mellorar a empregabilidade das 
persoas con discapacidade, Sportod@s 
para a inclusión social e deportiva 
das persoas con discapacidade, ou a 
elaboración do libro homenaxe a cen 
centenarias/os galegas/os Cenx100, 
ademais do proxecto “Medrando Xunt@s” 
para un envellecemento activo a través de 
actividades interxeneracionais e inclusivas.

Con ilusión, compromiso e ganas 
seguiremos no camiño, porque aínda 
quedan moitas trabas que superar e 
agardamos poder seguir contando contigo. 

 #SiempreconlaASCM.

SAÚDA DA PRESIDENTA DA ASCM
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ONDE ESTAMOS

R/San Roque e Ánimas Blq 2 Baixos 18-19

 Tlf: 981 35 14 30   Fax: 981 35 14 50

 Email: ascm.ferrol@ascmferrol.com

FERROL

Estrada de Castela 256, Baixo

Tlf: 981 38 53 66   Fax: 981 38 67 22

 Email: ascmnaron@ascmferrol.com

NARÓN
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O obxectivo prioritario deste 
departamento é o de ofrecer 
información e asesoramento aos socios 
e socias sobre as vantaxes e outras 
medidas de apoio existentes para 
persoas con discapacidade, como son:

• Información de ámbito xeral. 

• Recoñecemento, declaración 
e calificación do grao de 
discapacidade.

• Beneficios fiscais.

• Prestacións económicas, sociais  e 
sanitarias, ás que poden acceder as 
persoas con mobilidade reducida. 

• Adaptacións no fogar.

• Información sobre subvencións e 
axudas dos organismos públicos, 
así como a súa realización, xestións 
e entrega ante as administracións 
públicas.

• Información sobre aspectos 
xurídicos (presentación de 
denuncias, recursos, dereitos das 
persoas con discapacidade).

• Información sobre trámites 
administrativos (cómo solicitar 
os certificados de discapacidade 
ou dependencia, tarxetas de 
estacionamento, compra de 
vehículos, etc). 

Cada un dos departamentos que 
conforman este servizo encárgase 
despois de resolver as dúbidas, facer 
os trámites ou solucionar os problemas 
que teñan os nosos usuarios.  

O noso Servizo de Información, 
Asesoramento e Orientación recibiu 
este ano 2.714 consultas relacionadas 
con temas de discapacidade en todos os 
seus ámbitos.

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO



Persoal Programa  VOLIN
11

Persoal programa ASINDI

Persoal Programa  FORLASPersoal programa ASINDI
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A ASCM conta actualmente cunha bolsa de 
emprego propia, cun total de 266 persoas 
inscritas. O obxectivo é o de realizar tarefas 
de orientación, procura e seguemento 
de emprego; análise do perfil laboral e 
orientación cara metas realistas;  procurando 
unha intermediación entre as necesidades de 
persoal das empresas e os perfís laborais dos 
que dispoñemos e a cobertura de carencias 
formativas.

Asimesmo, a nosa entidade ofrece ás 
asociacións de empresarios e comerciantes e a 
diversas empresas da nosa área de influencia: 
servizos de asesoramento gratuíto, difusión de 
existencia da bolsa de traballo e información 
sobre subvencións, incentivos e bonificacións á 
contratación das persoas con discapacidade. As 
actividades relativas a esta área de actuación 
durante 2018 foron:

• Curso de Novas Tecnoloxías: A finais do ano 
2017 e ata o verán de 2018 desenvolvimos 
un curso de informática dirixido a mulleres 
con discapacidade. A iniciativa contou co 
respaldo da Xunta de Galicia e permitiu 
ás participantes adquirir habilidades 
prelaborais en materia de novas tecnoloxías. 

• Non te rindas nunca: Convidados 

pola Fundación ONCE, un grupo de 
asociados participou nas actividades 
que esta institución e a súa entidade 
de inclusión laboral desenvolveron na 
nosa cidade dentro do seu plan “Non 
te rindas nunca”, co que pretende 
axudar a mellorar a empregabilidade 
das persoas con discapacidade.

Desde a ASCM mantemos ano tras ano o 
noso compromiso de mellorar e aumentar a 
formación e a empregabilidade. Con esta fin, 
no 2018 puxemos en marcha un programa 
de atención personalizada a asociados a 
través do deseño e seguimento de itinerarios 
personalizados e accións formativas 
adapatadas, que  favorezan o desenvolvemento 
de competencias profesionais e persoais 
e faciliten a inserción no mercado laboral.

Para cumplir con estes obxectivos, contratamos 
a una preparadora laboral, encargada de 
impartir a formación prelaboral e de habilidades 
sociais. Durante o primeiro semestre do 2019 
terá lugar o programa formativo que consta 
de 3 grandes módulos: Taller de habilidades 
sociolaborais, competencias clave (Galego, 
Castelán, Inglés e Matemáticas) así coma 
unha área de informática e novas tecnoloxías.

EMPREGO E FORMACIÓN



13¡LEMBRA comunicarnos calquera variación no teu currículo!

Curso de Informática EPA PLUS Entrega de diplomas curso informática

Entrega de diplomas curso informática Plan  “Non te rindas nunca”

Taller  de habilidades sociolaboraisPrograma de Orientación laboral
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A ASCM está integrada na Comisión da Muller 
de COAMIFICOA que pretende informar e 
intermediar entre as mulleres con discapacidade 
no ámbito dos seus dereitos específicos. 
A entidade conta, ademais, cunha elevada 
taxa de asociadas (46%) convertíndose  
esta nunha área de actuación prioritaria.

Desde a ASCM programáronse numerosas 
actividades  de lecer e formativas, deseñadas por 
e para as nosas socias, voluntarias e usuarias.

• Exposición “Muller e discapacidade” no 
Pazo da Cultura de Narón (12 a 26 de marzo). 
A mostra está composta de fotografías de 
mulleres con discapacidade pertencentes á 
colección “O que o ollo sente” integradas por 
imaxes tomadas polo artista Manuel Patinha.

• No karaoke “Muller de nota” (2 de marzo) 
varias mulleres da ASCM demostraron as 
súas dotes musicais con cancións con letras 
cargadas de significado para as mulleres.

• Teatro de Monicreques  (5 de Marzo) 
a cargo do grupo “El Olivo” que puxo 
en escea a obra “Mulleres Valentes”.

• Visibilización das mulleres con 
discapacidade (7 de marzo), co lema 
“XMUJER=”, no que se visibilizou unha 
das reivindicacións da ASCM: igualdade 
de oportunidades entre homes e mulleres 
en tódolos ámbitos da vida, e en especial 
no que afecta á inserción laboral. 

Aproveitamos esta ocasión para grabar 
un video conmemorativo do día, que 
subimos á nosa canle de YouTube xunto 
coa grabación dun debate que celebramos 
entorno aos dereitos das mulleres. 

• Charla sobre sexualidade (13 de abril). 
Desde ASCM traballamos a prol de 
rachar cós tabus existentes en materia de 
sexualidade e persoas con discapacidade.

• A ASCM estivo tamén presente na Cea  
da Muller promovida polo Concello de 
Narón con motivo da celebración do Día 
Internacional da Muller na que se rendíu 
homenaxe ás tres mulleres que formaron 
parte da primeira corporación municipal  
democrática de 1979: Sari Alabau, Mª del 
Carmen Fernández e Mercedes Piñeiro. 

• O día 25 de novembro, Día Internacional para 
a eliminación da violencia contra as mulleres, 
celebramos actos de visibilización da 
problemática que afecta ás mulleres e nenas 
con discapacidade, e sumámonos ás iniciativas 
dos Concellos de Ferrol e Narón, neste eido.

• Actos de Un mundo cheo de  Diversidade 
(14 de decembro): Charla de Inmaculada 
Rial falando dende a súa óptica da 
sociedade como muller con discapacidade.

MULLER



Cea da Muller Narón

Karaoke  “Muller de Nota” 

25N: ASCM en negro

Acto visibilización Día da Muller

Charla de "Un mundo cheo de diversidade"

Cea da Muller de Narón

Inauguración exposición  “O que  o  ollo sente” 
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A ASCM ten por obxecto a construción 
dun tecido social máis solidario mediante 
a colaboración de socios, voluntarios e 
traballadores, potenciando a creación de 
actividades e proxectos nados das súas propias 
necesidades en eidos coma: autoaxuda,  
proxectos colaborativos, etc. 
Entre as actividades ofertadas pola ASCM 
atópanse:
O programa“Medrando Xunt@s”. Trátase 
dunha iniciativa financiada pola Obra Social 
La Caixa dirixida a persoas maiores e adultas 
con e sen discapacidade, coa finalidade 
de favorecer a súa autonomía personal. O 
programa engloba prácticas coma:

• Habilidades grupais

• Taller de Interpretación

• Danzaterapia
• Canto 
• Ximnasia de Mantemento
Unha das dimensións máis destacadas da 
ASCM é a área artística. No marco deste 
tipo de actividades destacamos as clases de 
pintura, a actividade desenvolta polos dous 
colectivos artísticos da institución: Grupo de 
Teatro ASCM e a Comparsa de Entroido Os 
Colludos. 

O Grupo de Teatro ASCM, inscrito nos 
programas de Ferrol a Escea e na Rede 
Cultural, foi premiado cunha mención especial 

polo seu esforzo, mellora e adicación no 
certame de Teatro da Deputación Provincial 
da Coruña pola súa obra “Lo pillas??” Esta 
mesma representación púxose en escea 
tamén na Residencia de Maiores Domus Vi 
de Narón, no Centro Manuela Pérez Sequeiros 
de Narón e na Asociación de Veciños de Cobas 
(Ferrol). Coincidindo co Entroido, a nosa 
Comparsa Os Colludos rebosa ironía e bo 
humor para subirse aos escenarios da comarca 
nos festivais de Entroido e seguir reclamando 
melloras na accesibilidade.

Ademais, A ASCM, desde hai varios anos, 
atende a usuarios con gran discapacidade 
grazas ó “Convenio-programa suscrito entre 
a Federación de Coordinadoras e Asociacións 
de persoas con discapacidade física de 
das comunidades autónomas de España 
(Federación COAMIFICOA) e a Asociación 
Sociocultural (ASCM)” para a realización de 
programas de cooperación e voluntariado 
social con cargo a asignación tibutaria do 
imposto sobre a renda das persoas físicas.

O servizo de axuda no fogar consiste en coidar 
das persoas con discapacidade no seu propio 
domicilio. As tarefas que abrangue son as de:

- Asistencia domiciliaria. 
- Tarefas domesticas.
- Actividades básicas da vida diaria.

ÁMBITO PSICOSOCIAL
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Comparsa Os Colludos

Grupo de teatro ASCM

DanzaterapiaPintura

Ximnasia de Mantemento

Canto
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Durante o 2018, a ASCM continúa a súa  
aposta por darlle unha dimensión lúdica 
ás súas actividades, polo que organizamos 
numerosas visitas culturais e didácticas a 
museos e lugares de interese dentro da 
nosa comarca así coma saídas de carácter 
autónomico e nacional. 

Estas actividades inclusivas están dirixidas 
desde os máis pequenos ós máis maiores.

Entre outros lugares, este ano visitamos:

• Centro de Interpretación do Caldoval, 
en Mugardos

• Exposición Museo do Humor de Fene

• Visita Cofradía de Pescadores y 
Mariscadores de Barallobre

• Exposición fotográfica “Todos iguais”, 
de José Pardo.

• Exposición “Camiños”, de Moncho 
Borrajo

• Visita exposición “Os Trens en 
Ferrolterra”

• Visita exposición “Retrospectiva”, de 
Beatriz Seijo.

• Visita exposición “Entre lusco e 
fusco”, Afundación.

Ademais disto, a ASCM segue a potenciar 
a área de lecer, que se encarga de 
programar saídas lúdicas e excursións 
para tódolos usuarios, como foron:.

• Asistencia a actos de convivencia

• Visita Centro de Interpretación do 
Caldoval (Mugardos)

• Arde Lucus

• Ruta Redes Cabanas

• Excursión Parque Acuático Cerceda

• Excursión a Fallas Valencia

• Excursión a Pontedeume

• Excursión a Sanxenxo

• Excursión a Viveiro

LECER E TEMPO LIBRE



Arde Lucus

Visita Viveiro

Visita Fallas Valencia

Ruta Redes-Cabanas

Visita Sanxenxo

Visita EPA Museo do Ferrocarril

Visita Centro Caldoval (Mugardos)

Ruta Sedes - Cabanas
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Dentro das actividades de lecer da entidade, destaca a 
nosa cena anual. No ano 2018 congregou a máis dun cento 
de persoas, entre socios, simpatizantes, colaboradores 
e representantes da vida política e social da comarca.

Ademais, celebramos o tradicional bingo e sorteos 
A música puxo fin a este evento que visibiliza a 
defensa dos dereitos das personas con discapacidade.

Cenal Anual ASCM
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Recoñecementos:
Queremos agradecer a presenza das autoridades de 
Ferrol e comarca que nos acompañaron nesta cea e 
felicitar aos voluntarios e voluntarias que resultaron 
finalistas na elección do Voluntario do Ano, que este 
ano recae en José Cagiao Otero. Os nosos parabéns 
tamén para o noso Socio de Honra, José  A. Vázquez, 

Toniño 
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A ASCM desenvolveu, ó longo deste ano, un 
gran número de actividades deportivas, entre as 
que se atopan as de carácter formativo e as de 
sensibilización, que van desde o deporte base até 
as competicións locais, autonómicas e nacionais.
Formamos un grupo de voluntarios e voluntarias 
do programa “Pasaporte Solidario” do Colexio “La 
Salle”, nas tareas que desempeñan os auxiliares 
de Boccia. Participamos na Liga Autonómica 
deste deporte, tendo como rival ao APAMP Vigo, 
e obtendo máis que bos resultados para os nosos 
deportistas.
Outras actividades relacionadas co deporte 
adaptado foron:

• Baloncesto (durante a tempada oficial): O 
club Basketmi participa cada ano da Liga de 
Primeira División Nacional sendo un referente 
para a cidade en Baloncesto adaptado.

• Atletismo (durante a tempada oficial). 
Algúns dos membros da asociación participan 
deste deporte acadando recoñecementos 
importantes nesta disciplina. 

• Natación (durante a tempada). Os usuarios 
da ASCM gozan de clases de natación nas 
piscinas de Narón e do Bertón. 

• Boccia (5 de maio e 3 de abril): Participación 
de ADM na Liga Galega de Boccia nas dúas 
xornadas celebradas en Fene e Vigo. 

• Slalom (durante a tempada): Realización de 
exhibicións de slalom durante o ano 2018 en 

diversos eidos. 

• Tiro con arco (2 de decembro): Participación 
no torneo de Nadal de tiro con arco adaptado. 

• Tenis adaptado (7-9 de setembro): 
Participación no Open de Tenis en cadeira de 
rodas celebrado no Club de Campo.

• Vela (20 de xullo): A ASCM participou no 
verán nunha xornada de vela adaptada.

• Paddle en cadeira de rodas (30 de novembro- 
6 de decembro):  Participación da entidade 
no I Open de Padel en Cadeira-Cidade de 
Narón celebrado nas instalacións de Padel 6.

• Ruta Turística Concello de Ferrol (27 de 
maio) a Santo André de Teixido, na que 
participaron un total de 26 vehículos. A 
cita combina competición e diversión, con 
premios aos mellores participantes nas 
categorías de vehículo histórico e adaptado.

Doutra banda, os nosos clubes (ADM e 
Basketmi) e deportistas seguen sumando 
logros un ano máis, tanto a nivel de equipo 
como individual, nos eidos autonómico, 
nacional e mesmo internacional; ocupando  
posicións destacadas nos rankings das 
distintas modalidades nas que a entidade 
ten presencia. Cómpre dicir que o labor 
dos voluntarios resulta fundamental para o 
correcto desenvolvemento das actividades 
de carácter deportivo . 

DEPORTE ADAPTADO



25

Liga Galega de Boccia

Rally Social

Open de Tenis en Silla de Ruedas Cidade de Ferrol

Tiro con Arco

Vela Adaptada

Boccia ASCM
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A Asociación Sociocultural ASCM desenvolveu 
neste ano 2018 un programa de voluntariado 
xuvenil financiado polo programa Iniciativa 
Xove da Xunta de Galicia. O eixo da acción 
centrouse no desenvolvemento do Programa 
SporTod@s, de promoción de hábitos 
saudables mediante a práctica do deporte.

O Programa SporTod@s. Trátase dun 
programa de promoción de hábitos de vida 
saudables entre mozos e mozas a través da 
práctica do deporte para evitar condutas de 
risco entre a poboación xuvenil. Ao mesmo 
tempo, promociónase a inclusión social 
de persoas con discapaciade mediante a 
organización de actividades deportivas de 
tipo inclusivo. 
Baixo estas premisas os nosos voluntarios e 
voluntarias coordinarion:

• A carreira inclusiva de cor  SporTod@s(29 
de setembro): Esta cita tivo como 
principal obxectivo a promoción do 
deporte inclusivo e favorecer a práctica 
dun modo de vida saudable, ademais 
de servir de escaparate para que a 
sociedade poidese achegarse á realidade 
da diversidade  funcional, favorecendo a 
súa inclusión.

• Xornada de promoción do deporte 
adaptado: Durante toda a xornada 

celebráronse diversas prácticas 
deportivas adaptadas como boccia, 
slalom, baloncesto en cadeira de rodas, 
etc. nas que os asistentes puideron 
poñerse na pel de aquelas que practican 
deporte adaptado.

• Videoblog SporTod@s: Como punto final 
deste programa, os integrantes do grupo 
de voluntariado subiron ao canal de 
Youtube da Asociación e do propio grupo 
un videoblog con entrevistas a mulleres 
galegas que practican ou practicaron 
deportes adaptados co obxectivo de 
dar a coñecer tanto os deportes que 
practican, como a traxectoria deportiva 
das entrevistadas. 

• Biblioteca Humana: Esta iniciativa, 
tamén respaldada polo programa 
Iniciativa Xove da Xunta de Galicia, foi 
parte do programa SporTod@s, e tivo 
por obxectivo a promoción dos deportes 
adaptados. Neste caso os homes e 
mulleres que practican ou practicaron 
deporte adaptado foros os libros desta 
Biblioteca Humana, conversando cos 
posibles lectores que participan na 
iniciativa para escoitar os detalles da súa 
traxectoria deportiva e persoal.

SporTod@s
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Exhibición de deporte adaptado Carreira de Cor- SporTod@s

Carreira de Cor- SporTod@s

Videoblog Biblioteca Humana

Carreira de Cor- SporTod@s
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O noso grupo de voluntariado é a proba 
do noso compromiso co fomento do 
voluntariado inclusivo. As nosas voluntarias e 
voluntarios son vitais para nós na organización 
e desenvolvemento de actividades de 
dinamización que promoven a participación de 
persoas con discapacidade.

Participamos, en colaboración coa Xunta de 
Galicia, no programa de Voluntariado Dixital e 
somos parte do grupo de “Aliados Dixitais” que 
desenvolve a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Neste ano 2018 organizamos un Curso de 
Voluntariado e Discapacidade, de 16 horas de 
duración e certificado pola Xunta de Galicia, 
no que participaron preto dunha vintena de 
persoas. 

Dentro do Voluntariado Xuvenil desenvolvido 
pola entidade, centramos esforzos no eido 
da seguridade vial; destacando o programa 
de multas simbólicas pretende concienciar 
aos conductores da necesidade de respectar 
os espazos reservados para as persoas con 
mobilidade reducida, tanto no que afecta 
ao estacionamento, como aos espazos de 
circulación dos peóns.

Campañas de sensibilización e conciencias:

Cada ano, os nosos voluntarios e voluntarias 
ocúpanse de levar a cabo campañas de 
sensibilización coa fin de que os e as 
participantes coñezan en persoa a realidade 
de quen ten mobilidade reducida e se poñan 
no seu lugar para descubrir os obstáculos que 
a diario teñen que afrontar, ao tempo que 
evalúan a accesibilidade do seu entorno. 

As campañas de promoción da nosa asociación, 
con espazos expositivos instalados en eventos 
como o Encontro Interxeracional de Narón, 
ou o Festival Castelo Folk, de Pontedeume, 
corren tamén por conta dos nosos voluntarios 
e voluntarias. 

Como recoñecemento a este esforzo, cada 
ano premiamos a quen dende o grupo de 
voluntariado destacou polo seu compromiso 
coa entidade. Nesta ocasión foi: José Cagiao que 
foi galardonado nunha homenaxe celebrada 
durante a cena anual da ASCM.

Pero todos e todas merecen un enorme 
aplauso polo seu esforzo.  MOITAS GRAZAS!!

VOLUNTARIADO
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Encontro Interxeracional

Marcha sobre rodas

Campaña Un Nadal sen frío

Curso de Voluntariado

Voluntarias e Voluntarios fronte á Sede

29Congreso Estatal de Voluntariado

Encontro Interxeracional

Carreira Sobre rodas
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INFANCIA E XUVENTUDE 
A infancia e a xuventude son outros dos 
colectivos aos que a ASCM presta especial 
atención con actividades ao longo de todo o 
ano. A nosa preocupación pola concienciación 
dos máis novos en materias relacionadas coa 
discapacidade, lévanos a programar cada ano 
actividades relacionadas coa accesibilidade 
de centros educativos e espazos públicos, 
charlas de concienciación e iniciativas 
relativas a deportes adaptados. 
Cos universitarios e universitarias da Escola 
de Deseño Industrial da USC no Campus de 
Ferrol programamos un encontro no que 
puideron practicar deportes adaptados como 
o baloncesto en cadeira de rodas ou a Boccia, 
e superar probas como o Slalom ou o circuito 
de obstáculos cos ollos vendados,  de xeito 
que experimentaran as sensacións que teñen 
as persoas con diversidade funcional. Indo 
máis aló, quixemos que esta sesión servira 
tamén para que estes futuros deseñadores e 
deseñadoras foran quen de pensar nos seus 
futuros proxectos tanto universitarios como 
profesionais, en clave de deseño para todos. 

Co alumnado do CIFP Rodolfo Ucha e do 
Colexio La Salle programamos sesións 
relacionadas coa accesibilidade do centro 

educactivo e do seu entorno. Ademáis, 
cos alumnos e alumnas de La Salle, 
participantes no programa Pasaporte 
Solidario, desenvolvimos unha xornada de 
formación como auxiliares de Boccia de 
cara  súa participación na Liga Galega desta 
modalidade deportiva. 
Durante o verán organizamos Talleres Xuvenís 
dirixidos a mozos e mozas nos que tentamos 
sempre achegarlles a realidade das persoas 
con diversidade funcional. Nesta ocasión 
fixemos actividades de achegamento á Lingua 
de Signos e práctica de deporte adaptado, 
concluíndo cunha visita á cidade.

Multas simbólicas: Dentro do Voluntariado 
Xuvenil, o programa de multas simbólicas 
pretende concienciar aos conductores  
da necesidade de respectar os espazos 
reservados para as persoas con mobilidade 
reducida, tanto no que afecta ao 
estacionamento, como aos espazos de 
circulación dos peóns.
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Preparación auxiliares boccia La Salle CIFP Rodolfo Ucha 

Xornada Sensibilización EUDI

Xornada La Salle

Taller lingua de signos
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Os maiores ocuparon este ano un papel 
protagonista na nosa programación, con  
iniciativas coas que quixemos recoñecerlles 
os esforzos de toda unha vida e favorecer o 
envellecemento activo. 

Vivimos nunha Comunidade Autónoma 
onde os nosos maiores constitúen un 
importante activo do tecido social polo 
que, desde a ASCM, desenvolvemos 
actividades nas que tratamos de traballar 
de xeito transversal cos Centros de 
Maiores da contorna con actividades e 
iniciativas orientadas a ocupar o tempo 
de ocio dos residentes, ( actuacións da 
comparsa “Os Colludos”, exhibicións de 
boccia, representacións teatrais, etc.). 
Ditas propostas veñen sendo habituais na 
planificación anual da entidade tratando 
de por en valor o patrimonio vivo que 
constituén as persoas maiores en Galicia. 

Celebramos tamén este ano o Día 
Internacional dos Avós e as Avoas no 
Domus Vi de Narón; analizando cos 
asistentes as diferentes perspectivas do 
papel dos avós na sociedade actual. 

Participamos tamén na VII Edición do 

Encontro Interxeneracional que cada ano 
promove o Concello de Narón. No paseo 
marítimo de Xuvia os asistentes puideron 
achegarse ao traballo e esforzos que a 
ASCM realiza en materia de comunidade 
inclusiva e reivindicacións en favor das 
persoas con diversidade funcional.

No centro de maiores Domus Vi de Narón 
e no CAMF de Ferrol, o noso grupo de 
voluntariado desenvolveu campañas de 
promoción da Boccia entre os residentes.

Grazas a implicación da Consellería de 
Política Social e Benestar da Xunta de Galicia 
cobraba vida o noso proxecto Cenx100 
en forma de libro. Nel están integradas 
as experiencias de cen centenarias e 
centenarios galegos, acompañadas 
visualmente da fotografía do artista Manuel 
Patinha. 

MAIORES
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Programa Medrando Xunt@sSinatura convenio Medrando Xunt@s

Día do Avó Domus Vi Narón

Cumpreanos Concepción Morlán

Encontro Interxeracional

Entroido en Domus Vi Representación teatral Domus Vi

Cumpreanos Concepción Morlán
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O equipo de traballo da ASCM, durante o 
exercicio 2018, ideou unha iniciativa coa 
pretensión de por en valor a traxectoria vital das 
persoas máis lonxevas de Galicia. Así comezaba 
unha profunda labor de investigación, selección 
e localización de centenarias e centenarios 
distribuidos polos distintos puntos da xeografía 
galega. Un traballo no que a ASCM tivo a 
oportunidade de entrar en contacto con 
numerosas familias e coñecer a realidade 
social dos fogares galegos; aumentando a súa 
sensibilidade con respecto a integración das 
persoas de idade avanzada na nosa sociedade.
Nacía así Cenx100: o que máis que unha 
proposta creativa, tornou no agasallo dun 
anaco da vida daquelas mulleres e homes que 
puxeron á disposición da entidade vivencias e 
sorrisos a partes iguais. 

Derivadas da publicación xurdiron unha serie 
de actos programados pola asociación con 
respaldo da Administración Pública:

• Presentación Cenx100 en Santiago de 
Compostela: O 5 de outubro de 2018 
a publicación era presentada de forma 
oficial na capital galega coa presencia da 

Conselleira de Política Social e Benestar, 
Fabiola García, As familias asistentes 
recibiron os exemplares de Cenx100 nesta 
primeira achega da labor realizada pola 
Asociación á vida pública.

• Presentación Cenx100 no Auditorio 
do Centro Cívico de Caranza: O 17 de 
decembro de 2018, en colaboración coa 
Asociación de Veciños de Caranza, a ASCM 
realizou unha segunda presentación da 
publicación na cidade departamental. 
Ademais, a centenaria María Fandiño, 
recibiu unha sentida homenaxe por parte 
da veciñanza do barrio de Caranza.

• O horizonte do 2019 perfílase cheo de 
novos retos para a ASCM que realizará 
presentacións nas diferentes provincias da 
nosa Comunidade Autónoma en puntos 
estratéxicos como Noia, Viveiro, Sober, 
Tui e O Carballiño. A intención é achegar 
os exemplares a familiares e participantes 
coa fin de agradecer a súa implicación no 
desenvolvemento da iniciativa e visibilizar 
o patrimonio humano que constitúen os 
nosos maiores para a comunidade en xeral.

Proxecto Cenx100
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Equipo de traballo Cenx100

Presentación Libro Cenx100 Santiago

Equipo de traballo Cenx100

Presentación Libro Cenx100  Ferrol Autoridades  na presentación en Ferrol

Libro Cenx100
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A ASCM conta cun transporte adaptado 
para cubrir as necesidades das persoas con 
mobilidade reducida. O financiamento para 
poder desenvolver este servizo provén das 
administracións públicas:

Realizamos o servizo de transporte adaptado 
dos centros educativos, a través do noso 
Centro Especial de Emprego.

Co Concello de Ferrol e Narón atendemos as 
necesidades dos seus veciños, derivados de 
Servizos Sociais.

Coa colaboración da Deputación da Coruña 
levamos a cabo os servizos de transporte que 
non están cubertos por outros recursos.

Durante o ano 2018, moitos dos nosos 
usuarios foron os beneficiarios finais dun 
servizo que conta con diferentes utilidades 
tales como: desprazamentos para facer 
trámites administrativos, asistencia a 
consultas médicas, traslado a centros 

especializados, asistencia a actividades tanto 
deportivas como de formación ou de lecer. 

Durante este ano foron 138.048 os kms 
percorridos para proporcionar esta 
cobertura.

Obxectivos do servizo:

• Fomentar a independencia e autonomía 
das persoas con mobilidade reducida.

• Garantir a escolarización das persoas con 
persoas con mobilidade reducida.

• Cubrir un servizo que a día de hoxe o 
transporte público non cubre.

• Atender as necesidades sociais das 
persoas que teñen dificultade para 
desprazarse.

TRANSPORTE ADAPTADO
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A ASCM leva loitando pola plena accesibilidade 
desde o preciso intre en que se fundou e, pese 
a que se avanzou moito neste aspecto, aínda 
queda traballo que facer e moitas conciencias 
que remover porque todos, nalgún  momento 
da nosa vida, podemos precisar dun entorno 
completamente accesible.

É por iso, que este área de traballo da ASCM 
está orientada, principalmente, a servir como 
medio de denuncia da falta de accesibilidade, 
pero tamén a informar e asesorar en materia 
de axudas técnicas e supresión de barreiras 
arquitectónicas, non soamente no campo 
urbanístico, senón tamén nas barreiras sociais 
que debemos superar, realizando campañas 
de sensibilización e concienciación.

Para continuar con estas reivindicacións 
durante todo o ano puxemos a proba espazos 
das distintas localidades que conforman 
a comarca para constatar en qué nivel de 
accesibilidade se sitúan. 

Os veciños do barrio ferrolán de Canido,  
convidáronnos a acompañalos nun 
percorrido polo barrio para comprobar as 
serias dificultades de mobilidade coa que se 
atopan as persoas con diversidade funcional. 
Beirarrúas obstaculizadas por árbores, 

rampas sen rematar e que non cumplen os 
requisitos técnicos debidos, etc... 

Analizamos tamén a accesibilidade do barrio 
do Alto do Castiñeiro e A Gándara en Narón, 
así como de certas zonas do concello de Neda  

Este ano, sumámonos á iniciativa do Concello 
de Ferrol A Rúa é Túa, incluída na Semana 
da Movilidade. Para iso, recuperamos o 
programa Senta e Sente, coa pretensión 
de que foran os cidadáns os que dende 
unha cadeira de rodas puideran evaluar 
a accesibilidade da nosa cidade. Dentro 
da programación da mesma semana 
participamos tamén na Carreira sobre Rodas.

De cara á tempada de verán, evaluamos 
un ano máis a accesibilidade das praias de 
Ferrol, detectando serios problemas incluso 
naqueles areais que o propio concello pensou 
e adaptou para as persoas con mobilidade 
reducida, como é o caso do areal da Graña. 

ACCESIBILIDADE



Accesibilidade Narón
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Senta e sente

Accesibilidade Neda Accesibilidade Canido - Ferrol

Accesibilidade praias

Accesibilidade NarónAccesibilidade Xuvia
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A Asociación Sociocultural ASCM ten asinados 
diversos convenios de colaboración con diferentes 
entidades que representan un fluxo de ingresos 
importante no día a día da entidade.

A colaboración cos Concellos da comarca é 
estreita, especialmente cos de Ferrol e Narón, cos 
que asinamos sendos acordos de colaboración 
que nos permitiron o desenvolvemento dunha 
parte importante das actividades programadas 
para o ano. 

No caso de Narón a ASCM  parte do Consello 
Sectorial da Muller e do Consello Territorial do Alto. 
Grazas ao protocolo suscrito coa administración 
naronesa prestamos dende a nosa delegación 
neste municipio, servizos de información e 
asesoramento a persoas con discapacidade, 
relativas a tramitación de recoñecementos de 
discapacidade, tarxetas de estacionamento 
en zonas reservadas a mobilidades reducida, 
tramitación de prestacións, información xurídica, 
etc. Inclúese tamen neste convenio a prestación 
dun servizo de transporte adaptado.

O convenio con Ferrol inclúe os servizos 
antes mencionados e, ademáis, realización 
de actividades para o fomento da autonomía 

persoal, obradoiros grupais de habilidades sociais, 
promoción de grupos de autoaxuda, educación de 
adultos e adultas, actividades de sensibilización 
social e promoción do voluntariado especializado.

A ASCM tamén mantén unha relación constante 
cos representantes do resto dos concellos da 
comarca e a Deputación da Coruña. Do mesmo 
xeito, a Autoridade Portuaria de Ferrol - San 
Cibrao, colabora coa ASCM tanto coa cesión da 
sala de exposicións para as iniciativas culturais 
da asociación como outorgando os permisos 
necesarios para poder poñer o “Stand de benvida” 
nas chegadas dos cruceiros.

Ademais, a ASCM participa activamente, en 
colaboración coa Xunta de Galicia, no Programa 
de Voluntariado Dixital dende xuño de 2012 o 
que lle permite integrarse coma “Aliado Dixital”, 
recoñecemento que ostentamos dende o ano 
2017, para darlle continuidade ás labores que se 
están a realizar na actualidade. 

Deste xeito, a Asociación Sociocultural ASCM 
continúa a sumar capacidades, recursos e 

iniciativas e conseguir un efecto multiplicador das 

actuacións levadas a cabo.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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Firma convenio Medrando Xuntos Firma convenio  Concello Ferrol

Firma convenio Concello Narón Firma convenio colaboración Empresa Amiga



Co obxectivo de premiar a fidelidade dos nosos 
socios, a ASCM desenvolve a campaña “Empresas 
Amigas da ASCM”, consistente na sinatura de 
acordos de colaboración con diferentes empresas 
da comarca de Ferrolterra nas que os socios 
da ASCM gozan de determinados descontos, 
privilexios ou promocións á hora de facer as súas 
compras.

LISTADO DE EMPRESAS: 
Podedes consultar todos os descontos nos 

locais da ASCM ou no blogue de empresas 
amigas: 

empresasamigasascm.blogspot.com.es

 »Abogados Díaz & Carneiro
 »Agenjo Ortopedia S.C.I.
 »A tenda de Sara
 »Alain Afflelou (C.C Parque Ferrol)
 »Alain Afflelou (Narón)
 »Alain Afflelou (C.C. Alcampo Ferrol)
 »Aquativos
 »Área 7

 »Bermejo Blanco  Correduría de Seguros
 »Bio-Zen Narón
 »Buceo Ferrol
 »Calzados Mara
 »Cande Interiorismo
 »Cascudo Fontao, Sl
 »Central Librera Ferrol, SL
 »Centro Clínico Betanzos 60
 »Centro de Masajes y Fisioterapia Tosi
 »Centro Dental María Soto
 »Centro Dental San Pablo
 »Centro de Masaje Paula Mayobre
 »Centro Médico Psicotécnico Ntra. Sra. Chamorro
 »Cine Dúplex Ferrol, SL
 »Clínica As Pontes
 »Clínica Dental Alejandro Casas Manso
 »Clínica Dental Dr. Aullón
 »Clínica Médica El Puente
 »Clínica Podológica Juan Luis Carballo
 »Clínica Podológica María Pita Graña
 »Clínica Podológica Serantes 
 »CRC ABEIRO
 »Darío Javier López Rubio. Fisioterapia
 »Daro Papelería
 »Doble L. Peluquería Familiar. Proyecto Social
 »Electrodomésticos Gato
 »Error Ferrol 
 »Espejo Mágico
 »Exclusivas Iglesias - Ortopedia
 »Farmacia Isabel Campo 
 »Ferretería y Construcciones SAR
 »Fersay Grupo ETCO
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 »Fisioterapia Jorge Montero
 »Floristería Sedes
 »Fotografía Noelia Soto
 »Gabinete Técnico Dental San Pablo
 »Genio Regalos Personalizados
 »Gran Hotel de Ferrol
 »Grupo EMS
 »Hotel Odeón. Spa Wellness Center
 » Interiores Velvet
 »Jofil Fotografía
 »Joyería Narón
 »Koke´s Ropa Infantil
 »La Florista del Castillo
 »La Guagua -  Servicios Socioculturales
 »La tienda de Emma
 »Mesón - Sidrería Mandeo
 »My Gym S.C.
 »Narón Visión S.L.
 »Neumáticos Soledad, Confort Auto
 »Opticalia Callao
 »Óptica La Gándara
 »Óptica Novalux
 »Óptica Valero
 »Ortopedia Layme 
 »Os Ratiños Habilidosos
 »Parque Infantil Marinolandia  
 »Peluquería de Caballeros Luar
 »Peluquería Raiola
 »Peluquería Choly
 »Perfumería Ana
 »Políclina Psicotécnico Carmen Carballo
 »Policlínica Sol 
 »Psicóloga Sofía Bellón Yáñez

 »Psicotécnico Abrente
 »Psicoterapia y Trauma Natalia Seijo
 »Salón Laura de la Iglesia
 »Seguros Cascudo
 »Serma Dependencia 
 »Talleres M. Pena
 »TEAVI
 »Telepizza Ferrol (Calle Venezuela)
 »Telepizza Narón (Calle San Andrés)
 »Termas de Cuntis
 »Tu hogar en Buenas Manos 
 »Viajes Ecuador
 »Viajes Paco
 »Viveros Florgalicia
 »Zapatería y Cerrajería 24 horas
 »Zoom Psicólogos
 »¿Qué é o Programa Empresa Amiga?
 »A través deste programa a ASCM aglutina a 

empresas de Ferrol e a súa comarca que ofrecen aos 
nosos asociados unha serie de vantaxes e descontos. 
 »A cambio, a ASCM difunde os servizos que ofrecen 

as nosas Empresas Amigas entre os nosos máis de 
2000 asociados, ademáis de darlles difusión aos 
seus servizos a través das nosas redes sociais e blogs 
informativos.
 »¿Eres Empresa?
 »
 »Se tés unha empresa e queres ser parte do noso 

Clube de Empresas Amigas, podes contactar con 
nós nos teléfonos 981 35 14 30 e 981 38 53 66. 
Facilitarémoste toda a información que precises 

43



44

Dende a ASCM faise un gran esforzo 
por ter presenza nos medios, coa 
finalidade de que a realidade  das 
persoas con discapacidade non sexa 
algo descoñecido para a cidadanía. 

No que levamos de ano, os medios 
están a dar cobertura das nosas 
accións e así, realizamos numerosas 
aparicións tanto en prensa (escrita 
e dixital), radio, televisión...Isto 
compleméntase coa presenza en 
Internet e material publicitario variado. 

Enderezos web:

- PÁXINA WEB:
www.ascmferrol.com
- BLOGUES:
Blogue de noticias: 
noticias-ascm.blogspot.com.es
Blogue de voluntariado: 
voluntariadoascm.blogspot.com.es
Blogue de accesibilidade:
 accesibilidadascm.blogspot.com.es

Blogue de orientación laboral: 
orientacion-laboral-ascm.blogspot.com.
es

Blogue de empresas amigas: 
empresasamigasascm.blogspot.com.es

- REDES SOCIAIS:
Páxina de Facebook: 

Asociación Sociocultural ASCM

Twitter: twitter.com/ASCM_Ferrol

Do mesmo xeito, a ASCM 
desenvolve un labor fundamental 
na organización e/ou participación 
en xornadas e congresos sobre 
discapacidade. Tamén se traballa 
de xeito presencial nos colexios 
co obxectivo de sensibilizar aos 
máis novos sobre a problemática 
das persoas discapacitadas no seu 
entorno habitual. 

Ademais disto, organízanse e 
colabórase na organización de eventos 
solidarios coma os actos conmemorativos 
do Día da Diversidade Funcional.

sobre o programa.

DIVULGACIÓN E 
SENSIBILIZACIÓN
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FINANCIAMENTO
A Asociación Sociocultural ASCM realiza 

anualmente auditorías externas nas 

que unha empresa supervisa os estados 

financeiros da entidade, así como o 

cumprimento das leis e normas específicas.

Neste ano, a ASCM recibiu, para o seu 

financiamento, achegas de administracións 

e organismos públicos, que representan o 

74,27% do total, privados (16,46%), aportacións 

dos socios/as (5,87%) e donativos (3,40%).

Donativos e outras aportacións privadas

Huchas Solidarias ASCM
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