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“30º Aniversario ASCM” recopila a modo de xornal as novas máis relevantes relacionadas
coa Asociación Sociocultural ASCM desde o seu nacemento ata a actualidade.

¡A Asociación Sociocultural ASCM
celebra 30 anos de traballo!

Fotografías da inauguración da sede de Ferrol da ASCM.

A Asociación Sociocultural ASCM cumpre 30 anos neste 2017, tres décadas de loita pola
plena integración das persoas con discapacidade. Baixo o lema “Seguimos...” a entidade elaborou un calendario cunha gran variedade de actividades e actos ó longo deste ano, no que adican cada mes a unha das súas áreas de actuación máis importantes.

Onde atopar á ASCM

A Asociación Sociocultural ASCM posúe dous locais, un en Ferrol e
outro en Narón.

Facebook:
Asociación Sociocultural ASCM
Twitter:
@ASCM_Ferrol
Blogues máis relevantes:
noticias-ascm.blogspot.com.es
voluntariadoascm.blogspot.com.es

C/S. Roque e Ánimas
Bloque 2, Baixos 18-19
15403 Ferrol

Estrada de Castela, 256
15570 Narón

Web: www.ascmferrol.com

orientacion-laboral-ascm.blogspot.com
accesibilidadascm.blogspot.com.es

Seguimos...no camiño

Saúdas
Ángel Gárate Roca, Presidente da ASCM
Estimadas amizades, grupo de voluntariado, socios e socias,
persoas colaboradoras e, en xeral a todos, grazas por continuar
coa nosa loita.
Este 2017 esta sendo un ano moi significativo para nos, un ano no
que celebramos 30 anos de traballo incansable por acadar a plena
integración das persoas con diversidade funcional.
Nesta edición especial da Revista Eiva, a modo de recopilación
de novas de diferentes xornais, repasamos ós logros acadados, as
iniciativas promovidas e as activades que organizamos desde o
ano de nacemento da asociación, 1987. Esta vista atrás axúdanos
a seguir reivindicando e traballando cada día. Sobretodo, está
destinada a dar as grazas a todas as persoas que colaboran
connosco.
Esperamos que esta publicación sexa un bonito recordo de todos estos anos e que vexades reflectivo
o cariño e o agradecemento que os queremos transmitir.
Esta publicación e as tarefas que realizamos desde a asociación semellarían máis complicadas
sen o noso grupo de voluntariado, socios/as, institucións públicas, usuarios/as, empresas amigas,
traballadores e amigos/as porque, sen o seu apoio, o noso éxito sería moito máis difícil de conquerir.
Grazas tamén a todas as entidades que quixeron colaboran coa inserción de publicidade, facendo
posible que esta publicación sexa unha realidade.
Por iso, e por acompañarnos 30 anos, quero agradecervos o voso apoio, solidariedade e colaboración
coa ASCM, porque sen a axuda de todos vós a nosa meta estaría máis lonxe.
Desexando que sigamos xuntos recorrendo este camiño, despídome agradecéndo unha vez máis
que sempre estedes ahí.
Desde a ASCM seguiremos loitando por logar que se recoñezan e repeten os nosos dereitos, os
dereitos de todos.
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Saúdas
Marián Ferreiro Díaz, Alcaldesa de Narón
to, que non é outro que acadar a plena integración nos diferentes ámbitos da sociedade das persoas con diversidade funcional.
O Concello de Narón e a Asociación Sociocultural ASCM manteñen desde hai anos un
convenio de colaboración a través do que
se impulsan varias actividades formativas e
outro tipo de eventos que teñen lugar cada
ano na nosa cidade. Unha parte dese traballo pódese ver neste novo número de “Eiva”,
unha publicación a través da que as veciñas
O recente aniversario da Asociación So- e os veciños o coñecerán máis polo miúdo.
ciocultural ASCM, que en outubro deste
ano cumpriu trinta anos desde a súa funda- Con motivo deste aniversario, desde o Conción, e que ten unha delegación no conce- cello de Narón, felicitamos á ASCM e anillo de Narón desde o ano 2005 é o motivo mámola a continuar traballando na mesma
polo que desexamos transmitirlle os nosos liña que o veu facendo nos últimos anos.
parabéns polo traballo desenvolvido por
todo o persoal que forma parte da ASCM. As persoas con diversidade funcional e as
súas familias merecen tamén as nosas máis
A escasos metros do Concello a entidade tra- sinceras felicitacións pola súa colaboraballa para atender as persoas con diversida- ción en todo este tempo, tanto coa ASCM
de funcional non só de Narón, senón tamén como co goberno local de Narón. É precidoutras localidades da comarca. O equipo de samente esa necesaria colaboración, a que
traballadoras e traballadores e o voluntariado continuaremos ofrecendo desde o Concello
forman un tándem perfecto á hora de aten- coas entidades que día a día traballan para
der as necesidades e demandas do colectivo. seguir avanzando en melloras que redunden
no beneficio das nosas veciñas e veciños.
Nesa mesma liña traballa o goberno local de Narón, colaborando con asociacións
como a ASCM cun obxectivo moi concre-
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José Manuel Rey Varela, Conselleiro de Política Social
Á Asociación Sociocultural ASCM , con motivo do seu 30°
Aniversario, desexándolle que continúe durante moitos anos
máis na senda dos principios para o que foi creada, e que ese
espírito de solidariedade e traballo a favor dos máis desfavorecidos xamais deixe de existir entre os seus membros.
Porque só así, sumando tarefas conseguiremos os nosos
obxectivos:
A Plena Integración das Persoas con Discapacidade

Jorge Suárez Fernández, Alcalde de Ferrol
o meu respecto e apoio ao voso traballo que,
coido, moitas veces non acada o aplauso que
merece a vosa dedicación, coidado e esforzo
no día a día da entidade e dos seus socios
no grande e tamén no pequeno, do día a día.

Estimados veciños,
Son Jorge Suárez Fernández. Como alcalde de
Ferrol, é para min unha honra ser convidado
por ASCM a formar parte desta publicación
co gallo dos 30 anos de vida da entidade, no
ano que celebrades, nada máis e nada menos
que tres décadas de historia e traxectoria.
Como primeiro edil desta cidade non podo
deixar pasar esta oportunidade de manifestar
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Agardo que sexa o principio dunha longa colaboración, acorde co traballo que desenvolvedes e co mimo que se precisa para traballar
na supresión das barreiras, na procura dunha
cidade e dunha sociedade mais accesible a
todos os niveis para todos os seus veciños.
Como sempre dixen, non son un profesional da política. Son unha persoa do común que fai política para cambiar a súa
cidade, con determinación e firmeza na defensa dos intereses deste municipio e dos
seus veciños, de todos e cada un de vos.
Desde o Goberno local, teño e temos a
encomenda de artellar solucións aos vosos problemas cotiáns e tende por certo que en ningún momento deste mandato esquecerei esa obriga nin eludirei a
de responder por ela. Contamos con vós
para facermos, entre todos, a nosa cidade.

Antecedentes e primeiros anos
UNS 24 MINUSVÁLIDOS,
RECLUÍDOS NO GABINETE
DO S.E.R.E.M DA CORUÑA
Mentres non se resolvan os seus problemas
permanecerán no local
Máis de 20 minusválidos coruñeses penetraron ás
10 da mañá de onte nas dependencias do gabinete provincial do S.E.R.E.M con obxecto de permanecer alí ata que non fosen atendidas as súas
reivindicacións. Os visitantes pretendían falar co
director xeral do SEREM, Don José Farré Morán,
e expoñerlle os seus problemas, esixir unha inmediata solución aos mesmos e recibir unha resposta
satisfactoria. Un funcionario de SEREM indicoulle
ós minusválidos que as súas reivindicacións serían
atendidas, pero que debía abandonar o local. Ao
insistir aqueles pedíuselles que ocupasen unha das
salas de entrada ao edificio para permitir aos funcionarios continuar co seu labor. Os minusválidos
decidiron irse ao despacho do delgado do gabinete,
cousa que fixeron esperando que se lles atendese.
O DELEGADO DE TRABALLO
Pouco despois foi avisado o delegado de Traballo,
Señor Portela Ceballos, que acudiu a sede do SEREM e falou cos reunidos. Inmediatamente chamou
por teléfono a Madrid onde lle dixeron que antes
dunha semana viría o señor Farré á Coruña. A res-

Baloncesto 1990
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posta non satisfixo aos minusválidos e un representante destes dialogou, a través do teléfono, co director xeral. Conseguiuse que o señor Farré anunciase
o seu desprazamento ata o luns. Pero tampouco
agradou a idea. Entón, o director xeral dixo que estaría aquí o domingo. Os minusválidos querían unha
solución inmediata ás súas reivindicacións. E mentres tanto estaban dispostos a non saír do local...)
DENUNCIA
Ás 9 chegou un inspector de Policía, quen moderada e reiteradamente, explicou ós congregados que
estaban a infrinxir a lei por ocupar unhas oficinas do
Ministerio. Os minusválidos mantiveron a súa postura de esperar alí a pesar de que xa chegara o telegrama esperado, cuxo texto dicía: “Grupo de Minusválidos da Coruña: Comprendo a súa impaciencia e
compártoa. Domingo día 2 teremos ocasión de tratar
amplamente cuestións expostas. Saúdos José Farré.
Director do SEREM”. O policía durante 47 minutos, tratou de convencerlles. Ás 9:45chegou a señor
Valencia que informou que fora posta en comisaría
unha denuncia por coacción, xa que se lles impedía
pechar as dependencias. Ás 9:55 marcháronse dous
dos “jeeps” e os minuválidos continuaron no local.
Aúltima hora da noite informóusenos que o xuíz citara
para hoxe , venres, a tres representantes dos recluídos.
30 de abril de 1976, La Voz de Galicia

Xornadas maio 1990

ASCM e ADM solicitan o campeonato de
europa de baloncesto en cadeira de rodas

Co Rei emérito Juan Carlos 1990

A ASCM conxuntamente coa Agrupación
Deportiva de Minusválidos (ADM) solicita a celebración do Campionato de Europa de
Baloncesto en Cadeira de rodas, despois da
experiencia organizativa dos diferentes Campionatos de España en diferentes modalidades.
1989

Rally Social 1988

Participación da Asociación Sociocultural de Minusválidos na Feira de Mostras
ASCM participa por primeira vez na Feira Internacional de Mostras do Noroeste, coa instalación
dunha caseta de case 300 metros cadrados. Na devandita caseta móstranse os derradeiros avances
en axudas técnicas en materia de discapacidade.
1989

Créase a Asociación Sociocultural de
Minusválidos
Nace a Asociación Sociocultural de Minusválidos froito da unión dun grupo de persoas
con discapacidade conscientes da necesidade
de pór en marcha unha entidade que aglutinase a este colectivo e que recollese todas as
súas demandas e necesidades, co obxeto de
lograr a súa plena integración social e laboral.
1987

Nace o 1ºCentro Especial de Emprego
Desde a Asociación Sociocultural de Minusválidos fórmase o 1ºCentro Especial
de Emprego da comarca e un dos primeiros de Galicia, que colabora na inserción
laboral das persoas con discapacidade.
1987
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Feria de mostras 1990

Ano 1991
A máxima preocupación da organización é o tema económico

O europeo de basket en cadeira de rodas, para Ferrol e Narón

Ferrol e Narón serán
sede, do 20 ao 28 do
presente mes, do Campionato de Europa de
Baloncesto en cadeira de
rodas, masculino e feminino, que organiza a Federación Galega de Deportes de Minusválidos
Físicos e a Agrupación
Deportiva de Minusválidos de Ferrol.

neficio da Loita Contra o
Cancro.
Na categoría feminina
participan 6 seleccións,
Alemaña, Holanda, Israel, Francia, Gran Bretaña e España que xogarán integramente no
pavillón da Gándara en
Narón, nun só grupo e
polo sistema de liguiña.

organizadores aínda non
teñen cuberto o orzamento, tanto porque institucións, como é o caso do
concello de Ferrol, aínda
non indicaron a contía da
súa subvención, porque
algunha das subvencións
foi en menor contía do
que un Campionato de
Europa require.

ganizadores foi a nula
adaptación dos hoteis de
Ferrol para os minusválidos físicos, polo que as
seleccións aloxaranse a
varios quilómetros da cidade, concretamente en
Cabanas e Pontedeume.
Outra das dificultades
céntrase para o transporte e para emendar este
problema construíronse
Neste aspecto económico unhas ramplas móbiles
destacar que os organiza- para acceso aos autobudores puxeron á venda ses.
1 fila 0 e a resposta das
firmas comerciais está Está claro que as cidades
a empezar a dar os seus non están preparadas para
froitos e espérase que au- que os discapacitados fímente paulatinamente, sicos poidan desenvolnos próximos días para verse con normalidade
axudar a paliar, en parte, en locais, rúas, servizos
as dificultades económi- públicos, e é indubidacos.Hai que ter en conta ble que acontecementos
que a entrada a todos os como o Eurobasket’91,
partidos do Eurobas- axudan a concienciar ás
ket’91 é gratuíta, co que institucións e á propia
o financiamento do cam- sociedade da necesidade
pionato céntrase exclusi- da integración social das
vamente nas axudas dos persoas minusválidas fídiferentes organismos.
sicas...)

O tema económico,
Na categoría masculina máxima preocupación
participan 11 seccións,
xogándose a fase previa O orzamento do Eurodo 20 ao 25 no pavillón basket’91 achégase aos
da Malata cunha liguiña 43 millóns de pesetas,
de dous grupos. No gru- entre os que destacan
po A están integrados, máis de 22 millóns para
Francia, Austria, Italia, aloxamentos das selecIsrael e España, e no B, cións e 7 millóns para
Holanda, Alemaña, Gran transportes. Este tema
Bretaña, Suecia, Finlan- económico preocupa aos
dia e Irlanda. A fase final organizadores porque,
desta categoría masculi- de momento, a Fundana xogarase os días 26, ción ONCE e a Secreta27 e 28 polo sistema de ría Xeral para o Deporeliminatoria, no pavillón te da Xunta de Galicia,
da Gándara en Narón, esta con a achega de 5
ao estar comprometido millóns de pesetas, son
o recinto deportivo da os principais soportes
Malata cun concerto do económicos do Euro- Un dos hánclicaps con
cantante Juan Pardo a be- basket’91, dado que os que se atoparon os or-
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El Correo Gallego

A Asociación de Minusválidos pon en marcha, a partir do día nove, un servizo de tele-taxi

Ángel Gárate preside unha asociación
de minusválidos

Angel Gárate: «Buscamos a total integración
social do minusválido»
Angel Gárate é o presidente da Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol.
-Que actividades realizan?
-Estamos a abordar varias cuestións distintas, entre as que se
atopan temas como a inserción
laboral, a reinserción social, a supresión de barreiras arquitectónicas, etc... Tentamos, como minusválidos, integrarnos plenamente
na sociedade, e ese é o principal
obxectivo que persegue a nosa
asociación.
-Cantos minusválidos forman
parte da entidade que vostede preside?
-En Ferrol, a pesar de existir outra
entidade similar temos cento sesenta socios. Con todo, consideramos que o índice de participación é
aínda moi baixo, porque na comarca hai uns tres mil minusválidos.
-E isto, a que se debe?
-A que o propio minusválido, cando consegue integrarse socialmente, o seu-abandonarlle a asociación, forma o seu propio círculo,
e é así como sente máis integrado, cando debería ser o contrario.
-A inserción laboral segue sendo
complexa para os diminuídos físicos?
-Estamos como antes. A lexislación obriga a cubrir con minusválidos o dous por cento dos
persoais, pero isto incúmprese.
-Notou a creación da Fundación
Once?
-Ocupa un espazo que estaba baleiro.

La Voz de Galicia
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A Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol, dentro dos
seus programas de actividades a
desenvolver, pon en marcha unha
iniciativa laboral consistente no
servizo dun tele-taxi, que xerará
cinco posto de traballo para persoas minusválidas. Este servizo
entrará en funcionamento a partir do día nove de decembro e será
atido as vinte e catro horas do día.
A central desta prestación estará situada no local que a Asociación de
Minusválidos de Ferrol dispón no po-

lígono A Gándara. O teléfono deste
tele-taxi é o 351111, que coa colaboración do pobo de Ferrol e a Asociación de Taxis, pódese levar a bo fin.
Esta asociación ferrolá agradece o apoio que se pode prestar a
este servizo e aproveita a ocasión
para bo un chamamento a todos
os minusválidos da comarca para
que se acheguen polos seus locais.

La Voz de Galicia

Ferrol e Narón acollerán os
Europeos en cadeira de rodas
Haberá participación masculina e feminina
da Federación Internacional de Baloncesto en
cadeira de rodas (IWBF),
Philip Craven, e da
FGDM, Oswaldo Davila.
Previamente á firma do
protocolo, Craven virou
visita ás instalacións tanto
deportivas como hostaleiras da zona, que serán utilizadas por uns 400 deporEn categoría masculina tistas minusválidos físicos
participarán os equipos durante once xornadas.
nacionais de Austria,
Bélxica, Finlandia, Ale- Un dos problemas que
maña, Gran Bretaña, Paí- expuxo Philip Craven
ses Baixos, Israel, Italia, foi a adaptabilidade dos
Irlanda, Suecia e España. autobuses que transporEn mulleres farano as tarán aos equipos particiseleccións de Alemaña, pantes diariamente desde
Francia, Gran Breta- o seu aloxamento ata as
ña, Irlanda, Países-Bai- instalacións deportivas.
xos. Suecia e España.
A organización sinalou
O protocolo polo que se que este problema tenconcede á FGDM a or- tará solucionarse canto
ganización de estos cam- antes, dada a dificultade
pionatos foi asinado en de dispoñer en Galicia
Ferrol polos presidentes de autobuses adaptados.
Os XI Campionatos Europeos de baloncesto en
cadeira de rodas, en categoría feminina e masculina, disputaranse en Ferrol
e Narón do 18 ao 21 do
próximo mes de xuño, informaron fontes da Federación Galega de Deportes
de Minusválidos Físicos.

Con relación ás instalacións, Craven destacou as
súas boas condicións para
a práctica do baloncesto en cadeira de rodas e
puxo énfases no seu convencemento de que o Europeo constituirá un éxito.
Así mesmo, o presidente
da Federación Internacional manifestou que
confiaba en que os espectadores soubesen apreciar
o esforzo dos deportistas
minusválidos, que con
práctica de calquera especialidade deportiva buscan unha vía máis para a
súa integración na sociedade. Ao mesmo tempo
puxo de manifesto que a
espetaculariedad non estaba ausente dos partidos
nos que interviñan deportistas minusválidos.

El Ideal Gallego

Ano 1992
O municipio dispón desde onte do primeiro Euro-Taxi de Galicia
Na praza do Concello
de Narón presentouse na mañá de onte o
primeiro Euro-Taxi de
toda a comunidade autónoma. O citado vehículo está adaptado para
o transporte de persoas
con mobilidade reducida, que no caso deste municipio ascende
a duascentas persoas.
Devandito
programa
realízase conxuntamente entre a Femp, o Inserso e a Fundación Once.
No acto, que tivo lugar ás doce da mañá,
estiveron presentes, o
delegado provincial de
Traballo e Servizos Sociais, Fernando Rodriguez Carcoba e o xefe
de Área, Javier Neto.
Así mesmo estiveron
presentes o presidente
da Asociación Sociocultural de Minusválidos
de Ferrol, Angél Gárate,
o director do Centro de
Atención a Minusválidos, José Ramón Varela Flores, o director
do centro Base, Manuel

Jesús Curral Gómez, o sidera de suma imporalcalde de Narón, Xoán tancia manter o mesmo.
Gato e o alcalde de Mugardos, Ramón Toimil. Pola súa banda, o presidente da Asociación
O alcalde de Narón, Sociocultural de MinusXoan Gato, na presenta- válidos de Ferrol, Ánción de servizo destacou gel Gárate, referiuse ás
que a implantación do posibilidades que o Eumesmo era consecuen- ro-Taxi supoñerá para
cia dun compromiso todas aquelas persoas
adquirido coa Funda- con problemas de mición Once e que poste- nusvalías no sentido de
riormente se completará que lles permitirá facer
coa supresión nos edi- unha vida normalizada.
ficios públicos de ba- Así mesmo, halagó o esrreiras arquitectónicas. forzo levado a cabo polo
municipio á vez que
O rexedor municipal convidou tanto o colectiincidiu no feito de que vo de taxistas corno aos
é o primeiro vehículo municipios, para que se
destas
características implanten servizos simique existe en toda Ga- lares noutros concellos.
licia e sinalou a importancia do mesmo nunha O Euro-Taxi supón un
comarca na que existe investimento de catro
un hospital de paraplé- millóns de pesetas dos
xicos. Por outra banda, cales o cincuenta por
Xoán Gato, indicou a cento está subvencionaposibilidade de subven- do entre os organismos
cionar ata con duascen- antes citados, mentres
tas mil pesetas o citado que o resto é achegado
servicio se o mesmo non polo taxista que comeralcanzase o resultados cializará o servizo. Un
operados xa que con- vehículo, Nissan, dis-

Seguimos...no camiño

pón de aire acondicionado, peche centralizado de portas, dirección
asistida, aceso electrónico e radio teléfono.
As modificacións realizadas na parte posterior
do mesmo permite por
medio dunha pequena
rampla o acceso ao interior do vehículos de
acoden en cadeiras de
rodas e, co obxecto de
proporcionar maior seguridade ao usuario,
este prototipo dispón de
cintos especiais para devanditos ocupantes.

El Ideal Gallego

O local será inaugurado esta mañá polo director xeral do Traballo

Os minusválidos de Ferrol acondicionaron cos seus recursos a nova sede de Esteiro
O director xeral de Traballo e Servicios Sociais, Javier Batán Rodríguez, presidirá hoxe o acto de inauguración do local da
Asociación Sociocultural de minusválidos Físicos de Ferrol, que preside Ángel Gárate. Trátase dos baixos 18-19 situados na
rúa Fernando VI, bloque 2, que foron debidamente acondicionados para impartir diversas actividades nos campos que definen
á propia entidade, quen realizou un improbo esforzo acometendo cos seus recursos as obras que ascenderon a uns seis millóns
de pesetas. Nesta nova sede, que foi adquirida ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, vén funcionando a cabina de teletaxi, que
xerou cinco postos de traballo e é moi probable que este mesmo servizo quede establecido en Narón, coa creación do mesmo
número de empregos dos que se benefician os discapacitados.

A Asociación Sociocultural de
Minusválidos Físicos de Ferrol constituíuse legalmente no
ano 1989. Os seus obxectivos
son os que indica o seu propio
nome, con atención preferente
á incorporación destas persoas
na vida laboral, ademais de xerar para este círculo unha serie
de actividades que responden
o ámbito cultural e deportivo.
Móvese con cotas que o socio
achega voluntariamente, é dicir,
que non é condición indispensable para ser socio abonar unha
cota. Actualmente están inscritos uns cincocentos vinte e oito
socios que pagan cantidades que
oscilan entre as cen e as cento cincuenta ao mes. Tamén hai
unhas duascentas persoas que se
anotaron como socios colaboradores, entre os cales figura o alcalde, o presidente da Cámara

de Comercio e outras personalidades da vida local, xunto cos
traballadores de Astano e Bazán.
Estes tamén contribúen con cantidades que eles mesmos fíxanse, segundo informa o presidente
da entidade Ángel Gárate Roca.

Os locais compráronse ao Instituto Galego de Vivenda e Solo
por un importe de cinco millóns
de pesetas, compromiso ao que a
sociedade fai fronte “como boamente podemos”, precisou Gárate Roca. A entidade finánciase
con medios propios e aqueles que
poden recibir das institucións públicas, como é o caso da Xunta
que achega anualmente un millón
de pesetas para o mantemento e
cincocentas mil para actividades.

Con todo cabe sinalar que o aconEn síntese a asociación promo- dicionamento da nova sede, cuve charlas, pases de diapositivas, xas obras custaron seis millóns
mesas redondas, concursos e par- de pesetas, custeouse cos propios
ticipa activamente en festas sina- recursos, sen recibir ningún tipo
ladas como en Entroido, ademais de axuda, tal como constata o prede impulsar excursións e levar a sidente...)
cabo iniciativas deportivas que se
enmarcan en funcións autónomo
dependendo dos clubs que existen no marcado da asociación.
La Voz de Galicia

EURO-TAXI en Ferrol
A Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol puxo
en marcha, dentro dos seus programas de actividades, unha
iniciativa laboral que consiste no servizo de Tele-Taxi, xerador de cinco postos de traballo para persoas con minusvalías.
Coa súa posta en marcha, conséguese que membros deste colectivo participen e intégrense no mundo laboral e desenvolver a súa propia vida social.
As asociacións
Minusválidos,
de o primeiro
vo e o usuario
cabe destacar o

Auto-Taxis Clase A e a Sociocultural de
promotoras deste servizo, tomaron desmomento medidas para que sexa efectisalga sempre beneficiado. A este respecto,
esforzo de baixar bandeira cando se reco-
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lle ao cliente, e non antes, abaratándoo de forma notable. Ó
mesmo tempo ,consolidou os citados postos de traballo.
A empresa, que xurdiu desta nova iniciativa e da
unión das dúas asociacións, denomínase FESMI.
24 horas de servizo
A central de Tele -Taxi está instalada no local social da asociación, sito na rúa Fernando VI, bloque 2, local 18 -18, no polígono
de Esteiro, Ferrol. O servizo, que se puxo en funcionamento na
localidade coruñesa o pasado día 9 de decembro de 1991, ofrece
atención ao público as 24 horas do día, no teléfono (981) 35 11 11.

Ano 1993
O proxecto pretende eliminar as barreiras arquitectónicas

Ferrol xa dispón dunha ordenanza de accesibilidade urbana
Foi aprobada no pleno por unanimidade e contempla unha serie de normas que deben respectarse
en edificios de uso público e espazos libres
O concello de Ferrol dispón xa
dunha ordenanza municipal para
a accesibilidade integral, aprobada no pleno do pasado xoves e
que ten como obxectivo conseguir
unha cidade que non ofreza dificultades de mobilidade ás persoas
minusválidas ou da terceira idade.
Na ordenanza establécese que deberán someter a esta normativa os
edificios de uso público como terminais marítimas, estacións de ferrocarril e autobuses, as residencias
colexiais, asilos e orfanatos, edificios sanitarios e asistenciais, docentes, deportivos, socio-culturais,
relixiosos, público-administrativos,
cemiterios e mercados, ademais dos
hoteis e moteles, comercios, servizos bancarios e campamentos de
turismo, balnearios e instalacións de
praias. Todos os proxectos de edificación, públicos e privados, que
se dediquen a estes usos terán que
axustarse a unha serie de directrices recollidas na ordenanza. Así se
regula a existencia de accesos especiais, dimensións determinadas para
os vestíbulos, tipo de portas, reserva dunha praza especial de aparcadoiro para persoas de mobilidade

reducida por cada trinta, dependencias de uso ao mesmo nivel ou con
ramplas de comunicación e corredores anchos, entre outras cousas.

de rampla. As reservas de prazas
de aparcadoiros ao aire libre deben
cumprir as mesmas condicións que
no caso mencionado para edificios.

Os espazos libres de uso públicos
(viarios, prazas, parques e xardíns)
están tamén recollidos na ordenanza. Desta forma, os viarios non poderán exceder dunha pendente do
nove por cento e os pavimentos terán que ser duros e antiescorregadizos tanto en seco corno en mollado.
Co fin de facilitar a circulación ás
persoas con problemas de visión,
en todas as frontes dos vaos peonís,
semáforos, cruces de rúas, accesos,
escaleiras, ramplas ou paradas de
autobús terán que colocarse franxas
de pavimento en toda a súa anchura, formadas por distinta textura
ou material e, se fose posible, cor.

Para parques, xardíns e zonas de
recreo e expansión dispoñerase de
sendas ou camiños de 1,80 metros
anchura mínima, pavimentadas con
material indeformable e antiescorregadizo e todos os desniveis salvaranse mediante ramplas. Os accesos
a aseos públicos -que tamén estades
regulados na ordenanza-deberán
construírse evitando bancadas ou
chanzos.

Polo que se refire ás beirarrúas,
terán un ancho mínimo de 1.40
metros e unha pendente de entre o un e o dous por cento.
A ordenanza establece que se poderán proxectar escalinatas para salvar
desniveis en percorridos exteriores só cando se prevexan solucións

Intercambio luso-galaico de minusválidos
Catorce minusválidos ferroláns, xunto cun coordinador,
un monitor e un acompañante, gozaron entre o 12 e o 24
deste mes do primeiro intercambio luso-galaico, realizado no marco do convenio
existente entre a Consellería
de Traballo e a Federación
Provincial de Minusválidos
da Coruña, segundo informa
a Asociación Sociocultural
de Ferrol. Un dos minusvá-

Seguimos...no camiño

lidos declarou sobre os días
compartidos con 10 diminuídos físicos portugueses que
“foi unha estancia inesquecible. O trato, a asistencia
e o amor dado polos nosos
irmáns portugueses cara a
nós provocou que esa íntima
convivencia fose o desencadenamento dunha emotiva
despedida, coa promesa de
tentar repetir a experiencia”.

A elaboración desta ordenanza levouse a cabo en virtude do convenio asinado entre o Concello e o
lnserso, e pretende unha mellora
integral da accesibilidade de persoa con mobilidade reducida á cidade. Non supón ningunha alteración dos criterios do Plan Xeral de
Ordenación Urbana, pero engade
condicións técnicas e de deseño.
O vindeiro mércores, a comisión
de Servizos Sociais estudará os
proxectos para realizar no ano 93.

Ano 1994
O Concello e a Asociación de Minusválidos asinan un convenio para o transporte infantil
O Concello de Ferrol asinará coa Asociación
Sociocultural de Minusválidos un convenio
para transporte de nenos minusválidos aos colexios públicos da cidade, segundo informou
onte o concelleiro delegado de Servizos Sociais, José Graña Gutiérrez. A través deste convenio, a institución municipal achegará a cantidade de cento cincuenta mil pesetas mentres
que a asociación encargarase de transportar aos

cinco nenos que serán beneficiarios deste convenio aos colexios. Para iso, a entidade conta
cunha furgoneta adaptada a este tipo de transporte. A decisión de asinar este convenio foi
adoptada na reunión ordinaria da comisión de
Servizos Sociais celebrada o pasado mércores.

El Ideal Gallego

Día do minusválido
A Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol participará o próximo día vinte e cinco
de xullo na V Feira Artesanal e Industrial Boiromostra, onde se celebra o día do Minusválido.
A entidade pon gratuitamente a disposición de todos os seus socios un autobús que partirá do local social, situado na rúa Fernando VI, ás nove da mañá. O regreso está previsto para as oito da tarde. Para reservar as prazas pódese chamar por teléfono ao número 981 351430 en horario de nove e media a unha e media.
El Ideal Gallego
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Ano 1995
A asociación de minusválidos presentou onte a revista «Eiva»
Coral Seoane, concelleira de Servizos Sociais, destacou a importancia
de que a Asociación Sociocultural
de Minusválidos de Ferrol conte
cunha publicación e felicitou aos
seus socios polo esforzo desenvolvido para alcanzar este obxectivo,
no transcurso da presentación do
primeiro número da revista “Eiva”,
que se celebrou onte no local social.

A concelleira de Servizos Sociais
tamén asegurou que o Concello
continuará colaborando en todos os
proxectos que xurdan desde a asociación e manifestou o seu desexo
de que o contacto se manteña entre
as institucións. Ángel Gárate Roca,
presidente da asociación de minusválidos, mostrouse satisfeito da posta en marcha da publicación a que
con ela conseguiremos transmitir
aos nosos socios e ao resto de ci-

dadáns os problemas e inquietudes
que ten o noso colectivo. Queremos
que a revista sirva de motor e liña de
comunicación entre a asociación e
as entidades e agrupacións ferrolás,
co fin de que nos coñezan de preto.
Gran reto

Gárate Roca explicou que o gran
reto ao que se enfrontan é manter
a continuidade da publicación. Con
este fin pretenden crear un grupo de
traballo, un equipo de redacción. dirixido polo objetor que colabora con
eles para que se dedique exclusivamente a esta actividade. Desta forma
esperan crear un grupo que adquira
experiencia e que faga posible editar a revista con certa periocidade.
O primeiro número de “Eiva” está
dedicado por completo ás activida-

des desenvolvidas pola asociación
de minusválidos ao longo do presente ano. Así, recóllense os programas
de formación profesional e as de
integración laboral. Tamén teñen cabida as conclusións das xornadas de
accesibilidade e das actividades deportivas, con especial atención a participación no critrerium celebrado
en Cuba. Ao acto, que tivo lugar nos
locais da Asociación Socio Cultural
de Minusválidos de Ferrol, acudiron,
ademais de Coral Seoane, José Ramón Varela do Centro de Atención a
Minusválidos Físicos, Miguel Jesús
Curral Gómez, director do CAMP,
así como personalidades de entidades e agrupacións fundalas, socios e comerciantes colaboradores.

El Ideal Gallego

Cidades máis habitables, centro do debate
nas “Xornadas sobre Accesibilidade”

Unha expedición galega de
deportistas parte hoxe hacia Cuba

Facer unhas cidades máis habitables, cun menor número de barreiras urbanísticas e de comunicación, e
construír para todo o mundo foi un das mensaxes básicas emitidas polos relatores participantes onte no marco das I Xornadas de Accesibilidade Integral organizadas polo Concello de Ferrol en colaboración coa
Asociación de Minusválidos, no Centro Carvalho Calero.

Unha expedición española de deportistas minusválidos partirán hoxe, ás 10.45 horas, desde o
Aeroporto de Lavacolla, rumbo a Cuba. Trátase
do 1 Intercambio Cubano Galaico que, baixo o
lema , “Polo deporte, cara á solidariedade entre
os pobos”, desenvolverase na cidade da Habana
ata o vindeiro xoves, día cinco de outubro. Esta
iniciativa, que foi promovida polo presidente
da Xunta de Galicia, Manuel Fraga, conta coa
colaboración dos concellos da Coruña, Ferrol,
Fene, Ares, Culleredo e Vigo, a Deputación da
Coruña e varías entidades privadas. A selección
que porta diverso material de axuda humanitaria está formada por directivos e deportistas
dos clubs: Amfiv, Nos, Ponche Cabana, Basketmi, Minusatle, Natami e Temfis que competirán
cos combinados cubanos nas especialidades de
baloncesto, tenis de mesa, atletismo e natación.

A organización da convocatoria destacou algúns dos aspectos desenvolvidos para facer fronte á complexidade que
para as persoas con algún tipo de minusvalía física pode
representar o acceso a unha instalación pública. Así, habilitouse unha rampla de acceso ao escenario do recinto, ademais de editar en braille o programa das xornadas, retirar
as tres primeiras filas de asentos para permitir a estancia de
persoas con cadeiras de rodas, e confeccionar, por parte de
alumnos con discapacidade do Colexio Virxe de Chamorro, os cartafoles da convocatoria. Os asistentes con problemas de audición contaron con tradutores simultáneos.
As xornadas foron inauguradas polo alcalde, Juan Branco.
El Correo Gallego
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Ano 1996
Alcampo pon en marcha un programa de
accesibilidade para minusválidos físicos
O colectivo de minusválidos físicos
de Ferrol dispoñerá de seis prazas
de aparcadoiro reservado nas instalacións do hipermercado Alcampo,
distribuídas de forma que haxa tres
fronte a cada entrada no recinto.
A consecución destas prazas é froito das conversacións mantidas entre
os representantes da Asociación Socio-Cultural de Minusválidos Físicos
ferrolá e os responsables da empresa
e complétase coa adecuación dalgunhas das caixas de cobro para adaptalas ás necesidades deste colectivo.
Accesibilidade en centros comerciais
Segundo a nota feita pública pola
asociación, as persoas minusválidas atopábanse con numerosos problemas á hora de aparcar no centro
comercial, así como para abonar as

súas compras, polo que se decidiu
apelar á dirección da empresa para
conseguir que puxesen en marcha
un programa de accesibilidade que
remediase a situación. No mesmo
sentido, a dirección do hipermercado asegurou que pronto dispoñerá
dunha serie de carros para a compra
especialmente deseñados para as necesidades dos minusválidos. Dentro
do traballo que a asociación ferrolá
realiza para facilitar a integración
das persoas con minusvalías físicas
en todas as áreas da vida cotiá, os
responsables da mesma anunciaron
a súa intención de dirixirse a todos
os centros comerciais de Ferrol e
comarca para pedirlles que poñan
en marcha programas de accesibilidade destinados a este colectivo.

O grupo Aclifirn, coa súa presidenta, Hilda Gradua, foron
convidados polas asociacións
galegas que, durante o mes
de outubro do pasado ano, visitaron A Habana con motivo do primeiro intercambio.
Percorrido provincial
Durante a súa estancia en Ferrol, o grupo cubano será recibido polo alcalde de Fene, José
Rivera Airoso para visitar, máis
tarde, o local social da Asocia-

Seguimos...no camiño

O Centro de Atención a Minusválidos Físicos conmemorará o 3 de decembro o «Día
Internacional do Minusválido» cun programa de actos
que inclúe carreira en cadeira de rodas, comida especial,
xornada de portas abertas e actuación da Asociación Enxerto «Pi con Pe». Tamén haberá proxección de programas
realizados no curso de vídeo e
entrega de premio do II Festival das Estrelas. Así mesmo, a
concelleira Coral Seoane impartirá unha conferencia sobre
Política social do Concello.

El Ideal Gallego

Unha asociación cubana de minusválidos
visita Ferrol
Hoxe comeza unha visita a Ferrol de tres días de duración unha
expedición de minusválidos
cubanos que se atopan en Galicia con motivo do II Intercambio Cultural Cubano Galaico.

DÍA
INTERNACIONAL
DO
MINUSVÁLIDO

ción Sociocultural de Minusválidos Físicos de Ferrol. Os
membros de Aclifim efectuarán un percorrido polos Centros Especiais de Emprego da
comarca, onde poderán ver as
condicións de integración do colectivo ferrolán de minusválidos.
Na xornada do sábado, os cubanos participarán das festas
de Esteiro asistindo a un encontro de baloncesto en cadeira de rodas, partindo logo
cara á localidade de Cariño.
Os minusválidos cubanos
permanecerán en Ferrol ata
o vindeiro domingo, cando partirán cara a Culleredo
onde están convidados a participar no “Día da Familia”.
El Ideal Gallego

La Voz de Galicia

CURSOS
A Asociación Sociocultural de Minusválidos
de Ferrol, iniciará no mes de marzo dous cursos, un de manualidades e outro de artesanía
en coiro. O primeiro deles desenvolverase en
Cariño e o segundo no local da entidade en Ferrol. Os interesados deberán poñerse en contacto coa asociación antes do próximo luns.
El Ideal Gallego

Premios “Carro de Prata”
O premio “CARRO DE PRATA” foi instaurado con carácter honorífico pola Asociación Sociocultural
ASCM no ano 1997. Cunha periodicidade bienal, ten como finalidade recoñecer e galardoar a aquelas entidades ou persoas que se distinguiron polas súas accións a prol do colectivo de persoas con discapacidade
dentro da comarca de Ferrolterra, tanto no campo da accesibilidade como no ocio e tempo libre, deporte,
integración social, cultural, laboral, investigación, etc.
1997 Oswaldo Dávila

1999 Coral Seoane

2001 Colexio “Carmen Polo”

2003 Manuel Ladra

2005 Vodafone

2007 J.María Valencia

2009 Xoán Gato

2013 Carlos Díaz

2015 Colexio “La Salle”
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Ano 1997
A Asociación Sociocultural de Minusválidos crea o premio Carro de Plata
A Asociación Sociocultural de Minusválidos decidiu crear o galardón Carro de Prata para premiar
o labor das entidades e persoas que se distingan
polas súas accións en favor dos cidadáns que padecen algunha minusvalía. O xurado estará formado por representantes dos diversos medios de
comunicación que teñen implantación na cidade
de Ferrol e a comarca. A entidade informou de
que este premio instituese coincidindo co décimo aniversario da súa fundación, que se cumpre,
concretamente, o próximo mes de xuño. A directiva da asociación considera que neste tempo lográronse moitos avances, en materias como prevención, rehabilitación, formación e integración
de minusválidos, pero « aínda queda un longo
camiño por percorrer ». A asociación sociocultural e demáis entidades similares loitan por
concienciar á sociedade acerca dos problemas
con que se tropezan as persoas discapacitadas
día a día, desde as barreiras arquitectónicas ata
as dificultades para atopar un posto de traballo.
La Voz de Galicia

A Asociación de Minusválidos de Ferrol
reivindica o transporte escolar adaptado
O documento subscrito entre o
rexedor ferrolán, Juan Blanco
Rouco, e o presidente da Asociación Sociocultural de Minusválidos, Ángel Gárate, ten por
obxecto o transporte de persoas
con minusvalías que teñan que
realizar desprazamentos para
asistir a clase e tamén a rehabilitación. O transporte realízase
nunha furgoneta adaptada, cedida pola Fundacion ONCE á citada asociación, que dispón dun
segundo vehículo co que efectúa un servizo similar no veciño municipio de Narón que lle
sufraga os gastos do condutor.
Ángel Gárate aproveitou a ocasión para insistir na necesidade
de que a Consellería de Educación fágase cargo do citado

servizo “Tentamos dar o do
de peito para que Educación
pense nos minusválidos cando
saque a concurso o transporte
escolar” - indicou, engadindo
que as 5000 pesetas do presente convenio xa case alcanzarían para que calquera empresa
adaptase un autobús “e o tema
quedaría resolto para uns anos”.
Segundo o citado polo responsable, a asociación atende na actualidade a 14 minusválidos que
acoden a clase á aula especial
do Colexio da Solaina e a outros
centros da zona, e que son trasladados desde os seus fogares en
Valdoviño (Ferrol) e Narón...)
El Correo Gallego

As oficinas da entidade pecharán despois do 10 de agosto

A Asociación Sociocultural de Minusválidos prepara diversos cursos para setembro
A Asociación Sociocultural de Minusválidos Físicos de Ferrol está a
realizar nestas datas un curso de iniciación á escaiola que se prolongará ata o próximo mes de decembro.
Un total de quince persoas toman
parte nesta actividade, que está integrada no programa que desenvolve
a entidade ferrolá con financiamento do Fondo Social Europeo da UE.
Colaboración
A colaboración entre a entidade e a
Unión Europea terá continuidade noutro curso, que está pendente de aprobación por este organismo, e que se centrará nas áreas téxtil e das artes gráficas.
A Asociación Socio-Cultural de Minusválidos Físicos atópase ultimando
actualmente o calendario de actividades para a próxima tempada que comezará o próximo mes de setembro e
na que se dará continuidade á maior
parte das iniciadas o pasado ano.
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Información
A oficina da entidade seguirá ofrecendo información e orientación aos
minusválidos sobre temas de interese para este colectivo, ademais de
continuar co programa de transporte de nenos discapacitados ós colexios e os actos de tipo cultural e
deportivo que vén desenvolvendo.
Ata o momento estivéronse planificando as actividades relacionadas con pártea da área de formación, onde xa o ano pasado
levaron a cabo diversos cursos.
Vacacións
Os responsables da entidade ferrolá anunciaron que as instalacións
da mesma permanecerán pechadas
desde o próximo 10 de agosto ao
10 de setembro, polo que as peticións de participación nos próximos
cursos da asociación terán que esperar a solicitar a súa praza ata des-

pois desa data, na sede da entidade.
Ademais do curso de escaiola, actualmente en desenvolvemento, a Asociación Socio-Cultural de Minusválidos
Físicos prepara outros cursos que terán lugar ao regreso das vacacións.
Informática
A asociación xa dispón de doce
solicitudes para un curso de iniciación á informática que desenvolverá de forma autónoma na
primeira semana de setembro.
Así mesmo, en colaboración coa
Fundación AFIM, terá lugar en outubro un curso de fotografía, para
o que as persoas interesadas deben
realizar a súa solicitude en setembro.

El Ideal Gallego

AS INICIATIVAS CÉNTRANSE EN ARTES GRÁFICAS, XOIERÍA, ESCAIOLA, TÉXTIL E SERVIZOS

Minusválidos de Ferrol promoveu a posta en marcha
de sete empresas

A Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol puxo en marcha no últimos dez anos sete iniciativas empresariais, na actualidade xa consolidadas e que dan emprego a un total de 70 persoas. O ánimo emprendedor deste colectivo centrouse no tema laboral, sen deixar de lado as reivindicacións en materia de eliminación de barreiras arquitectónicas. Por iso é polo que Ferrol sexa, xunto con Salamanca, pioneira en accesibilidade integral de Minusválidos

A primeira iniciativa da Asociación Sociocultural de Minusválidos foi a empresa Texmin, dedicada á confección
de pezas de vestir, que nun primeiro momento asentouse
nun baixo da estrada de Cedeira, en Freixeiro, e que na
actualidade dispón dun edificio propio no polígono naronés das Lagoas. O persoal laboral foi crecendo desde a
súa creación, fai dez anos, e hoxe, desenvolven a súa actividade na mesma un total de 14 persoas minusválidas.
Ó amparo desa industria foron xurdindo outras, como
a empresa de servizos Fesrmi, con oito traballadores,
que atenden a central de Radio-Taxi de Narón e a cafetería do Centro de Atención a Minusválidos Físicos
(CAMF), dependente do Ministerio de Asuntos Sociais.
A Asociación de Minusválidos de Ferrol tamén promoveu a posta en marcha da Xoiería Narón, na que desenvolven as súas actividades tres persoas. e que se sitúa no
alto do Castiñeiro.
O mundo das Artes Gráficas tamén foi abordado por
este colectivo, que o próximo día un de xaneiro iniciará a súa actividade nesta temática, cunha empresa que
estará emprazada nos baixos que no seu día acolleron
a Texmin. A formación do persoal realízase a través
do plan FIP da Consellería de Familia, Muller e Xuventude. que está financiado polo Fondo Social Eu-

ropeo. O sesenta por cento dos alumnos que participan no curso vai ser contratado o día uno de xaneiro.

Nesta mesma temática estase a traballarse noutra iniciativa empresarial, a través do proxecto Horizon
2000. Encamiñada á posta en marcha doutra empresa
de Artes Gráficas, na especialidade de preimpresión.
A pesar de que o ámbito de actuación céntrase na comarca, Minusválidos de Ferrol tamén promoveu a constitución dunha entidade que leva por nome Servizos Galegos de Minusválidos, con cinco traballadores, que atende
a central de taxis de Culleredo, Cambre e Oleiros...)

Baloncesto en cadeira de rodas
A próxima final da copa do Rei
de Baloncesto en cadeira de rodas celebrarase en Ferrol, no mes
de xuño de 1998. A Asociación
Socio-Cultural de Minusválidos
de Ferrol é a encargada de todos
os preparativos. Para iso, o presidente da entidade, Ángel Gárate Roca, foi recibido onte polo
alcalde da cidade, Juan Blanco
Rouco, para tratar o asunto. Gárate solicitou a colaboración do
rexedor para que o programa
desenvólvase o mellor posible.
É necesario reservar aloxamen-
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tos para un centenar de persoas,
aproximadamente, adecuar as
instalacións deportivas para este
tipo de deporte de minusválidos
e resolver outros problemas. Ferrol conta co equipo Basketmi,
en segunda, no que militan Álvaro Illobre Saavedra e Alberto
Fernández Varro, conxunto que
tentará alcanzar a final. É, con
todo, o equipo Nós, de Culleredo, que xa se atopa na división
de honra, o único galego con posibilidades de alzarse coa copa.

El Correo Gallego

Ano 1998
Con axudas europeas e dentro do programa “Type”, segundo anunciou onte a concelleira Coral Seoane

O Concello creará unha empresa de artes gráficas para minusválidos físicos
O concello promoverá a creación dunha empresa de artes gráficas integrada por minusválidos mediante o programa europeo Type, segundo anunciaron onte en rolda de prensa a concelleira de Servizos Sociais, Coral Seoane, e o presidente da
Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol, Ángel Gárate. A iniciativa ten un orzamento de 75 millóns de pesetas e
está subvencionada en tres cuartas partes pola Unión Europea. Participan varias entidades privadas, a Xunta e o Concello

A presentación deste novo programa, por parte do alcalde e a concelleira de Servizos Sociais, foi a
resposta do PP ás críticas realizadas
o martes polo portavoz municipal
de Esquerda Unida-Esquerda Galega, Enrique Barreira Beitia, quen
acusou ao goberno local de “desprezar” as axudas da Unión Europea, en contraste cos recursos obtidos polo anterior goberno local.

Seoane sinalou que concretamente o
PP logrou subvencións en Servizos
Sociais, a área que xestionaba Barreira no anterior mandato e que ata
agora non recibira achegas europeas.
Concretamente enumerou as axudas
para a escola taller, os cursos de formación do Fondo Social Europeo, o
programa Itinere, dirixido pola Xunta pero aplicado en Ferrol, e o life,
en colaboración con Lugo e Vigo.
Ademáis, o alcalde informou onte
de que recibiu unha felicitación do
ministro de Asuntos Sociais, Javier
Areas, pola xestión de Seoane e o
programa Type. Sobre este, Ángel
Gárate destacou que era a primeira
vez que un concello como o de Ferrol xestionaba directamente unha

Minusválidos
A Asociación Socio-Cultural de Minusválidos de Ferrol participará o próximo día vinte e cinco de xullo na V Feira Artesanal e Industrial “Boiromostra”,
onde se celebra o Día do Minusválido.
A entidade pon gratuitamente a disposición
de todos os seus socios un autobús que partirá
do local social, situado na rúa Fernando VI,
ás nove da mañá. O regreso está previsto para
as oito da tarde. Para reservar as prazas pódese chamar por teléfono ao número 35-14-30
en horario de nove e media a unha e media.

El Ideal Gallego

Seguimos...no camiño

actuación destas características, na
que participa como colaborador a
Xunta, ademais da Once e entidades de minusválidos da comarca.
Durará dous anos nos que se formará a dez minusválidos no campo das artes gráficas, no que traballarán fundamentalmente a través
da informática, e formarase unha
empresa, co obxectivo de que continúe no futuro. Gárate dixo que
a UE “só” recortou nun 9,38% a
subvención solicitada, o que ao
seu xuízo é unha rebaixa mínima.

La Voz de Galicia

A INICIATIVA DE CARÁCTER BIANUAL CONTA CUN ORZAMENTO DE CASE 75 MILLÓNS DE PESETAS

Dez discapacitados prepáranse para traballar co proxecto Type
A concelleira de Servizos Sociais e o presidente da Asociación Socio Cultural de Minusválidos informaron do desenvolvemento do programa

Desde a posta en marcha no
principio do ano do proxecto
Type de formación e emprego na área da preimpresión,
un total de dez discapacitados físicos participan
nas actividades desenvolvidas ata o momento e que
foron expostas onte polo
presidente da Asociación
Socio Cultural de Minusválidos, Ángel Gárate Roca.

Formación
A iniciativa, enmarcada
dentro do proxecto europeo
Horizón, ten como finalidade lograr a cualificación
profesional de persoas con
discapacidade no sector
das artes gráficas, así como
potenciar a creación dunha empresa na comarca
de Ferrol dedicada á integración destas persoas...)

Ó representante desta entidade acompañábanlle na
presentación a responsable
técnica do proxecto, Elena
González, a delegada da
Consellería de Familia, Muller e Xuventude, Rosa Gámez, a concelleira de Servizos Sociais, Coral Seoane,
e o alcalde de Ferrol, Juan
Blanco Rouco.

Empresas
Ata finais de maio, a formación de persoas discapacitadas centrarase na adquisición das competencias
necesarias para iniciar un
proceso de inserción profesional e poder desenvolver un posto de traballo de
técnico en preimpresión...)

Divulgación
Finalmente, levarase a
cabo un programa de información e sensibilización sobre o tema do
emprego das persoas con
discapacidades
físicas
na zona de Ferrolterra...)
Entidades colaboradoras
En febreiro de 1997 a
Asociación Sociocultural
de Minusválidos presentou á Iniciativa Comunitaria Horizón o proxecto
Type de formación e emprego de persoas con discapacidade física no ámbito das Artes Gráficas.
Nel participan como cofinanciadores diversas entidades: a Xunta de Galicia,
a través da Dirección Xeral
de Servizos Sociais, a Fun-

dación Once, o Concello de
Ferrol e as firmas Texmin,
Fesmi, Xoiería Narón, así
como os Servizos Galegos
de Minusválidos (centros
especiais de emprego).
Colaboran tamén, aínda
que sen achega económica, as unións comarcais de
Comisións Obreiras e de
UXT de Ferrol, a Cámara de Comercio de Ferrol,
Asociación de Empresarios
de Ferrolterra, Cadea Dial
Rías Altas e o Grupo INSO.

El Ideal Gallego

Formouse unha comisión xestora cos cinco primeiros socios

Organizacións sociais de Ferrolterra aúnan esforzos nunha federación
Cinco organizacións do ámbito da promoción da
saúde e os servizos sociais da comarca de Ferrolterra decidiron a constitución dunha Federación de
ONG co obxectivo de axuntar os seus recursos, esforzos e programas para unha maior penetración social e capacidade de decisión fronte á administración.

posibles membros que se achega á trintena de entidades.
Ampliar o número
En total, sumando os membros de todas as asociacións deste tipo e aquelas persoas que se benefician dos seus servizos
sen pertencer ás mesmas, o total dos afectados polo seu labor superaría as 10.000 persoas en toda a comarca ferrolá.

O pasado mércores constituíase unha comisión xestora con
representantes destas sete entidades que se encargará da
elaboración dos estatutos e da posta en marcha da nova
federación.

Os impulsores desta iniciativa aseguraron que na
súa intención está expor persoalmente o seu proxecto a todas estas entidades e que están abertos á inscrición de novos membros de forma inmediata.

Compoñentes
A presidencia desta comisión xestora será ostentada polo
representante da Asociación Socio-Cultural de Minusválidos Físicos, Ángel Gárate, e será esta entidade a que acolla
tamén, de forma provisional, o local social da nova agrupación, así como o seu número de teléfono, o 981 35 14 30.

Ángel Gárate, que actuou como representante das asociacións membros na súa presentación oficial, asegurou que o seu obxectivo fundamental é fomentar todas aquelas actividades comúns en ámbitos como a
prevención de enfermidades, reinserción de colectivos
marxinados así como programas de formación, conseguindo con isto mellores resultados no seu labor e
potenciando de forma importante a base asociativa.

A Asociación de Ex-Alcohólicos, Érguete Ferrol, Asfedro, e a organización de familiares de enfermos mentais
“Porta Nova” completan, polo momento, a composición
da federación que ten, con todo, un campo potencial de
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Ano 1999
A ASCM celebrou asemblea ordinaria

Os minusválidos graves contarán cun centro de día Gran éxito de público no desfile
benéfico
para as súas necesidades
A asemblea xeral da Asociación Socio-Cultural de Minusválidos ferrolá
facultou á súa directiva para iniciar os trámites precisos co fin de crear
un centro de día destinado especificamente a persoas con discapacidades
físicas graves. Coa construción deste novo espazo, a entidade quere chegar a un maior número de persoas coa súa actividade integradora, xa que
os programas para os minusválidos graves expúñanse como unha necesidade de novo desenvolvemento dentro da planificación da organización..
A asemblea tiña lugar na mañá de
onte e na mesma, os socios tiveron
que pronunciarse sobre o labor e o
informe económico presentado pola
actual directiva, ambos os puntos resoltos favorablemente por maioría.
Na que será ademais a súa última
reunión do ano, a directiva quixo
expor aos seus socios os proxectos nos que se atopa traballando de
fronte ó próximo ano 2000. Entre as
propostas expostas onte e ás que a
asemblea deu o seu visto bo atópase
a creación deste centro de día para
persoas con minusvalías graves. Segundo asegurou o presidente da asociación, Ángel Gárate, “será un espazo de atención e de ocupación que
lles permita saír das súas casas ter
maior relación con outras persoas”.

Fondos propios
A asemblea decidiu ademais continuar coas accións en programas
como o TYPE que xa se están desenvolvendo, así como con outras relativas á formación e ao transporte
adaptado de persoas. Finalmente, o
acordo tomado polo conxunto dos
socios permitirá á asociación buscar financiamento para o proxecto
de atención terapéutica aos nenos discapacitados da localidade.
Así, aínda no caso de que a Fundación
Caixa Galicia non dea o seu apoio ao
proxecto, a entidade levarao a cabo.

As expectativas provocadas coa realización do desfile-show a beneficio da
Asociación Socio-Cultural de minusválidos que tiña lugar o pasado venres no
auditorio da Feira de Mostras víronse
cumpridas con fartura coa asistencia de
numeroso público, que houbo de abonar
1.60 pesetas para acceder ao espectáculo.
Unhas dúas terceiras partes do recinto estiveron ocupadas polos espectadores, que
contemplaron unha montaxe centrada non
unicamente na exhibición de roupa, peiteados ou xoias de distintas firmas da cidade, senón tamén en distintas actuacións
de danza, que daban ao conxunto un talante diferente ao das habituais pasarelas.
Previamente ao comezo do show serviuse
para os asistentes un cóctel, que foi doado
para a ocasión polo Hotel Almirante e, no
transcurso do mesmo sorteáronse agasallos cedidos polas firmas participantes.
A recadación obtida irá parar á asociación que preside Ángel Gárate para
a realización de distintos proxectos.
Diario de Ferrol

Ángel Gárate, presidente da Asociación Socio-Cultural de Minusválidos

“Queremos unha cidade para todos”

Ángel Gárate asegura que o seu labor á fronte da Asociación Socio-Cultural de Minusválidos é algo que leva no sangue, aínda que “non quero converterme no presidente eterno”. Desde o nacemento da agrupación, no ano 1987, este home centrou os seus esforzos na integración laboral-“e consecuentemente social”- do colectivo ao que representa.

-Que obxectivos márcase a asociación con vistas ao futuro?

Somos conscientes de que existen moitas persoas con minusvalías graves que non poden
acceder ás actividades de formación nin a un traballo e non nos queremos esquecer deles.
Por iso, confiamos en poder crear un centro de día no local da asociación: un espazo no
que estas persoas poidan estar con outros compañeiros e participar en actividades lúdicas.

-Con respecto á eliminación de barreiras arquitectónicas, en que situación
atópase Ferrol?

A Comisión de seguimento do plan de accesibilidade volveuse a reunir e esperamos
que este ano se renoven as obras. Ós poucos fomos avanzando, aínda que hai que dicir que o comercio quedouse atrás. É unha pena, pero aínda seguimos probándonos
as zapatillas na beirarrúa: os comerciantes deberíanse de dar conta de que os minusválidos son compradores potenciais. Hai que convencelos de que o seu traballo é para todos. Ferrol non está nin por diante nin por detrás de moitas cidades en canto a barreiras
arquitectónicas, pero nosa principal reivindicación segue sendo unha cidade para todos...)

Seguimos...no camiño

Proxecto de cooperación
con Masaya
Ó falar das iniciativas máis inmediatas, Ángel Gárate móstrase especialmente ilusionado co
proxecto Nico, que o vindeiro
luns será presentado a Caixa
Galicia para optar ás axudas
establecidas pola entidade para
accións de cooperación co terceiro mundo. O proxecto, que
foi deseñado integramente
pola asociación, centrouse en
Nicaragua e, concretamente,
en Masaya, cidade hermanada
con Ferrol desde o ano 79...)
Diario de Ferrol

A ampla oferta desta entidade canalízase a través de seis clubs

A asociación local de minusválidos prima o deporte entre os seus membros
Superación é un dos lemas fundamentais no mundo deportivo, e tamén é unha máxima de vida na existencia de determinados colectivos. Este é o caso da multitude de deportistas integrados nos distintos clubs da Asociación Ferrolá de Minusválidos, homes e mulleres que día a día loitan para mellorar as súas marcas e para integrarse nunha sociedade que aínda hoxe non acabou de tenderlles a man.
O ano 1987 marcou o
punto de partida para
esta asociación que
naceu co principal
obxectivo de traballar
por unha completa
integración dos membros deste colectivo.
Por iso, a práctica deportiva foi, e segue
sendo, un dos alicerces fundamentais da
entidade. Na actualidade, sete son os
clubs que compoñen
o groso de actividades da asociación.
Baloncesto
Quizá una das modalidades máis difundidas
entre o gran público é
o baloncesto en cadeira de rodas. O Basketmi Ferrol está composto por doce xogadores
que entre os seus méritos lograron o subcampeonato na liga Galega
da presente tempada.

Tenis
A Agrupación Deportiva de Minusválidos
acolle no seu interior
todas as especialidades practicadas polos
membros da asociación pero que non contan con club propio.
Entre as súas actividades sobresae con diferenza a modalidade
de tenis en cadeira de
rodas. A agrupación de
Ferrol achegou a esta
especialidade o home
que na actualidade
ostenta a primeira posición no ránking nacional, Álvaro Illobre.
Tenis de mesa
Con todo, foi o tenis de
mesa a modalidade que
frutificou en forma de
club dentro da Asociación. O Tenfis, axuntando a tradición deste
deporte na comarca
co espírito de supera-

ción dos membros da
entidade, destacouse
como un dos equipos
máis prolíficos. Os
seus numerosos méritos abarcan desde
o primeiro posto nos
tres últimos campionatos galegos en dobres e por equipos, ata
o subcampeonato de
España no ano 1998.
Motor
Tamén o automobilismo é unha actividade practicada polos
membros desta asociación. O Club Micoteam converteuse
en escuadra englobada
na Federación Galega.
Entre as súas actividades destaca a organización da subida do
Eume, e a celebración
de rallyes sociais nos
que os corredores non
poden superar a velocidade dos sesenta

quilómetros por hora
nun percorrido cronometrado guiado por
un rutómetro a través
de estradas comarcais.
Grandes figuras de
reconocido prestixio
Os diversos equipos da
Asociación de Minusválidos deron grandes
plusmarquistas á nosa
cidade. Homes como
José Manuel Abal Lores, Álvaro Illobre,
Porfirio Hernández ou
Alberto Novo están a
entre o máis alto do panorama nacional, á vez
que outros como Alberto Fernández e Dores Sandá foron destacados como mellores
deportistas locais na
Gala do Deporte da
nosa cidade durante a
edición do ano pasado.
Todo un recoñecemento que estes homes e
mulleres
gañáronse

con esforzo e ansias
de superación. Unha
lista de figuras que
os clubs esperan que
siga aumentando grazas ao incesante traballo deste colectivo.
Promoción del tiro e
a natación
As implicacións da
Asociación de Minusválidos en canto
ao deporte nos e pechan cos clubs ben
consolidados. Outros
dous combinados acollen a diversos participantes, o Natami
e o tiro Vos Once...)

Diario de Ferrol

Os minusválidos celebran o Día Internacional con actos culturais e deportivos
A Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol
celebrará o Día Internacional cunha serie de actividades
culturais e deportivas que comezan hoxe, venres, no salón
de actos da Universidade de Esteiro, cunha actuación das
rondallas de Santa Uxía de Mandiá e do Club de Campo.
Ese mesmo día, no mesmo recinto, haberá unha representación teatral a cargo do grupo Ou Contraste de Ares.
O sábado, día 4, no pavillón polideportivo de Esteiro,
disputarase un encontro de baloncesto en cadeira de
rodas. O partido comezará ás sete da tarde e enfrontaranse os equipos Basketmi de Ferrol e Amfiv de Vigo.

Carreira
Por último, o domingo, día 5, correrase un rally social.
A saída darase ás 10:45 da mañá, nas inmediacións do
pub A Cuneta, no número 446 da Estrada de Castela. O
primeiro tramo constará de oitenta quilómetros. A continuación, os participantes reuniranse nun xantar en casa
Ermidas, en Lamas, e desde alí partirán para realizar o
segundo tramo, de corenta quilómetros, que lles levará
ata o punto de partida, onde chegarán ao redor das sete
da tarde.
Os actos concluirán coa entrega de trofeos aos vencedores da carreira.
La Voz de Galicia
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Ano 2000
PROGRAMA INTER

A asociación sociocultural está a participar no Proxecto INTER, proxecto
promovido polo IMSERSO.

A través da resolución do 6 de novembro de 1998 o Imserso convocou ás entidades sen ánimo de lucro a presentar experiencias para a
súa participación no programa Inter.
A nosa asociación presentouse a este
proxecto novedoso, no que atopamos un hoco dentro das asociacións
que realizan actividades deportivas.
Pautas iniciais
-Suple na súa esencia o programa HELIOS.
-Se estructurará en 13 grupos.
-Unha consultora privada encargarase
da comunicación entre os participantes
e o Ministerio.
-Cada entidade designará un representante
para
o
programa,
preferiblemente
alguén con experiencia nas relacións e actividades desenvolvidas pola entidade.
Obxectivos
Formar unha rede dedicada a:
-Prevención.
-Participación na vida económica.
-Vida autónoma dos discapacitados.
-Intercambio dos coñecementos e experiencias adquiridas durante o desenrolo do programa.
-Criterios de calidade, para aplicar polas entidades participantes.
-Pautas para coñecer o funcionamento
interno das entidades e lograr o máximo aproveitamento.

Curso de creación e
mantemento de espazos web

Participantes
-Por cada grupo, orredor de de 8 entidades.
-Observadores (representantes de entidades públicas, empresas privadas, etc...)
-Anfitrión(persoa que organiza a visita
a su entidade, dentro duns parámetros
establecidos polo grupo. Buscar calidade/precio. Encargarse do aloxamento
dos visitantes.

Duración
-Unha duración máxima de 3 anos.
3 visitas ó ano (entre as entidades que
forman un grupo).
-Todos visitarán a todos nos tres anos.
-Cada ano deberase renovar a concesión do proxecto.
Consultora privada
-Encargada de levar toda a documentación relacionada co programa e a xustificación de gastos.
-Axudarán á organización do proxecto
por cada entidade.
-Apoio administrativo, colaboración no
calendario das visitas.
-Propostas técnicas, sen carácter obrigatorio. Axudar a mellorar infraestructuras de organización...)

Revista Eiva

VISITA Ó CONCELLO
O día 30 de Maio, ás sete da tarde, fomos recibidos polo Sr. Alcalde de Ferrol D. Xaime Bello Costa. A invitación libra efectuada no transcurso da súa visita ó stand que a Asociación Socio Cultural de Minusválidos tiña na Feira Pro-Saúde.
Durante a visita ó concello estivemos acompañados tamén por Dª Mª do Carme Parada, Concelleira de Sanidade e por Dª Mª Luisa Sabio, Concelleira de Facenda. O Alcalde ensinounos e explicounos moitas cousas da vida política actual e da historia, tanto
da súa andaina política como dos anteriores alcaldes que pousan nuns cadros no Salón
de Plenos, nesta sala, o noso voceiro, Alberto Pena, leu unha petición que lle fixemos:
visita-la ría de Ferrol en lancha. A nosa solicitude foinos concedida prontamente...)
Revista Eiva

Seguimos...no camiño

A Asociación Sociocultural de
Minusválidos, co patrocinio da
Fundación Airtel, iniciou un curso de creación e mantemento de
espazos web. A Fundación Airtel
pon a dispor da Asociación dous
profesores e 10 equipos portátiles,
cos seus respectivos teléfonos móbiles para a realización do curso.
O obxectivo do curso é lograr que
os asistentes aprendan a crear páxinas web, sen ter que desprazarse ó
lugar físico onde se atopa situado
dito servidor, utilizando a.oficina móbil como ferramenta hardware e unha serie de ferramentas
software de soporte (FrontPage,
Ftp...) sobre plataforma Windows
95-98 o NT con protocolo TCP/IP.
Entre os módulos dos que consta
o curso, cabe destacar o do DHTML, o que se utiliza para a creación
de páxinas dinámicas. Ó remate
do curso, os asistentes realizarán
un traballo que situarán nun servidor Internet para que o seu traballo poida facerse público na Web.
A duración do curso é de 20 horas.
A clausura do curso foi o venres día
26 as 8 h. da tarde.
Revista Eiva

V XORNADAS DE
ACCESIBILIDADE
O día 23 de setembro celebráronse as IV Xornadas sobre Discapacidade na vila coruñesa de Cariño, organizadas pola Asociación
Sociocultural de Minusválidos.
Os actos iniciáronse cunha conferencia da concelleira ferrolá, Dona

Coral Seoane, que disertou sobre
as familias de nenos con discapacidade. A continuación falou D. Juan
Ramón Ferreira, representante da
Asociación de Ex Alcohólicos de
Ferrol que nos informou sobre os
efectos do alcohol nos accidentes de
tráfico. Ó remate destas conferencias
actuou a tuna de Santa Uxía de Mandiá formada só por mulleres, a súa
actuación foi aplaudida polo centenar de persoas que asistiron ó acto.

A clausura das xornadas correu a
cargo de D. Fernando Tellón, alcalde de Cariño, e da concelleira de
Servizos Sociais de Cariño e delegada da Asociación Sociocultural
de Minusválidos, Guadalupe Yáñez
Montero, rematando os actos cunha cea de confraternidade e un sorteo de agasallos entre os asistentes.
Revista Eiva

OS NÚMEROS DE ESPAÑA
España era un dos equipos máis numerosos, nas visitas polo
Sidney Olimpie Park un non deixaba de ollar color vermello por tódalas esquinas, o noso país fixo un gran esforzo para
levar os mellores deportistas nacionais e darlles a oportunidade de demostrar ó resto do mundo do que eran capaces.
España participou en 16 das 18 disciplinas deportivas, non participou en voleibol e rugby, pois en España aínda non hai deportistas que fagan estas especialidades.
Os números máxicos foron os seguintes:
Compoñentes: 324 persoas, incluíndo 201 deportistas cegos, minusválidos físicos, discapacitados intelectuais y paralíticos cerebrais, xunto con 123 membros do persoal técnico e “staff.”.
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Especialidades: os cegos son os máis numerosos 73 e discapacitados físicos 66. Natación e atletismo son os deportes con maior representación.
Palmarés: O equipo español aca dou en Barcelona e Atlanta o 5º posto.
España acadou o seu mellor posto na historia dos Xogos Paralímpicos, ó terminar na terceira posición, con un total de 107 medallas, cifra que iguala as conseguidas en Barcelona 1992, pero nesta ocasión o número de ouros foi maior, e a clasificación tamén...)

Revista Eiva

Ano 2001
XIMNASIA DE MANTEMENTO

Feira

Segundo unha enquisa levada a
cabo pola nosa Asociación e tendo
en conta as actividades máis solicitadas polos socios puxemos en
marcha en plan piloto un proxecto de Ximnasia e Mantemento.

Ó longo dos días 15 e 20
do mes de Agosto a nosa
Asociación estivo na Feira de Artesanía de Caranza organizada pola Asociación de Veciños de
Caranza (Ferrol) onde se
mostraron os traballos realizados no taller de Manualidades da Asociación
Sociocultural de Minusválidos ó longo deste ano.

Esta actividade non so fisicamente
axuda a encontrarse mellor a calquera persoa con discapacidade se
non que tamén mentalmente axuda.
Esta actividade está impartida por
cinco monitores que desenrolan
A nosa Asociación comezou o xogos adaptados a todas as minusdesenrolo desta actividade des- valías...)
de o mes de abril ó mes de xuño.
Esta actividade desenrólase tódolos xoves no pavillón de Esteiro en horario de 8 a 9 da tarde.

Revista Eiva

de

artesanía
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DÍA

DO

MINUSVÁLIDO
O día 2 de decembro celebrouse o día do Minusválido. Esta
celebración realizouse na nosa Asociación á que foron invitados tódolos socios e simpatizantes e asistiu á mesma a
nosa Concelleira de Asuntos Sociais, Belén Gómez Casado.
Ó longo deste día realizáronse os seguintes actos:
•Presentación da 3ª edición do premio Carro de Prata
•Exposición dos Traballos manuais.
•Presentación da campaña de eliminación de Barreiras Arquitectónicas no comercio de Ferrol.
Revista Eiva

FEIRA DE MOSTRAS

A Asociación Sociocultural de Minusválidos participou do 10 ó 15 de Xullo na 39º edición da Feira
de Mostras de Ferrol, contando coa financiación da
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, a través da Direccion Xeral de Servicios Sociais que
patrocinaron o valor do noso stand. Na Feira expuxéronse os últimos avances en axudas técnicas para
minusválidos e terceira idade, contando cun día adicado ó minusválido e cun programa de actividades.
Este ano celebrouse o 13 de Xullo o Día do Minusválido, aínda que as condicións meteorolóxicas
non foron favorables, podemos considerar un éxito a asistencia e participación do colectivo, tanto de
persoas con minusvalía como de público, en xeral.
Neste día contamos coa presencia do Conselleiro de Sanidade, D. José Mª Hernández Cochón;
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coa Directora Xeral de Servizos Sociais, Dª Corina Porro; coa Delegada provincial, Dª Blanca García Varela; coa Concelleira de Servizos Sociais de
Ferrol, Dª Belén Gómez Casado e co Presidente
da Cámara de Comercio de Ferrol, entre outras autoridades que quixeron acompañarnos neste día.
No transcurso dos actos protocolarios fíxose entrega dos diplomas dos cursos impartidos por esta
asociación. Asemade, adicounos unhas verbas o
noso presidente, clausurou o acto o Conselleiro, D. José Mª Hernández Cochón, expresando os
seus parabéns a todos/as polo traballo efectuado.

Revista Eiva

ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NOS COMERCIOS
Coa finalidade de facer accesible os comercios a tódolos/as cidadáns, esta asociación propón á Concellería de
Asuntos Sociais do Concello de Ferrol e á Dirección Xeral de Servicios Sociais poñer en marcha un Proxecto de
Eliminación de Barreiras Arquitectónicas dirixido a 50
establecementos situados no termo municipal de Ferrol.
A Asociación Sociocultural de Minusválidos leva un
ano realizando una campaña a través de anuncios publicitarios nas radios e televisións locais coa intención de que os comercios se acollan a esta axuda.
Na comunidade galega somos pioneiros con esta campaña.
A maior sorpresa foi o nulo interese pola axuda por
parte dos comercios de Ferrol, xa que a data de 30 de
outubro non hai ninguna solicitude a este proxecto.
Desde a Asociación Sociocultural de minusválidos
pedimos a tódolos comercios que se interesen polo
cumprimento da Lei de Eliminación de Barreiras Arquitectónicas. Lembramos tamén que tódolos comer-
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ciantes que desexen solicita-la axuda aínda están a
tempo de facelo antes de finaliza-lo ano polo que, a
continuación, citamos os requisitos para dita axuda:
-Memoria técnica na que se recolla o estado actual do comercio e as actuacións que se pretenden realizar, co obxectivo de facelo accesible a tódolos/as cidadáns. O proxecto deberá cumprir a
normativa vixente en materia de accesibilidade.
-Orzamento detallado das obras a realizar.
-Compromiso de aportar o 25% dos custos da obra.
-Certificado que acredite o dominio da/o propietario/a
de conformidade coas obras que se pretende realizar.
-Compromiso de que fará constar que a obra se realiza coa
colaboración da Concellería de asuntos Sociais do Concello
de Ferrol e da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais.
Concesión: farase por rigoroso orden de solicitude, sempre que cumpran os requisitos.
Pagamento: aboarase o 75% do custo total da obra realizada trala presentación da factura no rexistro municipal e
o informe favorable dos Servicios Técnicos municipais.
Revista Eiva

Ano 2002
O persoal de Texmín está integrado por cincuenta discapacitados que se dedican á confección de roupa

Os outros traballadores de Zara
Carmen Meas tiña un curriculum co que había poucas oportunidades de conseguir un traballo. Sen formación, 53 anos e
ademáis unha poliomielitis desde pequena, é dicir, unha dexeneración muscular dunha perna. Con todo, o seu soño fíxose
realidade en Texmín, un centro especial de emprego dedicado á confección de roupa. Carmen non sentiu estraña porque os
47 traballadores que integran a empresa teñen algún tipo de minusvalía física, psíquica ou sensorial, que non lles condiciona para coser pezas en exclusiva para Zara. Este centro de O Feal iniciou fai catorce anos o seu proxecto empresarial.

Texmín foi o primeiro dos centros especiais de emprego que naceu na comarca. Empezou con só dez
traballadores e agora ten asalariado a case cincuenta. Cada un deles ten unha deficiencia ou problema
psicolóxico pero, do mesmo xeito que calquera traballador, acode diariamente ao seu posto de O Feal.
Gerardo Vázquez é o técnico de produción de
Texmín, o encargado de supervisar toda a actividade e que cada persoa realice a súa tarefa. Gerardo viu nacer o centro tras abandonar a súa vida
como xastre. Non lle desbasten pezas ao afirmar
que “podería estar a traballar en Inditex, pero que
iso non é vida. Prefiro axudar a mellorar as capacidades destas persoas e, ao mesmo tempo, as miñas”. Entre os empregados, tamén os hai que están
desde o principio. Unha delas é Ángeles García.
“Claro que me gustaría montar o meu propio negocio, pero fai falta tanto diñeiro”, di resignada.

nos con isto e, ós poucos, a xente foi descubrindo
que a utopía era posible”, explica Ángel Gárate.
Texmin traballa en exclusiva para Zara e, do
mesmo xeito que calquera empresa, está cinguida ós cambios do mercado. “A este paso, non
sei se poderemos competir cos países asiáticos e os de Europa do Leste”, quéixase Manuel
Veiga, mentres lembra que todos os asalariados de Texmín teñen un contrato indefinido...)

Orixes
Manuel Veiga e Ángel Gárate son os dous fundadores de Texmín. “Fai quince anos apenas había
traballo para os discapacitados. Nós arriscámo-

Gráficas Narón. No municipio sitúase tamén outro centro especial de emprego: Gráficas Narón. Nestas instalacións traballan na actualidade quince discapacitados.

DOCUMENTACIÓN
Obxetivo. O principal obxectivo de Texmin é o de formar a profesionais que poidan acceder ao mercado laboral. É dicir, que se incorporen a outras empresas, para conseguir a integración plena das persoas con discapacidades.
Actividade. Texmin realiza as chaquetas de traxe de home para
a firma Zara. En Galicia, só unha cooperativa de Lestedo e
unha pequena empresa de Arzúa dedícanse a esta actividade.

La Voz de Galicia

A Asociación Sociocultural de Minusválidos organiza clases de lingua galega
A Asociación Sociocultural de Minusválidos organiza un curso de iniciación á lingua galega en colaboración coa Dirección Xeral de Política Lingüística. Todas as persoas maiores de 18 anos que desexen asistir a estas clases deben apuntarse nos locais da entidade,
situada na rúa Fernando VI, bloque 2, baixos 18-19. Tamén se pode chamar ao número
de teléfono 981 351430.
Desde a organización infórmase de que esta actividade realizarase cun mínimo de 20 persoas e un máximo de 35. O curso terá unha duración de 75 horas e todos os participantes
que superen as probas recibirán un certificado de aptitude.
Diario de Ferrol
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O vehículo foi presentado na mañá de onte diante do Concello

O novo Eurotaxi de Ferrol está xa ao servizo de todos os cidadáns
A praza de Armas acolleu onte a presentación do
novo Eurotaxi, un vehículo adaptado para o transporte de minusválidos. Asistiron ó acto, ademais
da concelleira de Servizos Sociais, Belén Gómez,
os presidentes de tres asociacións directamente relacionadas e implicadas no proxecto. A Asociación
Sociocultural de Minusválidos, presidida por Ángel Gárate, o tamén presidente de Radio Taxi, José
Vázquez, e o da Asociación de Veciños Concepción Arenal, Manuel Miraz. O condutor do coche,
Benito Calvo, encargouse de facer, grazas á colaboración dun discapacitado alí presente, unha demostración práctica do funcionamento do servizo

ciais, ademais de á Fundación ONCE “sen a que nos
sería imposible ter o eurotaxi na cidade” e a Radio
Taxi “que se envorcou connosco”, puntualizou. Durante o transcurso do acto incidiuse en que é un taxi
que pode utilizar todo o mundo e non está só pensado
para discapacitados, polo que desde as asociacións
presentes fíxose un chamamento á poboación para
que non dubidase á hora de utilizar o Eurotaxi...)

Diario de Ferrol

O coche, modelo Fiat Ulises, está adaptado na
parte traseira para que poidan acceder as cadeiras de rodas e ten chanzos laterais para persoas
con mobilidade reducida. Ademais destaca a utilidade do servizo para todas aquelas persoas que
despracen aos seus fillos en cadeiras para nenos.
Ángel Gárate deu as grazas en xeral ao concello de
Ferrol, e en particular á concelleira de Servizos SoA maioría dos traslados foron á piscina de Narón e a centros educativos

A Asociación de Minusválidos ofreceu transporte adaptado a uns 50 usuarios
Continuar prestando o servizo de transporte adaptado ós centros escolares e seguir traballando na eliminación das barreiras arquitectónicas son dous dos obxectivos que se expón a Asociación Sociocultural de Minusválidos para 2003. No primeiro dos casos,
a entidade que preside Ángel Gárate fixo posible que aproximadamente 19 persoas utilizasen este medio de transporte á hora de
desprazarse aos centros escolares, de rehabilitación ou á piscina municipal de Narón, entre outras dependencias. O seu período
de duración, comes habitual desde a posta en marcha deste servizo, foi anual e continuará nesta liña nos próximos doce meses

Centros educativos como o Carmen
Polo, o IES As Telleiras, o CEIP e a
gardería da Solaina, o colexio cedeirense Regua, a Asociación Sociocultural de Minusválidos e a entidade
Porta Nova foron algúns dos puntos
de destino dos usuarios que, ao longo
de 2002, utilizaron o servizo de transporte adaptado no que participa a
asociación que preside Ángel Gárate.
A súa demanda foi aumentando,
tal e como se pon de manifesto na
memoria realizada pola asociación,
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desde a súa posta en marcha no
ano 1995, debido a “a carencia de
medios públicos de transporte destas características”, sinalan. Isto é
posible ao contar cunha furgoneta
adaptada, un chofer contratado e
persoal voluntario que se encarga
de axudar ás persoas que necesitan
axuda para o seu desprazamento ás
actividades que realiza a Asociación Sociocultural de Minusválidos
e é unha das prestacións “máis importante, non só para os socios senón tamén para todo o colectivo”.

Neste sentido, segundo informouse
desde a asociación, foron unhas vinte as persoas do concello de Narón as
que se beneficiaron do servizo adaptado mentres que, no concello de Ferrol, a relación de usuarios foi de 27.
A maioría dos traslados realizáronse ó Carmen Polo, á piscina de
Narón e ós cursos de adultos...)

Diario de Ferrol

Ano 2003
A Asociación Sociocultural de Minusválidos levou a cabo unha protesta simbólica

Piden a mellora dos sitios reservados para discapacitados nos cinemas Lauren Rías Altas
Vinte persoas protagonizaron onte un acto revindicativo nas instalacións das salas cinematográficas de
Odeón para reclamar que quen presente dificultades
de mobilidade non se vexa relegado á primeira fila.

Integrantes da Asociación Sociocultural de Minusválidos
da comarca iniciaron onte a repartición dun díptico no que, de forma sarcástica, describen os problemas que se atopan o
colectivo cando acode ós cinemas naroneses de Odeón.
As salas dos Lauren Rías Altas reservan butacas para
as persoas con problemas de mobilidade, pero sempre
na primeira fila, o que o presidente da entidade, Ángel
Gárate Roca, cualificou de “inxustiza”. A proximidade
á pantalla, segundo sosteñen, fai que, ademais de perderse a película “salgamos máis minusválidos do que
entramos”, en alusión á incómoda posición da cabeza.
A entidade enviou un escrito a Lauren Films que non
tivo resposta. A xerencia do centro comercial de lecer
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Odeón, brindouse a tentar manter unha reunión coa empresa para abordar a cuestión. Con todo onte o centro
puxo trabas ao colectivo para realizar o seu acto simbólico e pacífico da revindicación por consideralo publicidade e á entrada das cámaras dos medios de comunicación aínda que finalmente permitiuse o seu acceso.
Pola súa banda, o director de operacións de Lauren Films, Ignacio Celaya, declarou onte a este diario que “as características estruturais das salas son
as que marcan a disposición dos lugares reservados
para minusválidos”. Por iso, a única posibilidade
que apunta é “coller á persoa en brazos e subila ata
unha butaca máis alta”. Celaya descartou- como pedía o colectivo- habilitar outros sitios en filas posteriores porque “o que non se vai a facer é cambiar a
estrutura da sala para reservar tres sitios”, indicou.

Diario de Ferrol

A Asociación Sociocultural de Minusválidos
outorgou onte o galardón

O párroco de Santa Celicia, Manuel
Ladra, recibiu o “Carro de Prata”
O cura párroco de Santa Cecilia, Manuel Ladra,
recibiu onte o premio correspondente á cuarta edición do “Carro de Prata”, outorgado pola
Asociación Sociocultural de Minusválidos cunha
periodicidade bianual. A súa finalidade é galardoar a persoas ou entidades que se distinguiron
polas súas accións a favor das persoas dentro da
comarca de Ferrolterra. Este ano, o xurado desta edición, integrado por representantes dos medios de comunicación, valorou a loita para conseguir a integración na sociedade deste colectivo

compromisos lle deixaran un intre libre para
tratar toda a problematica existente na bisbarra de Ferrol durante vos anos setenta e oitenta”.
Así mesmo, o cura párroco de Santa Cecilia, nos
primeiros contactos cos diversos colectivos de
discapacitados, conseguiu a creación da primeira
Asociación de Minusválidos de Ferrol e Comarca,
sentando as bases do movemento asociativo actual.
En toda esta dedicación e loita, Ladra desempeñou este traballo nunha época na que “a sociedade non estaba concienciada dous problemas
deste colectivo, sendo moi difícil a súa integración a tódolos ámbitos, deixando os seus mellores anos dá súa saúde persoal”, tal e como
recoñeceu o presidente da Asociación Sociocultural de Minusválidos, Ángel Gárate Roca.
Diario de Ferrol

O feito de estar durante trinta anos á beira os discapacitados tratando de que estas persoas non
quedarán illadas da sociedade, especialmente
as que vivían no medio rural, fixo a Manuel Ladra merecedor do cuarto premio Carro de Prata.
A súa tarefa en Municipios como Pontedeume,
Cabanas, Ortigueira, Cedeira, Perbes ou Miño
entre outros, foi valorado polo xurado desta cuarta edición, que destacou o feito de que “deixara
sinal nos diversos colectivos de minusválidos,
facendo reunións con eles sempre que os seus

A Asociación Socio-Cultural de Minusválidos organiza un curso de voluntariado
A Asociación Socio-Cultural de Minusválidos organiza con motivo do Ano Europeo da
Discapacidade, un curso básico de voluntariado, que se desenvolverá entre o 24 e 29 deste mes. A duración total do programa será
de 10 horas, en sesións de 16,30 a 19,00.
O curso está destinado a todas as persoas que estean
dispostas a colaborar en actividades orientadas a reducir a desigualdades dos discapacitados. Ó longo
das sesións abordaranse cuestións como as dinámicas de grupo e as habilidades sociais, os conceptos
xerais sobre o voluntariado, entidades, competencias das administracións e documentación de interese sobre o tema a nivel estatal e internacional.
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Inscrición:
Os interesados poden dirixirse á asociación
a través do teléfono 981 351430, preferiblemente en horario de tarde, ou ben enviar unha
mensaxe cos seus datos persoais
de contacto a ascmferrol.com antes do 16 de abril.
O curso é gratuíto e entregarase un certificado de
asistencia recoñecido pola Xunta ós participantes.

Diario de Ferrol

Grupo de voluntariado
O “Premio ao Voluntario do Ano” é un galardón que busca recoñecer o labor desinteresado que realiza
o grupo de voluntariado a favor das persoas con discapacidade.
Esta iniciativa, que nace desde o grupo de voluntariado da ASCM e se leva a cabo desde 2005, representa
unha maneira de dar as grazas a todo o equipo de voluntarios/as pola súa inestimable colaboración.
Ó longo dos anos utilizáronse varios medios a través dos cales era posible apoiar e votar o/a voluntario/a
do ano: blogue, Facebook...Estas enquisas virtuais supoñen unha primeira criba, pois os que obtiveran un
maior número de votos chegarán á segunda e definitiva fase.
As votacións serán abertas para dar visibilidade ó labor dos nosos voluntarios, un dos alicerces da nosa
asociación. Na segunda fase serán os propios voluntarios os que decidan quen é o voluntario elixido, pois
son eles quenes coñecen mellor o traballo dos seus compañeiros.Valórase a solidariedade, a empatía, o
traballo en equipo, o esforzo, e a implicación, entre outros.

2005 Marisol
Quiñonero

2006 María Luisa
Izaguirre

2007 Fernando
Abella

2008 Ángel
Santamarina

2009 Eva
Losada

2010 Eva
Astray

2011 Sebastián
Castiñeira

2012 Edita
Carballeira

2013 Yeyé
Castro

2014 Nicolás
Cavero

2015 Cristina
Naveiras

2016 María
López
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Grupo de teatro ASCM
No ano 2006, nacía no seo da Asociación Sociocultural o grupo de “Teatro ASCM”, enmarcado no programa
de actividades da Asociación Sociocultural ASCM. Este grupo nace da man de Paco Sanesteban, o cal, realizou unha encomiable labor dende a creación do grupo, tanto na coordinación e dirección artística como
no traballo de promoción da creatividade e a integración das persoas que forman parte deste grupo teatral.
O grupo de Teatro da ASCM está integrado por persoas con discapacidade. O seu obxectivo é amosar a súa valía e
transmitir unha mensaxe social moi importante de concienciación e sensibilización, tendo o respecto e a solidariedade como valores fundamentais.
“Con premeditación e Alevosía”, o argumento desta obra xira arredor dun xuízo entre varias persoas pertencentes á mesma comunidade veciñal. Desta maneira, saen á luz, os problemas cotiáns da convivencia entre persoas do mesmo entorno e as súas desavinzas produto da
falta de comunicación e entendemento. Esta obra conta cun elenco de
11 persoas: 8 personaxes, 1 directora, 1 presentador e 1 técnico. O Grupo de Teatro ASCM realizou un total de 18 representacións desta obra.

“A Familia Rufo”, está baseada na convivencia dunha familia onde cada un
dos membros amosan unha personalidade totalmente distinta. Esta obra destaca
a complexidade da convivencia, sobre todo cando a unidade familiar é tan dispar e conviven diferentes xeracións. Nesta obra participan 9 personaxes, 1 director, 1 presentador e un técnico. “A Familia Rufo” foi representada 41 veces.

“Disparatada Educación”, esta obra transcorre nunha escola inclusiva do

século XXI, na que se entremesturan os elementos do día a día dos nenos/as.
A través desta posta en escea, móstranse as testemuñas dos alumnos/as no seu
primeiro día de clase despois da volta das vacacións de verán e o comezo dun
novo curso. Esta obra componse de 15 personaxes: 1 profesora, 11 alumnos, 2
alumnos extra e unha señora da limpeza. Esta obra foi representada en 8 ocasións.

“El secreto de la cueva”, esta obra transcurre na Galería Ferrolterra, onde
ten lugar unha poxa moi especial, na que non faltarán enredos pola venta dun
cadro que leva por título “El secreto de la cueva”, da pintora galega Rosi Loló.
Dito cadro é a peza esencial sobre a que xira esta comedia chea de intrigas que
se resolverán coa chegada de D.Chicharrón Junior, quen explicará a verdadera orixe. Esta obra conta cun elenco de 9 personaxes, 1 director e 1 técnico.

“Superpanchita”: esta peza teatral, que xira en torno ás difilcultades

dun personaxe con movilidade reducida para saír a rúa, pretende concienciar á población sobre as barreiras e a falta de accesibilidade nas ciudades, así como reflectir a solidariedade dos voluntarios á hora de contribuir
a solventar ditos problemas. De aí, que decídase crear unha “superheroína” para defender os dereitos dos peatóns con discapacidade: “Superpanchita”. Nesta obra participan 6 actores/actrices, 1 director e un técnico.
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Ano 2004
Narón aumentará a súa axuda á asociación de minusválidos
O colectivo abrirá en decembro un local no alto para atender ós socios do municipio
Será a primeira delegación que
abra a asociación. Aínda que leva
varios anos organizando actividades no municipio de Cariño,
alí non ten sede. Ó local poderán
acudir en busca de axuda os 400
discapacitados naroneses afiliados á Asociación Sociocultural,
segundo os datos de Gárate. A
cambio da axuda municipal, a entidade reservará prazas nos seus
cursos para que o Concello distribúaas a través dos servizos sociais. Ademais, a asociación dispón de vehículos adaptados para
transportar a minusválidos que
serán utilizados polo Concello.
Pérez Sequeiros asegurou que
dentro dunhas semanas difundiGárate pediu máis axuda ó Con- rase o contido do novo convenio.
A colaboración aumenta precisa- cello a fin de dispoñer de recurmente agora porque a asociación sos suficientes para ofrecer unha
está a piques de abrir unha dele- boa atención no local naronés.
La Voz de Galicia
O Concello de Narón incrementará a súa axuda á Asociación
Sociocultural de Minusválidos, a
entidade da comarca que reúne a
máis discapacitados, un total de
1.500. O alcalde, Xoán Gato, e a
concelleira de Servizos Sociais,
Manuela Pérez Sequeiros, entrevistáronse onte co presidente da
asociación, Ángel Gárate, para
estudar o modo de mellorar a
cooperación. Ó terminar o encontro, a edil asegurou que se decidiu incrementar de forma considerable a axuda de 3.000 euros
anuais que recibe a agrupación
na actualidade. Non precisou a
cantidade definitiva, pero asegurou que polo menos se dobrará.

gación en Narón. Gárate explicou
que están a terminar as obras de
adaptación dun baixo na estrada
de Castela, 256, no alto do Castiñeiro, moi preto da praza de Galicia. Alí estase creando unha aula
de informática que permitirá dar
clases e ofrecer variados servizos
aos socios. Estas obras contan
con financiamento da Unión Europea a través da asociación Costa Ártabra, que facilitou a metade
dos 90.000 euros do orzamento.
O presidente adiantou que novo
local será inaugurado o 1 de decembro, para que estea aberto xa
o 3, día do minusválido, e o 5, xornada dedicada ao voluntariado.

Cursos de informática para traballadores minusválidos en activo
A Coordinadora de Minusválidos de Galicia, realizou dous cursos de informática nos locais da Asociación Sociocultural de Minusválidos, o primeiro de Tecnoloxía Informática Aplicada, coa asistencia de 15 alumnos, deu
comezo o 29 de Marzo ata o 28 de Abril, cunha duración de 60 horas, as
materias que se impartiron foron, Informática Básica, Windows 2002 (versión XP), Internet, Sensibilización Ambiental, Prevención e Seguridade no
traballo. O segundo curso Deseño de páxinas Web, tivo a asistencia de 14
alumnos, deu comezo o 5 de Maio ata o 25 de Maio cunha duración de 40
horas. Estes cursos estaban destinados a persoas discapacitadas en activo.
Revista Eiva

Novo local para os discapacitados no alto
A Asociación Sociocultural de Minusválidos inaugurou
onte a súa delegación en Narón, situada na estrada de
Castela (número 256, baixo) ao seu paso polo O Alto do
Castiñeiro, moi preto do Concello e da praza de Galicia.
O acto estivo presidido polo alcalde,
A entidade conta con 1.500 socios, dos
siden no municipio naronés, segundo
litados polo presidente, Ángel Gárate

Seguimos...no camiño

Xoán Gato.
que 400 redatos faciRoca. Du-

rante todo o día, os cidadáns puideron coñecer o
recinto, no que se prestará todo tipo de atencións
ós discapacitados de Narón e doutros municipios.
Ademais, como a inauguración coincidiu coa celebración
dos días do voluntariado e da discapacidade, estes dous
temas foron obxecto dunha mesa redonda celebrada.
La Voz de Galicia

Narón acolle hoxe unha mesa redonda
sobre o voluntariado e os discapacitados

Boccia

O club ADM de Ferrol organizou o
día 17 de xuño o I trofeo Cidade de
Ferrol de Boccia, especialidade deportiva para discapacitados. Esta
disciplina aseméllase moito no seu
regulamento á petanca e é practicado por lesionados físicos graves e cerebrais. Realizáronse competicións
en parellas, individuais e en equipos.
Participaron os equipos do Camf de
Ferrol e un combinado do club ADM.
Logo do remate das probas e con trofeos para todos os participantes, alcanzouse o obxectivo, que era que algúns
debes probasen este deporte para máis
adiante poder facer adestramentos desta disciplina deportiva. Este trofeo foi
patrocinado polo Padroado de Deportes
do Concello de Ferrol e colaboraron no
seu desenvolvemento o Comité -Galego
de Árbitros de Boccia, Club Vida Sen
Barreiras do CAMF e o Imserso Ferrol.
Revista Eiva

A Asociación Sociocultural de Minusválidos inaugurará hoxe
a súa nova sede en Narón cunha mesa redonda sobre o voluntariado e as persoas con discapacidade. Intervirán Teresa Díaz, presidenta de Acción Familia Ferrol; Teresa Pena,
asistente social; Telmo Rodríguez, da Dirección Xeral do
Voluntariado da Xunta, e Toñita Espiñeira e Paula Gárate, ambas as integrantes da entidade organizadora. Con este
acto, ademais da posta en marcha da sede naronesa, a asociación celebra os días do voluntariado e do minusválido.
Inauguración

Cando termine a mesa redonda, cara ás 19.30 horas, o alcalde
de Narón, Xoán Gato, e o de Ferrol, Juan Juncal, inaugurarán o
novo local, situado no número 256 da estrada de Castela. Juncal
acudirá ademais como presidente da asociación Costa Ártabra,
que financiou parte das obras de acondicionamento de local.
Durante toda a xornada, o local estará aberto para todo o que
o desexe poida acudir a coñecer os servizos que se prestarán.
La Voz de Galicia

Educación de Adultos 2004
Dende o pasado día 3 de Maio
estase a desenvolver na Asociación un novo curso de Educación para Adultos. Con este
curso pretendemos non só “refrescar” e ampliar os coñecementos académicos que posúen
os alumnos, senón tamén darlles
a oportunidade de relacionarse
entre eles fora do espazo da aula,
saíndo xuntos de cando en vez
para coñecer diferentes lugares.
De momento xa hai organizadas
dúas saídas: unha delas á casa
dos peixes de Coruña (o Aquarium), que terá lugar a finais
deste mes, e outra a Santiago,
con motivo do ano Xacobeo,
probablemente no mes de Se-
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tembro, aínda que teñen pensado organizar algunha máis.
A diferenza de nivel que existe
entre as persoas que asisten ó
curso fai deste un curso único,
xa que no grupo hai xente que
comeza dende cero, coa que se
está a traballar para que aprenda a ler e escribir e outra que se
atopa en condicións de acadar un
titulo en Educación Secundada.
Aínda que a xente que asiste ao curso xa se coñecía de
antes tamén hai dous alumnos novos que están xa totalmente integrados no grupo...)

Revista Eiva

Ano 2005
A agrupación sociocultural desenvolve o seu traballo en moi diferentes frontes

A Asociación de Minusválidos valora os seus seis primeiros meses en Narón
Á parte de consultas diversas, cada
semana son ó redor de 100 persoas as
que participan nalgunha das actividades promovidas por esta entidade
Foi o día 10 do pasado mes de xaneiro cando a Asociación Sociocultural
de Minusválidos inauguraba a sede
naronesa, situada no baixo do número 256 da Estrada de Castela, na
zona do Alto. Pese ao pouco tempo
transcorrido, o labor social que está
a desenvolver xa se está deixando
sentir tanto neste municipio como
noutras localidades da comarca.

A formación de novos voluntar
ios tampouco se descoidou, porque, tal como indica a coordinadora do centro, Marita Espada, son
unha parte moi importante dentro
da entidade e sempre están presentes en todo tipo de actividades.
Unha representación dos mesmos,
asistiu á conferencia internacional de voluntariado e novas tecnoloxías, que se celebrou en Santiago.

Tras a posta en marcha das instalacións, a primeira actividade
que levou a cabo foron uns talleres con motivo do Entroido, aos
que pronto se sumaría un curso
de aproximación a internet e outro de alfabetización e adultos.

Dentro deste capítulo, están a formar aos chamados grupos de voluntarios de rúa para que, a parte de
denunciar as moitas barreiras coas
que se seguen atopando os discapacitados, poidan, tamén, prestar
asesoramento, empezando polos
Concellos, para que teñan en conta a este colectivo á hora de acometer calquera tipo de obra, empezando polos edificios públicos.

En materia deportiva, celebráronse unhas sesións de formación
sobre boccia, que vén ser unha
especie de xogo de petanca, exclusivo para persoas con discapacidade.

Tamén organizaron un curso de informática básica, que foi clausurado
recentemente, e un taller de habilidades básicas, no que se traballaron
aspectos relacionados coa comuni-

cación verbal, entre outras cousas.
As saídas, tanto culturais como
de lecer, tamén foron unha
constante ao longo do curso.
Co Concello de Narón mantén unha
estreita relación, a través de distintas concellerías, coas que veñen
colaboran en distintas iniciativas...)
Inserción laboral
Para este colectivo, unha das maiores preocupacións é o tema laboral.
Por iso, dispoñen dunha bolsa de
emprego, mantendo contactos con
distintas empresas para procurar a inserción laboral. En relación con este
aspecto, tamén tratan de informar as
empresas sobre as vantaxes de todo
tipo que leva a contratación destas
persoas, facendo fincapé en que están perfectamente capacitadas para
poder desempeñar, a plena satisfacción cantidade de postos de traballo.
Diario de Ferrol

A Asociación Sociocultural de Minusválidos ofrece un servizo de voluntariado
A Asociación Sociocultural de Minusválidos de Narón comezou a traballar na súa nova sede -número 256
da estrada de Castila- o pasado 10 de xaneiro. A entidade conta cun servizo de voluntariado social, aberto
á participación de todas as persoas interesadas en colaborar nas diferentes actividades que se organicen.
Ademais, a asociación ofrece cursos sobre novas tecnoloxías e de formación de adultos, servizo de transporte adaptado, actividades de lecer e tempo libre, e outro de tipo laboral a través dunha bolsa de emprego
cos rexistros de demanda dos socios.
Na Asociación Sociocultural de Minusválidos facilítase información e asesoramento sobre os aspectos encamiñados a lograr a integración total das persoas con discapacidades a todos aqueles que o soliciten. Para
iso, ten en funcionamento servizos xurídicos, administrativos, psicolóxicos, educativos e pedagóxicos.
A entidade, que agradece a axuda prestada polos cidadáns, colabora con entidades públicas e privadas
para mellorar a integración social.O horario de atención ao público nas novas instalacións é de dez da
mañá a dúas da tarde e de catro a oito da tarde.
Diario de Ferrol
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A ASCM celebrará unhas xornadas sobre a muller con
discapacidade na zona rural
A asociación sociocultural de
Minusválidos de Narón celebrará os próximos días 6 e 7
de outubro no Auditorio Municipal unhas xornadas sobre
“Muller e discapacidade no
ámbito rural “. Ademais a entidade estuda a posibilidade de
convocar outras sesións nas que
se trate o tema da integración
laboral, barallándose como posibles datas finais de outubro
ou principios de novembro.

agosto, continúanse impartindo
as sesións sobre educación permanente de adultos. Ademais,
seguen as terapias que se están
experimentando cunha psicóloga para as persoas que desexan deixar o hábito de fumar.
As instalacións, situadas no
baixo do número 256 da estrada de Castela, permanecen todo este mes sen actividades durante as tardes.

Na actualidade, e ata o parón
que se realizará durante o mes de

Campaña de sensibilización da
Asociación Sociocultural de
Minusválidos
A Asociación Sociocultural de Minusválidos continúa desenvolvendo unha campaña de sensibilización en centros educativos
de Ferrol. Ata o momento, esta levouse a
cabo no IES Rodolfo Ucha e no colexio La
Salle, onde se falou aos alumnos da problemática das barreiras arquitectónicas e
informóuselles sobre os deportes adaptados que se practican na entidade, como
baloncesto, tenis ou boccia, entre outros.
Diario de Ferrol

Diario de Ferrol

Mañá inícianse as xornadas de discapacidade e mercado laboral
A bolsa de emprego da ASCM deu traballo a un 30% de minusválidos

O Auditorio municipal converterase
mañá mércores e o xoves nun foro de excepción para debater e informar sobre a
integración sociolaboral das persoas discapacitadas, grazas a unhas xornadas
e as que se abordará este asunto e nas
que xa hai unhas 60 persoas inscritas.
Ofrecer información, aclarar conceptos ou
profundar na prevención de riscos laborais
son algúns dos obxectivos da iniciativa
impulsada pola Asociación Sociocultural
de Minusválidos (ASCM) con estas xornadas, que comezarán ás nove da mañá
do mércores coa recepción dos participantes e clausuraranse na tarde do xoves.
No medio terían lugar unha quincena de
relatorios cos que os distintos expertos
convidados realizarán unha exhaustiva radiografía do mercado laboral e a complicada situación do colectivo de discapacitados para acceder a un posto de traballo.
De todos os xeitos, na presentación destas xornadas, que tivo lugar na mañá de
onte, destacouse que o municipio de Narón é o que dispón de máis centros especiais de emprego de toda a comarca (tres
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na actualidade tras o recente peche doutro) e “atreveríame a dicir que de toda a
provincia”, sinalou o presidente da Asociación Sociocultural de Minusválidos,
Ángel Gárate. Unha excelente perspectiva
cara á integración do colectivo que corroborou a técnico laboral da entidade, Paula Gárate, ao manifestar que un 30% das
persoas que participaron na bolsa de emprego de que dispón a asociación lograron atopar un traballo. Con todo, ambos
engadiron que “aínda que temos bastantes ofertas, podería e debería ser mellor”.
Participación
Esta liña de actuación da asociación en
favor da total integración do discapacitado, sempre coa colaboración do Concello, é a que motiva unhas xornadas nas
que se prevé alcanzar o centenar de participantes, aínda que se espera que o auditorio sexa aínda maior, xa que se conta con xente interesada unicamente en
relatorios puntuais, polo que se permitirá
o acceso mesmo sen inscrición previa.
Ademáis, a asistencia ás xornadas será convalidable por un crédito de libre configuración.

-OPINIÓNSPABLO MAURIZ

O concelleiro naronés destacou a importancia destas
xornadas ante a necesidade
de ofrecer información actualizada e de interese tanto
para as persoas afectadas
por algún tipo de minusvalía
como para os empresarios,
ante o obxectivo común de
fomentar a integración social
e laboral do colectivo dos
discapacitados...)

PAULA GÁRATE

A técnico laboral da Asociación Sociocultural de
Minusválidos, Paula Gárate,
incidiu na necesidade de que
sexan as empresas ordinarias, e non só os centros especiais de emprego, os que
incorporen aos seus persoais
a persoas con discapacidade,
polo que realizou un chamamento expreso aos empresarios e os sindicatos para que
se cumpra, e mesmo se supere, a cota establecida do 2%
de postos de traballo destinados a este colectivo.

Diario de Ferrol

Ano 2006
O Concello de Ferrol participa outra vez no proxecto Diana de inserción laboral
A Vicepresidencia dá Igualdade e do Benestar, que dirixe Anxo Quintana, asinou onte o convenio
correspondente ao ano 2006 para o proxecto Diana de inserción laboral con diversas institucións e
entidades de Galicia, entre elas o Concello, a Cámara de Comercio e a Asociación Sociocultural de
Minusválidos de Ferrol. O acordo ten como obxectivo favorecer a integración laboral de parados
de longa duración, e en especial as mulleres. Segundo as explicacións da Xunta, o plan presta especial atención aos colectivos femininos con dificultades engadidas para atopar emprego, e entre eles
cita a inmigrantes, emigrantes retornadas, maiores de 45 anos e mulleres soas con responsabilidades
familiares, entre outras. Actualmente, o acordo con concellos inclúe, ademais do de Ferrol, aos lucenses de Burela, Cervo e Foz, os tres na Mariña. Nos catro municipios perséguese a incorporación
ao proxecto de 350 persoas. A dotación orzamentaria do proxecto Diana para o período 2005-2007
ascende a 1.807.000 euros. A anualidade correspondente ao presente ano 2006 é de 759.000 euros.
La Voz de Galicia

Campaña para impoñer multas simbólicas

«Non imos quitar puntos do carné»

A asociación de minusválidos poñerá sancións solidarias para concienciar á poboación co lema «a túa
comodidade aumenta a miña discapacidade»
As persoas de mobilidade reducida da comarca
están cansados de atoparse con obstáculos. Tanto
é así que os voluntarios da Asociación Sociocultural de Minusválidos sairán ás rúas cun talonario
de multas un tanto especial. Trátase de sancións
simbólicas «para concienciar a toda a poboación
das barreiras arquitectónicas coas que se atopan
diariamente as persoas con discapacidade». «Non
imos quitar puntos do carné nin a tocar os petos
da sociedade -explica o presidente da asociación,
Ángel Gárate, -pero si queremos chegar a eles».

aos edificios públicos non é por comodidade». E,
en calquera caso, «estas multas significarán que
nos privaron de facer algunha xestión ou de pasar
por unha beirarrúa bloqueada por un coche mal
aparcado», apostila o presidente da asociación.

Cinco minutos
As sancións simbólicas mostrarán aos condutores
que as reciban a lei que están a infrinxir, xa sexa a
normativa de seguridade viaria, a de eliminación
de barreiras ou a propia ética. E tratarán de erradicar o clásico «son só cinco minutos» das persoas
De feito, os condutores que aparquen os seus ve- que ocupan a miúdo as prazas reservadas para este
hículos nas prazas reservadas para este colectivo colectivo nos diferentes aparcadoiros públicos...)
ou nunha rampla de paso adaptada, por exemplo, atoparanse cunha nota que diga: «A túa coLa Voz de Galicia
modidade aumenta a miña discapacidade». Iso
si, a asociación aproveitará este programa, que
se desenvolverá durante todo o ano, para realizar un estudo sobre as zonas máis conflitivas.
A finalidade será a de «transmitir aos concellos
o número de multas que puxemos e os lugares
para que poidan tomar acciónelas pertinentes»,
explican. Ademais, Gárate destacou onte a necesidade de «que todos entendan que o feito de ter
prazas máis grandes nos lugares máis próximos
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CURSO DE CAPACITACIÓN TELEFÓNICA (TELEMARKETING)
A
Asociación Sociocultural de Minusválidos desenvolveu, a través da Fundación AFIM
(Axuda, Formación e Integración do Minusválido), un Curso de Capacitación Telefónica (TELEMÁRKETING), dende o 27 de xuño
ata o 1 de xullo do 2005, con 25 horas lectivas. No curso participaron 17 persoas. Foi impartido por Luis García (Fundación AFIM).

3. Expresión da personalidade.
4. Regulas de Ouro da conversación telefónica.
5. Técnicas telefónicas.
6. Especialidade Secretaria.
7. Especialidade Recepción de chamadas de Centraliña.
8. Especialidade Emisión telefónica para Teleencuestadores.
9. Especialidade Recepción Comercial.
10. O control administrativo.

Obxectivos
Xerais:
1. Formación das persoas con discapacidade neste A entrega de diplomas contou coa asistencia
área para facilitarlles o acceso a un posto de traballo. da Concelleira de Servizos Sociais do Conce2. Favorecer a incorporación do colectivo de per- llo de Narón, Dona Manuela Pérez Sequeiros.
soas con discapacidade as Novas Tecnoloxías.
Revista Eiva

Específicos:
1. Aprender a usar profesionalmente o teléfono.
2. Comprender a importancia do teléfono como
transmisor da imaxe da empresa, produtos, servizos, persoal, etc.
Contidos
1. O teléfono como instrumento de comunicación.
2. Compoñentes da comunicación telefónica.

CURSO BÁSICO DE VOLUNTARIADO
Durante os días 27, 28, 29 e 30 de Setembro impartiuse o Curso Básico de Voluntariado no local social
da ASCM en Ferrol, cunha duración total de 12 horas
lectivas. Este xa é o segundo curso sobre voluntariado
organizado pola Asociación durante este ano. O primeiro foi en Maio do 2003, e dende aquela ó redor dun
centenar de persoas entraron en contacto co mundo
do voluntariado, analizando conceptos legais e observando a importancia dunha boa xestión neste campo.
Unha persoa cando se achega a unha entidade como
voluntario ten que coñecer os seus dereitos e deberes como tal, firmar un acordo de colaboración, estar asegurado dos posibles accidentes que pode ter
no desempeño da súa labor, ter unha acreditación,
etc..., segundo regula a lei de voluntariado vixente,
pero ademais de iso o voluntario debe sentirse acollido, valorado e motivado dentro da organización.
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Os programas de intervención son moi importantes para os usuarios, pero sen un bo programa de voluntariado a intervención dos voluntarios non tería a calidade óptima necesaria.
Un voluntario contento traballa moito mais e mellor
dentro do grupo de voluntariado, é fundamental controlar os conflitos puntuais cos que nos atopamos para
seguir adiante, pois todas as persoas as que axudamos
o merecen. Os voluntarios traballamos para conseguir
unha sociedade moito mais xusta e solidaria, intentando
que a integración plena sexa unha realidade. Todo voluntario que se preste ten que estar formado e coñecer
o contexto social no que se enmarca o voluntariado...)

Revista Eiva

Ano 2007
ACTIVIDADE SOLIDARIA> A ASCM celebra ata o próximo día 23 un rastrillo de carácter benéfico no Centro Comercial Porta Nova

Obxectivo: un vehículo para minusválidos
Unha cadeira relax, libros, bicicletas, roupa, lámpadas, bolsos,
floreiros, cuncas e mesmo un
tresillo. Todos estes artigos, e
moitos máis, pódense adquirir a
prezos moi rebaixados no rastrillo solidario que ata este venres
organiza a Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM).
Quen se achegue ata o Centro
Comercial Porta Nova, na praza do Inferniño, poderán colaborar co obxectivo desta iniciativa: adquirir unha furgoneta
adaptada destinada ás persoas
con mobilidade reducida, cuxo
valor ascende a 42.000 euros,
Segundo comenta Marita Espada, responsable da delegación

que a entidade ten en Narón, a
resposta da xente está a ser moi
boa, así como a de particulares,
colaboradores, empresas e comercios -ao redor de 40- que
colaboraron con esta actividade
que se prevé realizar nos próximos meses en Narón. A idea
da súa celebración xurdiu do
grupo de voluntarios da entidade ante a necesidade de contar
cunha nova furgoneta, pois as
catro das que dispón a asociación son insuficientes para atender a demanda real -a entidade,
presidida por Ángel Gárate,
ten actualmente 1.700 socios.
“Unha delas está xa deteriorada;
o transporte adaptado está en
auxe e a demanda é constante
pero necesítanse subvencións.

A Asociación Sociocultural de Minusválidos
(ASCM) organiza a presentación pública do
taxi adaptado de Narón
A Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM) organiza a presentación pública do Taxi Adaptado que entrará en servizo no concello de Narón, cun acto que terá
lugar o vindeiro venres 21 de decembro ás 12,00 h. na
Praza de Galicia.
Tras un longo período de xestións, e co especial interese
demostrado por parte do Concello de Narón, púidose poñer en marcha este servizo de Taxi Adaptado que virá dar
resposta á petición de moitas persoas discapacitadas con
problemas de mobilidad que desde fai xa moito tempo viñan demandando este servizo.
O devandito acto de presentación contará coa presenza do
Sr. Alcalde do Concello de Narón, D. Xoán Gato, e outros
membros da corporación naronesa.
Blog Noticias ASCM
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Ademais, agora nin Narón nin
Ferrol contan con taxi adaptado e as liñas de autobuses que
funcionan para o transporte de
persoas que se desprazan en
cadeiras de rodas son insuficientes e non funcionan ben”
comentan desde a ASCM.
Por iso, faise un chamamento
a toda a sociedade para, entre
todos, “ir poñendo as rodas á
nova furgoneta”, comenta Marita Espada. Tamén é posible
achegar donativos nunha conta
aberta no Banco de Galicia...)

Diario de Ferrol

JOSÉ MARÍA VALENCIA CES RECOLLEU ONTE
O PREMIO CARRO DE PRATA DA ASCM
A entidade recoñeceu a súa traxectoria persoal e social
a favor das persoas discapacitadas

A Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM) fixo onte
entrega da VI edición
do premio honorífico
Carro de Prata a José
María Valencia Ces, en
recoñecemento ó seu
labor persoal e social
desenvolvida ó longo
dos anos a favor do colectivo de persoas con
discapacidade
Valencia Ces foi finalmente, o galardoado este ano pola
entidade que preside
Ángel Gárate -optaba, ao galardón xunto
con José Ramón Varela Flores, director
durante 17 anos do
Centro de Atención a
Minusválidos Físicos
(CAMF). Así o decidiu o xurado desta edición, destacando, tal e
como lembrou Gárate, “o traballo de gran
interese” que levo a
cabo e no que primou,

a nivel do Servizo de
Recuperación e Rehabilitación de Minusválidos da Seguridade Social (Serem),
“o traballo en equipo,
achegando iniciativas,
orixinalidade e unha
plena
dedicación”.

Fesmi, Servizos Galegos de Minusválidos, Xoiería Narón e
“outros desaparecidos
polo descoñecemento
da súa función”, por
exemplo “Texmin”, sinalaron desde a directiva da asociación, que
ao mesmo tempo valoAsí mesmo, a ASCM rou “a súa traxectoria
entregoulle o WCa- persoal e social” que lle
rro de Prata por ser o fixo merecedor deste
impulsor dos Centros premio honorífico insEspeciais de Empre- taurado no ano 1997...)
go, tales como GráDiario de Ferrol
ficas Narón, Area7,

APUNTE

Formación para a integración na sociedade

A ASCM recoñeceu o
impulso dado por Valencia Ces na formación
dos minusválidos para
conseguir a súa integración social así como na
creación da Unidade de
Estimulación Precoz no
Serem da Coruña, que
actualmente subsiste sendo a base da Unidade de
Atención Temperá e Rehabilitación Infantil do
Hospital Juan Canalejo.
En 1985, foi nomeado
subdirector xeral de Acción Social da Xunta de
Galicia en Santiago e
durante o seu mandato
realizouse a planificación dos servizos sociais
xeneralizándose
a nivel dos concellos
coa creación da figura
do asistente social para
dar apoio aos minusválidos. A súa colaboración
persoal coa Fundación
Paideia foi tamén valorada pola entidade.

A Asociación Sociocultural de Minusválidos lánzase a rede cunha págixa web e un
blogue
A Asociación Sociocultural de Minusválidos da
comarca (ASCM) estrea espazo no internet. E faio
de dúas maneiras. Por unha banda, os socios e demais usuarios dos seus servizos poden acceder á
dirección www.ascmferrol.com para consultar todas as actividades da entidade. Doutra banda, os
voluntarios da ASCM elaboraron na Rede un we-
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blog, que é unha especie de diario electrónico no
que depositar opinións e vivendas. A este pódese
chegar a través dunha ligazón directa na páxina da
entidade na internet, ou ben tecleando a seguinte
dirección na explorador web de cada computador:
www.voluntariadoascm.blogspot.com.
La Voz De Galicia

Ano 2008
Unha vintena de naronenses recibirá axuda da Xunta para persoas dependentes
O auditorio municipal de Narón acolleu onte a celebración das “I Xornadas sobre a Lei de Dependencia”, organizadas pola ASCM e Afaes Porta Nova.
A alcaldesa , Ángeles Díaz, encargouse de inaugurar as sesións ás que non acudiu a responsable da
Unidade de Coordinación da Lei dá Dependencia
da Secretaría Xeral do Benestar, Montserrat García.
Das 270 axudas concedidas pola Xunta para persoas
dependentes, un total de 21 formuláronas veciños
de Narón. Respecto diso, Ángeles Díaz sinalou que
“pronto eses naroneses comezarán a recibir as axudas, pero cremos que son máis as persoas que se poden acoller a estas prestacións, polo que adianto a total
disposición do Concello para que a Lei de Dependencia alcance canto antes a súa plena implantación”...)
Diario de Ferrol

Nova furgoneta adaptada para a “ASCM”
O Concello naronés colaborou economicamente na
adquisición dunha furgoneta -achegando 12.000 euros- para cubrir o servizo de transporte adaptado da
Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM).
O alcalde, Xoan Gato, asegurou na presentación do
vehículo que “dá gusto gastar diñeiro para axudar
ás persoas que necesitan apoio social”. O presidente da ASCM, Ángel Gárate, agradeceu a colaboración do Concello en cuantos actos organiza a entidade e anunciou que Caixa Madrid compraralles
un novo vehículo, valorado en 41.000€. Pola súa
banda, o edil de Servizos Sociais, Miguel Hermida,
lamentou a escasa colaboración da administración
central e autonómica con este tipo de asociacións.
Diario de Ferrol

Seguimos...no camiño

Máis de 600 palilleiras conmemoraron onte o día das persoas con discapacidade
A Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM) conmemorou onte os Días Mundiais das Persoas con Discapacidade e do
Voluntariado, que se celebran os próximos 3 e 5 de decembro, respectivamente, cunha exhibición de palilleiras de Galicia e outras
comunidades autónomas.

O encontro celebrouse no pavillón número 5 de FIMO e contou coa participación de máis de 600 palilleiras procedentes
de diferentes puntos da Comunida galega así como de Palencia e Asturias. Segundo a información facilitada pola entidade, integrantes de diversas asociacións acudiron á cita,
que deu ocmienzo pasadas as dez da mañá coa recepción ás
participantes e inaugurouse ás once. Así, a I Xuntanza de
Palilleiras organizada pola Asociación Sociocultural de Minusválidos, contou con representantes da Coruña, Ferrol,
Narón, Neda, Valdoviño, As Somozas, Mugardos, Cariño,
Ortigueira, Miño, Cedeira, Pontedeume, Cabanas, A Capela, Fene, As Pontes, A Barqueira, San Cibrao, Vigo, Ames, O
Porriño, Marín, Tui, Pontevedra, Lugo, Santiago e Palencia.
Ao longo da xornada, ademais da exhibición do traballo realizado por todas elas recreando esta artesanía de gran tradición en Galicia, expuxeron os
seus artigos de labores, os cales estiveron á venda.
A convocatoria foi organizada polo grupo de palilleiras da
ASCM e contou coa presenza do alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, e da concelleira de Muller do Concello de Narón, María del Carmen Espada. Esta actividade enmárcase
dentro dos actos organizados por esta asociación para con-

memorar o Día Mundial das Persoas con Discapacidade,
fixado no calendario para o próximo 3 de decembro. O seu
fin non foi outro que lembrar “ao conxunto da sociedade o
camiño percorrido cara ao benestar e a igualdade de oportunidades deste colectivo”, indicaron desde a organización.

A xornada incluíu así mesmo
co pola cidade, que contou coa
cello de Ferrol. Este iniciouse
mo do porto e discorreu polo

un percorrido turísticolaboración do Conna oficina de Turisbarrio da Magdalena.

Xa pola tarde, renovouse a exhibición, que foi clausurada ás sete da tarde tras o sorteo de diversos artigos doados para a ocasión por empresas colaboradoras da xornada. Así mesmo, houbo unha actuación
de Buxainas, a agrupación de cantareiras de Cedeira.

Diario de Ferrol

A asociación de minusválidos organiza diversos actos nas súas sedes de Ferrol e Narón
Os voluntarios da Asociación Sociocultural de minusválidos
participarán este tarde nas actividades de Entroido organizadas
no centro xerontolóxico Euxa-Narón. A partir das 17:30 horas,
os integrantes da ASCM e os residentes participarán en varios
xogos e sesións musicais. A pasada semana o local ferrolán da
asociación acolleu un curso de globoflexia, que impartiu persoal
da Guagua e dirixido a ampliar a formación dos voluntarios.
Diario de Ferrol
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Ano 2009
A ASCM inaugura mañá as xornadas “Discapacidade e sexualidade”
A Asociación Sociocultural de Minusválidos
(ASCM) inaugura mañá na sede da Fundación Caixa
Galicia as Xornadas “Discapacidade e sexualidade”, que se desenvolverán entre as dez da mañá e as
sete da tarde, cun intermedio entre a unha e as catro.

Programa
As xornadas darán comezo ás dez da mañá, coa inauguración a cargo do alcalde de Ferrol, Vicente
Irisarri. O primeiro relatorio está prevista para as
10.45 horas e correrá a cargo de Alfredo SaboriA entidade, presidida por Ángel Gárate, considera do, responsable da rede de centros de asesoramento
necesario seguir loitando contra unha serie de fac- afectivo-sexual para a mocidade. A súa interventores culturais, sociais e educacionales “que aínda ción levará por título “Habillidades para a erótica”.
perviven na nosa sociedade e que negan ou ignoran A continuación será a quenda de Beatriz Dorrio
a capacidade sexual das persoas con discapacida- Lourido, psicóloga xurídica, que impartirá un rede, limitando o seu lexítimo dereito a unha vida latorio sobre “Educación sexual e atención sexonormalizada en todos os seus aspectos”, afirman. lógica”.
Por iso, con estas xornadas, queren incidir na necesidade dunha educación sexual e unha información clara e veraz sobre “unha das formas máis
completas de comunicación que posuímos os seres
humanos: a sexualidade” e incidir en que esta “é
tan diversa, plural e natural como o é cada persoa”.

O programa da tarde dará comezo ás catro co xinecólogo do hospital Arquitecto Marcide Javier
Martínez-Pérez Mendaña, xefe do servizo de Ginecología e Obstetricia da área sanitaria de Ferrol,
que falará acerca de “Saúde sexual e reprodutiva”.

O último relatorio está prevista para as cinco e
A ASCM fai un chamamento á poboación en xeral a levará por título “A sexualidade hoxe”. Correrá
participar neste encontro pois, afirman, “a sensibi- a cargo de Elsa Mourelle Pedreira, vicepresidenlización do conxunto da sociedade sobre este tema ta da Asociación Sociocultural de Minusválidos.
contribuirá a romper con moitos prexuízos derivados de estereotipos históricos que pesan, aínda hoxe,
Diario de Ferrol
sobre o colectivo das persoas con discapacidade”.

A ASCM edita 500 exemplares dun
libro sobre o maltrato
A concelleira de Sanidade de Narón, María del Carmen Espada, presentou onte o acto no que se anunciou
a saída ao mercado do libro “Malos tratos á diversidade funcional: a outra cara da crise” escrito pola psicóloga Beatriz Dorrio e que contou coa colaboración do
persoal da Asociación Sociocultural de Minusválidos.
O presidente da entidade, Ángel Gárate, agradeceu a
colaboración do Concello e indicou que os 500 exemplares venderanse a un prezo simbólico de cinco euros. “Este é ou reflexo do que nós queremos ir avanzando día a día, coñecendo vos problemas dá xente
e remediándovos entre todos”, apuntou Gárate…)
Diario de Ferrol

Seguimos...no camiño

A VII edición do Carro de Prata
premia a Xoán Gato
A ASCM celebra este
ano a VII Edición do premio CARRO DE PRATA, instaurado con carácter honorífico desde o ano
1.997, con carácter bienal.
A súa finalidade é a de recoñecer e galardoar a aquelas entidades ou persoas
que se distinguiron polas
súas accións a favor do colectivo de discapacitados.
Nesta edición estaban nomeados como entidades:
a Obra Social A Caixa e a
Obra Social Caixa Madrid,
polo seu labor na integra-

ción social e laboral das
persoas con discapacidade.
O xurado nesta ocasión
elixiu como premiado a D.
Xoán Gato polo seu traballo durante 24 anos á fronte
da alcaldía de Narón, onde
desde o seu cargo apoiou e
potenciou a integración das
persoas con diversas discapacidades fomentando o
deporte adaptado, o acceso
á vivenda, ao emprego, á
formación, etc, ademais de
loitar pola eliminación de
barreiras
arquitectónicas.
Blog Noticias ASCM

As xornadas sobre accesibilidade da ASCM analizan os problemas para moverse nas cidades
A Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM) organiza este
venres unha xornadas sobre accesibilidade universal na que participarán diversos expertos. Serán no salón
de actos do edificio administrativo
da Xunta (na praza de España), en
horario de mañá e tarde. As conferencias comezarán ás 9.30 horas e,
despois dunha pausa ás 13.00 horas,
reanudaranse a partir das 16.00. Na
inauguración participará o alcalde da
cidade, o socialista Vicente Irisarri.
As xornadas sobre accesibilidade
pretenden facer reflexionar sobre as
dificultades que atopa un minusválido para o seu desprazamento. A elimi-

nación das barreiras arquitectónicas
en beirarrúas ou no acceso a edificios segue a ser unha reivindicación
do colectivo, que atopa diarimente
múltiples dificultades para moverse
con normalidade. Ademais, tamén
falarán sobre a aplicación da lei que
obriga a cumprir certos obxectivos
relacionados con este problema.
Así, na xornada poderase coñecer
a experiencia de Ávila. A súa concelleira de accesibilidade, Noelia
Cuenca Galán, e a de Benestar Social, Montaña Domínguez García,
explicarán a experiencia de facer accesible unha cidade declarada Patrimonio da Humanidade.

Programa de Inserción Laboral “Sentidos”
A Asociación Sociocultural de Minusválidos, situada en C/ Fernando
VI bloque 2, baixos 18-19, Ferrol,
presidida por Ángel Gárate Roca,
leva desde setembro do 2008, grazas ó financiamento da Fundación
A Caixa, traballando co Programa de Inserción Laboral “Sentidos”,a través del promovemos a
incorporación laboral de persoa a
través de diversas técnicas: talleres laborais, intermediación con
empresas, bolsa de emprego,...

O noso principal obxectivo é lograr a inserción laboral das persoas inscritas na nosa bolsa de
emprego, para alcanzalo é necesaria a colaboración dos empresas a través da contratación
de persoas con discapacidade.
Na actualidade, grazas a devandito programa, logramos a inserción
activa dun 33% dos nosos usuarios, pero aínda hai moitas persoas
cunha situación socioeconómica
precaria que se atopan no paro.
Con esta nota de prensa perse-
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guimos a sensibilización dos empresarios sobre a situación destes
cidadáns, gustaríanos destacar
que os perfís dos usuarios son variados: auxiliares administrativos,
teleoperadores, bedeles, camareiros,... sendo persoas moi capacitadas e con moita ilusión de incorporarse a unha empresa. Doutra
banda, os empresarios poden acceder a diferentes axudas e subvencións por contratar a unha persoa
con estas características, poñendo
á súa disposición a nosa xestoría
para realizar os trámites necesarios
para solicitalas. Entre as axudas
ás que poden acceder sinalamos
a axuda de 12000 euros por cada
posto de traballo creado para un
traballador con discapacidade
ou de 1800euros pola eliminación de barreiras arquitectónicas.
Para mais información poden
poñerse en contacto coa asociación no teléfono 981351430.

Blog Noticias ASCM

Sobre a lei de accesibilidade e
a súa aplicación falará Olga Fra
Gálvez, representante do Colexio Oficial de Arquitectos de
Galicia, na delegación ferrolá.
Jesús Hernández Galán, director
de accesibilidade universal da Fundación ONCE exporá o que sucede no caso dos edificios públicos.
As limitacións ás horas de viaxar
serán o tema da ponencia de Yolanda Segovia Segovia, vicepresidenta da Plataforma Representativa
Estatal de Discapacitados Físicos.
Diario de Ferrol

Os minusválidos de Ferrol
puxeron máis multas que a
Policía Local en dous anos
Cada escaleira, un labirinto sen
escapada. E cada fochanca, unha
fosa medieval. Así se enfrontan
as persoas discapacitadas ás barreiras arquitectónicas, en cidades
como Ferrol. Pero ós edificios sen
ramplas e aos buses non adaptados, tamén se suma o mal uso das
prazas reservadas. Ata tal punto
que a Asociación Sociocultural
de Minusválidos leva dous anos
multando simbólicamente aos
que estacionan nos seus espazos.
E en todo este tempo, impuxeron máis sancións que a Policía
Local. Segundo Ángel Gárate,
presidente da entidade, “decidimos multar de forma ficticia ós
que aparcan nas nosas prazas sen
cartón de minusválido”. Uns ocos
xa insuficientes en Ferrol, e copados moitas veces “por condutores con cartóns falsificados”...)

El Correo Gallego

Ano 2010
A ASCM plantexa a continuidade do ANTA como
complemento ao 065
Unhas 45 persoas de Narón beneficianse actualmente do servizo de
transporte adaptado ANTA, que
leva a cabo a Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM),
cunha das súas sedes no municipio
naronés. Dous chóferes, dous auxiliares e un coordinador encárganse
do funcionamento do ANTA, que
en breve será substituído polo Servizo do 065, impulsado pola Xunta. A secretaria xeral de Familia e
Benestar, Susana López, asina un
escrito remitido ao alcalde de Narón, Xosé Manuel Blanco, no que
se informa de que para levar a cabo
o servizo do 065 con garantía e calidade é preciso unha planificación
e coordinación que precisa dun
par de meses. Por este motivo, a
administración autonómica insta
ao Concello a continuar prestando o servizo nos meses de xaneiro e febreiro deste ano, aboando a
Xunta a subvención que lle corresponde polo mencionado periodo.
Os cambios poderán supoñer o despido dos traballadores do ANTA,
unha medida que rexeita a entidade impulsora do servizo, a ASCM.
Para tratar de evitalo, a asociación
xa solicitou ao Concello facerse
cargo do transporte dos centros
de día municipais, pero tamén

prevé impulsar novos proxectos.
A ASCM defende a implantación do 065 pero alude á posibilidade de complementar algunhas tarefas que este último non
realiza actualmente para apostar pola continuidade do ANTA.

“Nalgunhas pistas estreitas as furgonetas do 065 non poden entrar e
mandan ás persoas discapacitadas
desplazarse ata as estradas principais, pero nós poderiamos recollelos cos nosos vehículos”, indican
desde a ASCM. Esta última entidade asegura ademais que o custe
do servizo será agora maior para a
administración autonómica e confía en que o ANTA poida cubrir
as posibles “deficiencias” do 065.
Nos vindeiros días, un coordinador do 065 porase en contacto co coordinador do programa
ANTA en Narón para proceder
a planificar as rotas do servizo.
Diario de Ferrol

O CONCELLO E A ASOCIACIÓN DE
MINUSVÁLIDOS ASINAN
UN CONVENIO EN FAVOR
DESTE COLECTIVO

A entidade realizará un estudio sobre
as barreiras arquitectónicas e as posibles alternativas á súa supresión.
O Alcalde de Narón, Jose Manuel
Blanco, e o presidente da Asociación Sociocultural de Minusválidos
(ASCM), Angel Gárate, asinaron
hoxe un convenio de colaboración
para desenvolver actividades a prol
deste colectivo e defender os intereses
das persoas discapacitadas veciñas
de Narón. En virtude deste acordo, o
Concello achegará 80.000 euros durante esta anualidade, unha cantidade
que agárdase manter nos vindeiros
anos a pesares da crisis económica, tal
e como explicou o Alcalde. “Nas administracións locais dependemos das
aportacións que nos realizan o Estado e a Xunta pero aínda que teñamos
menos cartos e iso nos obrigue a reducir os convenios, intentaremos non
recortar as axudas ás entidades sociais”, declarou Jose Manuel Blanco.
Pola súa banda, o presidente da
ASCM, Angel Gárate destacou a
sintonía e colaboración existente
co Concello de Narón. “Narón dende sempre se volcou co movemento
asociativo e de feito, este é o concello da comarca que máis colabora
coa nosa asociación”, declarou...)
Concello de Narón

Preto de 1000 persoas acudiron a ver o show da “Brujita Tapita” que actuou
onte en Ferrol
A ASCM manifestou a súa satisfacción
ante o éxito de participación, cuxas
entradas para a primeira sesión esgotáronse xa a principios de semana.
Centos de nenos reuníanse onte no salón de congresos de Fimo, para ver o
show da “Brujita Tapita”. Caras cheas
de ilusión, emoción e sorrisos marcaron un espectáculo que levantou tanto a nenos e maiores das súas butacas,
para bailar e cantar ao ritmo do Dúo
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Tempo do Sol que interpretaron algunhas das súas cancións máis famosas.
En total, preto de mil persoas acudiron a ver o espectáculo; o martes da
semana pasada xa se esgotaron as entradas para a sesión das cinco e media.
O espectáculo durou unha hora, onde todos os asistentes non deixaron de divertirse nin un instante, sobre todo, cando
apareceu no escenario a “Brujita Tapita”,
que interpretou a súa máis que coñecida

canción, e que tras a súa marcha, moitos dos pequenos gritaban “máis, máis”
“A Brujita Tapita” é un espectáculo
musical e lúdico, destinado aos nenos
de entre 2 e 8 anos, un espectáculo que
combina xogos musicais, bailes e cancións interactuando con nenos e adultos.
O acto infantil foi organizado pola Asociación Sociocultural de Minusválidos.
Blog Noticias ASCM

A ASCM é declarada de utilidade pública pola Xunta de Galicia

A Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM) foi declarada
recentemente de utilidade pública
pola Xunta de Galicia. Así o deu a
coñecer onte unha resolución feita
pública no Diario Oficial de Galicia.
A declaración de utilidade pública é
un recoñecemento social ó labor que
realizan as entidades sen ánimo de
lucro. Para obter este título é necesario cumprir unha serie de requisitos recolleitos no artigo 32 da Lei
Orgánica 1/2002 do 22 de marzo,

reguladora do dereito de asociación.
En concreto, aquelas organizacións
que solicitan devandito recoñecemento deben promover o interese
xeral, non só dos seus asociados, non
retribuír aos membros dos seus órganos de representación con fondos e
subvencións públicas e levar en funcionamento polo menos dous anos.
Toda entidade á que lle fora outorgado este recoñecemento poderá gozar
de exencións e beneficios fiscais especiais, así como asistencia xurídica
gratuíta. Así mesmo, para os doantes que colaboran cunha ONG declarada de interese público poderán
desgravar as súas cotas e doazóns.
A pesar de que a declaración de
utilidade pública leva uns dereitos, tamén implica unhas obrigacións que non todas as asociacións
poden comprometerse a cumprir.

Así é necesario presentar as contas
anuais e unha memoria de actividades e deberán facilitar ás administracións públicas os informes
que requiran sobre as devanditas
actividades así como inscribirse no
rexistro de asociacións correspondentes “de incumprirse a obrigación
de render contas iniciaríase o proceso para revogar a declaración”.
Ángel Gárate presidente da ASCM:
“Sabemos que a contabilidade vai
haber que levala doutra maneira e que temos un dereitos pero
tamén unhas obrigacións que xa
estamos a cumprir, motivo polo cal
solicitamos este recoñecemento.
Para nós é unha alegría porque están a recoñecer o noso traballo”.

A DXT premia o labor realizado polo grupo de Teatro
da ASCM para concienciar sobre os perigos da estrada
O Xefe Provincial de Tráfico da Coruña,
Pedro Pastor era o encargado de presidir
o acto, que contou tamén coa presenza
do alcalde de Narón, José Manuel Blanco, as concelleiras de Servizos Sociais e
Participación Cidadá, así como representantes de todos os grupos municipais.

Non houbo sorte pero o importante
é participar, e sobre todo, concienciar á xente, que o máis importante
na estrada é conducir con moderación. Este é a mensaxe que sacou o
grupo de Teatro da Asociación Sociocultural de Minusválidos, tras
a súa participación na IX Edición
do Concurso de Teatro convocado pola Dirección Xeral de Tráfico.
Un concurso que busca implantar a Educación Viaria dentro
dos programas educativos e for-
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mativos do colectivo de persoas
con algún tipo de discapacidade.
Esta mañá, o Xefe Provincial de Tráfico da Coruña, Pedro Pastor, facía
entrega dun obsequio a cada unha das
12 persoas que participaron na obra
“Así era eu, e así me foi”; unha peza
que reflicte as graves consecuencias que se derivan dun accidente
de tráfico, unha das causas máis frecuentes das grandes discapacidades.
Pedro Pastor destacou o gran esforzo realizado polo grupo de teatro
ASCM á hora de interpretar esta
obra, que vén lembrarnos a todos,
o perigo que ten a estrada “é necesario que todos acheguemos o noso
granito de area para loitar por terminar cos accidentes de tráfico”...)
Blog Noticias ASCM

Diario de Ferrol

A Caixa financia con
20.000 euros un
programa de inserción
laboral da ASCM
A Asociación Sociocultural
de Minusválidos (ASCM)
e a entidade financeira A
Caixa asinaron onte un convenio de colaboración en
virtude do cal a ASCM poderá poñer en marcha o seu
programa “Sentidos II”. Trátase da segunda edición dun
proxecto a través do cal a entidade facilita a inserción laboral de persoas con diversidade funcional que se atopan
en situación de desemprego,
mostrándolles as ferramentas e ofrecéndolles información, ademais de contactar
co sector empresarial.

Blog Noticias ASCM

Ano 2011
O presidente da ASCM, Ángel Gárate, elixido representante do
Consello Territorial do Alto no Consello Xeral de Participación Cidadá
Gárate reuniuse esta semana coa Concelleira de Participación Cidadá co obxecto de concretar as funcións do Consello

O presidente da Asociación Sociocultural de Minusválidos, Ángel Gárate, mantivo esta semana
unha reunión coa Concelleira de Participación Cidadá de Narón, Natalia Hermida con motivo do recente nomeamento do presidente da entidade, como
representante do Consello Territorial do Alto, no
Consello Xeral de Participación Cidadá de Narón.
O Consello Xeral de Participación Cidadá, é o órgano máis amplo de participación na xestión municipal, desde o que se analizan e coordinan as actuacións que afecten o conxunto do municipio.
Este órgano ten a finalidade de promover, canalizar e
debater temas que afecten á vida cotiá do municipio
no seu conxunto, facendo posible unha maior implicación dos veciños de Narón nos asuntos do municipio.

Mentres que os consellos territoriais son órganos de participación que ten a función de canalizar a participación
dos cidadáns a través das súas entidades nos asuntos municipais, pero limitadas a un ámbito territorial específico, no caso de Ángel Gárate representa á zona do alto.
Tanto as funcións do Consello Xeral como os Territoriais atópanse detalladas no Regulamento de Participación Cidadá elaborado polo Concello de Narón, co
obxecto de implicar aos veciños de Narón, no desenvolvemento do municipio e dos proxectos que leven a cabo.
O presidente da ASCM espera realizar un bo labor á fronte deste cargo, e mostrou á concelleira
de participación cidadá todo o apoio que necesite.
Blog Noticias ASCM

CURSOS
A ASCM impartirá nos próximos meses unha vintena de
cursos relacionados coa informática
O primeiro curso “Achégache ao mundo da informática” comezará mañá e desenvolverase no local que a entidade ten en
Narón
Co inicio do ano a Asociación Sociocultural de Minusválidos
pon en marcha o seu programa formativo, coa organización de
case unha vintena de cursos de informática, que se impartirán
nos locais que a entidade ten en Ferrol e en Narón...)
Blog Noticias ASCM

A ASCM imparte un curso de formación para adultos en risco de exclusión social
A Asociación Sociocultural de Minusválidos, ASCM, imparte un curso de formación para adultos dirixido a aquelas persoas con risco de exclusión social, sendo na súa
maioría mulleres de 45 anos e persoas con discapacidade.
O curso está conformado por un total de 20 alumnos, na
súa maioría persoas con mobilidade reducida que buscan
poder obter o título de Educación Secundaria Obrigatoria.
O curso ademais de ampliar os coñecementos dos alumnos, mellora as súas habilidades sociais mediante a utilización de novas canles de comunicación e de expresión.
Diario de Ferrol

Seguimos...no camiño

A Directora Xeral de Formación e Colocación entrega os diplomas de Monitor Sociocultural e de Formación continuada da
ASCM a unha trintena de alumnos
Para Ana Díaz, a Asociación Sociocultural de
Minusválidos representa os dous alicerces fundamentais nos que se sustenta a Consellería de
Traballo; o emprego unido co benestar social
A Asociación Sociocultural de Minusválidos acolleu esta tarde a entrega dos diplomas do Curso de
Monitor Sociocultural e dos Cursos de Formación
Continuada que se impartiron entre os traballadores.
Devandito acto contou coa presenza da Directora Xeral de Formación e Colocación,
Ana Mª Díaz, a concelleira do Partido Popular, Rosa Martínez, o presidente da ASCM, Ángel Gárate e a secretaria da ASCM, Lucía Pérez.
Foi o propio presidente da entidade, Ángel Gárate o
encargado de abrir a quenda de discursos. Gárate felicitou a todos os alumnos por participar nos devanditos
cursos e remarcou que a ASCM sempre apostará pola
formación como vía para lograr a inserción laboral.
Blog Noticias ASCM

Xornadas sobre discapacidade e eventos deportivos no programa

A ASCM prepara un vídeo que resume os seus 25 anos de traxectoria
A Asociación Sociocultural de Minusválidos
está a realizar un vídeo documental que recolle
a traxectoria da entidade con motivo da celebración o próximo ano do seu 25 aniversario.
Para iso estase recompilando información desde 1987, ano no que naceu a entidade, a través de entrevistas cos fundadores ou persoas
que colaboraron coa asociación. O nacemento
do primeiro centro de emprego, como foi Texmin, o servizo de Tele Taxi na coidade ou na
creación do Carro de Prata serán algúns dos
temas que se traten no traballo documental.
Pero este vídeo non será a única iniciativa emprendida pola entidade para conmemorar as súas
vodas de prata. A entidade pretende organizar
unhas xornadas técnicas sobre discapacidade,
ademais de recuperar a Revista Eiva no seu formato orixinal -cando se editaba a tamaño A4-. A
publicación, que tiña carácter trimestral, recollía non só as actividades da ASCM senón todas

aquelas noticias relacionadas coa diversidade
funcional e artigos de personalidades relevantes.
No ámbito deportivo a baralla a posibilidade de organizar varios eventos segundo as diferentes modalidades das que
participan os seus socios, como baloncesto en cadeira de rodas, tenis ou boccia.
“A idea é ir celebrando varios actos ao longo do ano e terminar cunha cea de gala onde
pretendemos recoñecer o traballo de todas
as persoas e entidades que durante estes 25
anos traballaron por e para a asociación” sinalou o presidente Ángel Gárate. A procura do financiamento para a organización de
tales eventos centra agora a súa actividade.

Diario de Ferrol

Voluntarios da ASCM visitan hoxe o colexio La Salle dentro da “Semana do PAR”

O servizo de orientación laboral da ASCM
realizou 200 entrevistas en 2011

O colexio La Salle de Caranza dedica esta
semana a concienciar aos máis pequenos
sobre algunhas das realidades que afectan
á sociedade. Así desde o luns e ata o venres, o centro educativo acollerá a Semana
do Plan de Achegamento á Realidade (Semana de PAR) que organiza todos os anos.
Dentro dos actos previstos inclúese a visita dun grupo de voluntarios da Asociación
Sociocultural de Minusválidos, ASCM.
O obxectivo da mesma é mostrar os problemas
diarios aos que se enfronta unha persoa con
mobilidade reducida e tentar concienciar e sensibilizar aos máis novos sobre a necesidade de
colaborar e loitar por unha coidade accesible.

O servizo de orientación laboral da Asociación Sociocultural, ASCM, realizou no que vai de ano preto de 200 entrevistas a persoas desempregadas das
que máis dunha vintena lograron atopar un traballo.
Así o recolle o informe correspondente ao primeiro trimestre do Programa de Inserción Laboral “Sentidos II”.
O documento sinala que devandito servizo atende a diario a unha media de catro persoas desempregadas con algún tipo de discapacidade e que buscan atopar traballo.
As mencionadas entrevistas non só van dirixidas á inserción laboral, senón que tamén buscan lograr o recoñecemento da competencia profesional daquelas persoas que non dispoñen dun
oficio regrado pero que, a través da experiencia laboral con que contan, poidan obter o título oficial...)

Diario de Ferrol

Diario de Ferrol
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Ano 2012
O xoves comeza o “Curso de Educación de
Adultos” organizado pola ASCM
Trátase dunha das moitas actividades que
a ASCM pon en marcha co inicio do ano

Co inicio do ano, a Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM)
que preside Ángel Gárate, puxo en
marcha varias actividades, como é o
caso do “Curso de Educación de Adultos” que comezará o vindeiro xoves.
O Curso de Educación de Adultos impartirase todos os xoves e venres en
horario de mañá, na sede da ASCM de
Ferrol, sita no barrio de Esteiro (rúa
Fernando VI, bloque 2, baixos 18-19).
Ademais mañá pola tarde, haberá un reencontro do grupo do taller de labores
que desde esta semana volverá impartirse todos os mércores en horario de tarde.
O próximo mes de febreiro poñerase
en marcha un “Curso de Informática
xeral” que se impartirá na sede que a
entidade ten en Narón, en horario de
tarde, os martes e mércores. O contido
do devandito curso adaptarase dependendo do nivel de cada usuario, ade-

mais continúa en marcha o “Curso de
Informática xeral” que se está impartindo os martes e mércores en horario
de mañá na sede da ASCM de Ferrol.
Continúa o taller de teatro que ten lugar todos os luns e no que se ensaian
dous ou tres obras. Precisamente,
mañá mércores o grupo de Teatro da
ASCM representará “Con premeditación o aleivosía” na Asociación AFAES
Porta Nova, ás doce do mediodía.
E este fin de semana terá lugar na
ASCM de Narón o “Curso de árbitros
autonómicos de Boccia” no que se inscribiron máis dunha ducia de persoas.
Aquelas persoas interesadas en anotarse en calquera destas actividades
pode facelo nas dúas delegacións da
ASCM de Ferrol e Narón, ou chamando a calquera destes dous teléfonos:981351430/981385366,onde poderá obter máis información.

Blog Noticias ASCM

Deporte adaptado para nenos con discapacidade
Enmarcada no programa de actividades de primavera, o vindeiro martes 27 comeza o “Deporte
adaptado para nenos con discapacidade”, unha nova actividade
que pretende promocionar o deporte entre os máis pequenos,
promocionando hábitos saudables no colectivo de persoas con
discapacidade desde a infancia.

A actividade non ten custo ningún
para os seus asociados, así que
de estar interesado, animámosche
a que che unas á Asociación Sociocultural de Minusválidos, que
ten unha cota anual de tan só 20.

Para máis información:
Asociación Sociocultural de Minusválidos en Narón.
Estrada de Castela 256. Teléfono
Ábrese esta semana o prazo de ins- 981385366.
crición desta actividade destinada Tamén che atenderemos na sede de
para nenas e nenos con certificado Ferrol.
de minusvalía menores de 16 anos.
Blog Noticias ASCM
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AGRADECEMENTO DE DF

A Asociación Socio Cultural
de Minusválidos de Ferrol e
comarca celebrou onte cunha
gala os seus primeiros vinte e
cinco anos. O mérito non reside só en cumprir anos senón
tamén, como neste caso, en
ter, en tempos aínda máis difíciles, o arroxo, a valentía e a
visión de afrontar a creación
dunha entidade que serviu de
referencia para moitas outras.
Falar de integración social, da
procura de igualdades para os
colectivos menos favorecidos,
é sempre un risco desde o punto de vista de que nunca, por
moito que niso empeñémonos,
poderemos coñecer no seu verdadeiro alcance a realidade que
lles afecta. Non é esta, aínda,
xa ben entrado o século XXI,
unha sociedade xusta en moitos sentidos, pero é evidentemente que as dificultades o son
en maior grao se a capacidade
física é reducida e os medios
para superar as trabas seguen
sendo insuficientes. Un simple
bordo pode, como sabemos,
ser todo un reto para unha persoa en cadeira de rodas, por
citar un exemplo simple e directo. A entidade desempeñou
ao longo destes anos un máis
que destacable protagonismo
na denuncia, a demanda e a corrección de numerosas dificultades, unhas veces con maior
fortuna que outras. Xusto é
recoñecer o seu traballo, como
xusto agradecer que, con motivo do seu aniversario, dita asociación haxa tamén premiado
o labor informativa de Diario
de Ferrol. Parabén e grazas.
Diario de Ferrol

A ASCM celebra as suas bodas de prata cun festival na FIMO
tante e concursante de Operación
Triunfo Enrique Ramil e da rondalla aresana “ Os Trobadores”.

A Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM) celebrará o vindeiro venres, día 25, as súas vodas
de prata cunha gala que se desenvolverá no salón de congresos do
recinto feiral de Punta Arnela. O
evento dará comezo ás 19:30 horas
e está prevista a asistencia da conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz
Mato, o presidente da Deputación
da Coruña, Diego Clavo, o alcalde
de Ferrol, José Manuel Rey Varela
e os rexedores de Fene, Neda, Ares,
Cabanas, e Valdoviño, entre outras autoridades e representacións.

Ademais, durante o acto proxectarase un vídeo que recolle os momentos máis destacados da historia da Asociación Sociocultural
ASCM e procederase á entrega
de distincións a todas aquelas persoas, empresas, administracións
ou entidades que destacaron pola
súa colaboración coa asociación.
Para finalizar, ofrecerase unha
copa de viño a todos os asistentes.

A gala, que está aberta a todo o
público, contará coas actuacións
do grupo de baile Esquío, do can-

A gala será, sen dúbida, o acto estrela da celebración do 25ºaniversario da ASCM, aínda que non é o

único organizado con motivo desta
conmemoración. De feito, a entidade publicou un número especial da
revista “Eiva” que recolle a historia
da asociación, con entrevistas ao
presidente da ASCM, Ángel Gárate Roca e a concelleira de servizos
sociais de Ferrol, Rosa Martínez,
ademais de artigos sobre os servizos
que ofrece. Outro dos eventos nos
que participará a entidade co obxecto de celebrar as súas vodas de prata
é a colaboración na organización do
Campionato de España de Boccia
que se desenvolverá nas instalacións de FIMO do 14 ao 17 de xuño.

Diario de Ferrol

Os mellores xogadores de boccia danse cita
en Ferrol para dirimir o Nacional de clubes

Celebración día do discapacitado ASCM
na FIMO 2012

Os mellores equipos de toda España, así como a selección nacional, concéntranse desde hoxe en Ferrol para
tomar parte no Campionato de España de clubs que se
dirimirá na cidade departamental o vindeiro domingo.
A competición, que terá o pavillón de FIMO como escenario, desenvolverase en categoría individual, por parellas e por equipos e contará coa presenza de deportistas
con grandes discapacidades físicas-funcionais repartidos en varias categorías segundo as súas características.

Varias fotos do acto que tivemos pola maña da celebración do día do discapacitado na FIMO 2012, no
que asistiron o alcalde de Ferrol J.M. Rey, a concelleira Verónica Casal, Miguel de Santiago en representación da Diputación da Coruña, o presidente da FIMO
Xoan Gato e representates do Partido Popular de Narón.

Así, nesta disciplina olímpica similar á petanca, veranse as caras desde deportistas que lanzan con
mans ou pé e que precisan a axuda dun asistente,
outros que non a necesitan, os que sofren parálise
cerebral e lanzan cunha canaleta que serve de guía
ou aqueles con discapacidades físicas moi graves.
A cita contará cunha representación local, de man do
club ADM, que competirá tanto na categoría individual
como por equipos. Na xornada de hoxe clasificarase o
material e os xogadores, ademais de ofrecer unha recepción aos deportistas por parte da entidade anfitrioa.
A concelleira de Deportes, Susana Martínez, e o deputado provincial, Miguel de Santiago presidirán o acto
de clausura, fixado para as dúas e media do domingo,
e tras o cal actuará o grupo folklórico Doas e Galáns.
Diario de Ferrol
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Ano 2013
Insignias de ouro da cidade
Ángel Gárate: “A maior discapacidade é non darse conta de que todos somos iguais”

O presidente da Asociación Sociocultural de Minusválidos,
Ángel Gárate, valorou o recoñecemento do Concello ferrolán
ós 25 anos de traballo da entidade. “Comezou cunha decisión
valente e continúa co esforzo de moitas persoas implicadas”,
sinalou, lembrando que actualmente a ASCM conta con 2.000
socios, 50 voluntarios, 13 persoas en persoal e seis na directiva “ó servizo dás persoas con necesidades”. Gárate destacou
o traballo do colectivo en materia de emprego, formación,
deporte, etc. e subliñou que “a meta está máis preto que onte”
porque, asegurou, “as barreiras que pon a vida supéranse con
esforzo”. O presidente da ASCM incidiu en que “a maior
discapacidade é non darse conta de que todos somos iguais”.
Diario de Ferrol

O voluntariado da ASCM
inicia unha campaña de
aproximación ós seus socios
A Asociación Sociocultural
de Minusválidos ASCM inicia esta mesma semana unha
campaña de aproximación aos
seus socios das zonas urbanas
de Ferrol e Narón, así como
doutros concellos limítrofes.
O equipo de voluntariado desta entidade visitará os domicilios das persoas que colaboran
coa entidade co obxectivo de
entregar persoalmente unha
carta para a convocatoria da
asemblea anual da asociación. Esta terá lugar na sede
da ASCM de Narón o próximo
24 de maio e, segundo explica
a entidade, a participación dos
socios resulta moi importante.
A outra razón desta campaña é
actualizar a información da que
dispón a entidade e coñecer o
grao de satisfacción dos socios
para mellorar a programación.
Diario de Ferrol

A deputación aporta un novo vehículo adaptado para a asociación de
minusválidos da comarca de Ferrol
A Asociación Sociocultural de Minusválidos da comarca
de Ferrol terá un novo vehículo adaptado que poderán
utilizar 300 socios da entidade grazas a un convenio asinado onte entre ou presidente de Deputación de Coruña,
Diego Calvo, e o presidente da ASCM, Ángel Garate.
A institución provincial asumirá o 100% do custo deste
vehículo que, segundo o acordo asinado, non deberá
exceder os 35.150 euros, para logo cedelo a esta asociación que presta servizo a 2.080 membros en toda a comarca. Esta furgoneta terá 9 prazas e unha plataforma
elevadora para poder transportar os usuarios con cadeira de rodas. Persoal auxiliar da asociación acompañará
en todo momento aos usuarios. Tras a sinatura do acordo, acto no que tamén estivo presente o deputado provincial Miguel de Santiago, Calvo mostrou a súa satisfacción pola colaboración da Deputación para “axudar

Seguimos...no camiño

aos máis de 300 usuarios que poderán beneficiarse do
novo vehículo para as súas necesidades de transporte”.
Ademais, agradeceu o traballo realizado pola entidade
durante os últimos 25 anos e sinalou que “vir aquí, a
Narón, a asinar un convenio cunha entidade con tanto
arraigamento na comarca é sempre unha boa noticia”.
Pola súa banda, Ángel Gárate, en nome de todos os
asociados, agradeceu o compromiso da Deputación
provincial coa súa asociación e sinalou que “cambiar
o vehículo é unha gran necesidade para nós”. Tanto
esta nova furgoneta como o resto de medios de transporte da asociación cobren as necesidades básicas dos
usuarios, como levalos ás súas consultas médicas,
aos colexios ou ás propias actividades da asociación.
Galicia Ártabra

«Peciños», o proxecto da Asociación Sociocultural de Minusválidos, logra o VI Premio Solidario
O proxecto socioeducativo «Peciños» da Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol
-ASCM- foi galardoado co VI Premio Solidario,
que convoca o Concello de Ferrol. A concelleira de
Benestar Social, Rosa Martínez Beceiro, destacou
que «o obxectivo do proxecto é fomentar a participación integral creativa e expresiva, concienciadora e transformadora» dos mozos, a través da
actividade infantil de psicomotricidade inclusiva.

de e a súa participación en actividades psicomotrices. Reflexionarán sobre o que eles coñecen a priori e descubrirán outras formas de facer e participar,
realizando diferentes propostas que despois levarán á práctica coa axuda dun grupo de voluntarios.
A entrega do VI Premio Solidario terá lugar o
próximo mes de outubro.

Así mesmo, búscase «impulsar novas dinámicas
que favorezan ou autodesenvolvemento e promover a igualdade e a solidariedade, dentro dun
marco activo e saudable, respectuoso co medio
ambiente», sinalou Martínez Beceiro. «Peciños»
desenvólvese nos 22 centros educativos de Ferrol
e consta dunha fase introductoria e outra práctica.
En primeiro lugar charlarase cos mozos sobre os
problemas que afrontan as persoas con discapacida-

O Concello entregou onte o Premio Solidario a ASCM Ferrol
O presidente da Asociación Socio Cultural de Minusválidos de Ferrol, Ángel Gárate, recolleu onte o premio solidario do Concello naval. A edil Marina Aneiros destacoú a labor das entidades sociais na cidade. A
asociación obtivo o galardón polo proxecto “Peciños”.
Diario de Ferrol

A Asociación Sociocultural de Minusválidos
busca nenos para unha liguiña de fútbol
A integración dos nenos discapacitados é o fin último da
Asociación Sociocultural de
Minusválidos de Ferrol, que
está a tratar de organizar unha
liguiña de fútbol entre os colexios da cidade. Por iso, puxéronse en marcha para recrutar
tanto mozos como mozas, de
calquera idade, que sufran algún tipo de minusvalía ou discapacidade, para organizar así
unha competición onde tamén
terán cabida todos os alumnos
que se queiran unir á causa.
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Todos aqueles rapaces interesados -e os propios colexios
e institutos- poden acudir cos
seus pais para pedir información ou apuntarse na sede da
Asociación Sociocultural de
Minusválidos. Este está situado na rúa Fernando VI,
bloque 2, baixo 18-19, en
Esteiro. Tamén poden chamar ao teléfono 981 351 430
e preguntar por Pancho...)

Ferrol 360º
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Ano 2014
Sen barreiras tamén para o sexo
A Asociación de Minusválidos acolleu unha charla para eliminar tabús

A experiencia de cambiar
a cela polo labor social

Que é o sexo?. Este interrogante supuxo
o punto de partida da charla que tivo lugar onte na Asociación de Minusválidos
(ASCM), que foi impartida polo persoal
do centro adscrito á Dirección Xeral
de Xuventude e Voluntariado da Xunta
Quérote+. As respostas non se fixeron
esperar por parte dos usuarios. Caricias,
rozamentos ou «facer ou amor» foron algunhas delas. Pero non. O sexo, tal e como
explicou a psicóloga Noa Ilve, é o que
aparece nos nosos carnés de identidade.
«O sexo indica se somos homes ou mulleres. Todos o somos. Vaiamos en cadeiras de rodas, con muletas, sexamos
cegos ou teñamos problemas para comunicarnos», indicou. E é que a elimi-

Cada vez máis entidades
acollen traballos en beneficio da comunidade

nación de barreiras é o punto de partida
da iniciativa, que pretende a integración
plena das persoas con discapacidade e
a eliminación de tabús neste aspecto.
Unha aproximación á práctica
Se noutras charlas os usuarios da entidade puideron oír relatorios sobre a
parte teórica do encontro sexual, esta
diferenciouse pola súa aproximación
á práctica. E é que Ilve explicou que
a erótica non é outra cousa que aquilo que as persoas poden practicar e
prodúcelles pracer. Foi entón cando
saíron a colación diferentes praxe...)
La Voz de Galicia

A Caixa premia un proxecto de voluntariado da ASCM
Un proxecto da Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM) resultou premiado nunha convocatoria de axudas a nivel nacional impulsada pola
Obra Social «A Caixa». Unhas partidas que van destinadas a impulsar aqueles programas que fomenten a autonomía persoal, e que ascenden a un total
de 86.160 euros. A entidade seleccionou 198 proxectos de toda España, dos
cales cinco corresponden á provincia da Coruña. Entre eles atópase o impulsado pola ASCM, titulado Reflexos: o espello da solidariedade. O programa
busca un concepto de solidariedade equitativo, que lles permita chegar a un
voluntariado social formado no seu 90 % por persoas con discapacidade.

Os traballos en beneficio
da comunidade constitúen unha segunda oportunidade para moitos.
Este é o caso de Pedro
Gabarris, Michael para
os amigos. O mozo, de
26 anos e de etnia xitana, leva cumprindo esta
pena desde setembro na
Asociación Sociocultural de Minusválidos de
Ferrol (ASCM). «É un
castigo, pero eu véxoo
como unha experiencia», asegura Gabarris.

O penado ten claro que
foi un afortunado. E é
que se sente como uno
máis desde o principio,
grazas á boa acollida que
lle brindaron na entidade. Di que alí fai de todo.
Así é como pretenden lograr unha mellora no seu voluntariado inclusivo,
«Fago recados, axudo
outorgando aos participantes un aumento das súas capacidades por medio
nas clases e nos talleres,
da aprendizaxe participando en actividades de lecer que lles farán gozar
cargo con caixas e axúde forma didáctica. A axuda concedida para o proxecto é de 17.580 euros.
dolles nas cousas que
non poden facer... estou
La Voz de Galicia
aquí para todo o que faga
CONFERENCIA | I Xornadas sobre Discapacidade e Dereito Sanitario falta», detalla Gabarris,
que engade que «isto che
O vindeiro venres 10 de outubro ás Esta xornada pretende informar de
axuda a pensar e a ma10:30h no Carvalho Calero, o Alcal- como solucionar calquera probledurar doutra forma»...)
de de Ferrol, José Manuel Rey Varela ma referente a discapacidade, saúe o presidente da ASCM e COAMIFI- de, tutelas, etc. desde o punto de
La Voz de Galicia
COA (Federación de Coordinadoras e vista xurídico. Informaremos sobre
Asociacións de persoas con discapaci- os dereitos que todos temos no refedade das Comunidades Autónomas de rente á familia e saúde e como acEspaña), Ángel Gárate Roca inaugu- tuar para defendelos ante a xustiza...)
rarán as “I XORNADAS DISCAPACIDADE E DEREITO SANITARIO”.
Ferrol 360º
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O alcalde de Ferrol achégase á «incríble» experiencia do proxecto Peciños
O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, tamén quixose poñer na pel das persoas con minusvalía
Os nenos están asombrados, desde os máis pequenos aos maiores.
O colexio Ludy convértese estes
días na última parada do proxecto
Peciños, co que a Asociación Sociocultural de Minusválidos busca
achegar ós escolares a realidade cotiá das persoas con diversidade funcional. Neste centro do Ensanche
benefícianse da iniciativa os alumnos de primeiro a sexto de Primaria.

A parte teórica que se lles ofreceu
non lles aburriu, senón que quedaron, nalgúns casos, impactados
positivamente. Saben agora que
carecer de pernas ou brazos non é
necesariamente un impedimento,
segue habendo moitas cousas ao alcance. Tamén a práctica de certos
deportes adaptados ás súas esixencias. Veno como algo «incrible»,
a pesar de que sexa «máis difícil».

Visita
Entra o rexedor na súa clase e
tamén coñecen o seu nome. Xorden entón esas preguntas tinguidas
de normalidade que nun adulto espertan sorrisos. Por exemplo, por
que «o alcalde e o rei non poden
ser vagos». O proxecto Peciños
corresponde á ASCM, merecedora do último Premio Solidario do
Concello, e adheríronse ao mesmo
os centros educativos da cidade.
A parte práctica, en todo caso, esperta aínda máis expectación. Vendas nos ollos ou cadeiras de rodas
para os pequenos, que comproban
que introducir o balón nunha canastra é agora máis complexo. Tamén
o fai o alcalde, que acerta á segunda. Para Rey Varela, Peciños busca
«educar en valores» e potenciar a
«igualdade de oportunidades»...)

O alcalde de Ferrol, José Manuel
Rey Varela, visitounos este xoves.
Aula repleta, primeiro curso de Primaria, apenas 6 anos. Un neno que se
define a si mesmo como «un pouco
charlatán» coñece ao detalle o que
se lles pasa pola cabeza a diario aos
que conviven cunha cadeira de rodas. En xeral, a clase cega polas súas
nocións a pesar da súa exigua idade.

Ferrol 360º

Presentación da iniciativa de «Empresas Amigas» da ASCM
A Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM) presentaba este venres o seu programa de Empresa Amiga, unha iniciativa na que 56 establecementos de Ferrolterra ofrecen vantaxes e descontos ós socios da entidade.

Co obxectivo inicial de «darlles ós nosos socios todas as
vantaxes que podamos conseguir desde a nosa asociación», como apuntaba o seu presidente, Anxo Gárate, a
ASCM consolidou este programa de «apadriñamento» ao
que aínda poden sumarse as empresas que desexen colaborar.

O bo tempo favoreceu a
afluencia ao I Mercadillo ASCM
Ao redor dunha trintena de postos de artigos de
segunda man e artesanía instaláronse onte na
zona do porto para tomar parte no I Mercadillo ASCM, organizado pola Asociación Sociocultural de Minusválidos con fins solidarios.

Todos os colaboradores ofrecen prezos especiais e ofertas ás
persoas que acrediten ser socios da asociación mostrando o seu
carné. Os beneficiarios atoparán descontos en viaxes, tratamentos, alimentación, roupa, calzado, clínicas ou servizos xurídicos naquelas empresas que luzan no seu local o adhesivo distintivo de Empresa Amiga. «Cada empresa fai o esforzo máis
grande para poder dar o maior desconto», destacaba Gárate.
Desde a ASCM tamén puxeron en marcha un blogue que servirá aos socios para atopar a golpe de click os establecementos
con desconto, pero tamén, como sinalaba a xerente da asociación, Paula Gárate, para agradecer ás empresas todo o apoio e
contribuír a difundir «a publicidade que vos merecedes»...)

Ao redor dunha trintena de postos de artigos de
segunda man e artesanía instaláronse onte na
zona do porto para fomar parte no I Mercadillo
ASCM, organizado pola Asociación Sociocultural de Minusválidos con fins solidarios.
O bo tempo favoreceu que moitas persoas
achegásense a mirar e comprar nos diferentes postos, que abonaron seis euros
para poder instalarse e tomar parte nesta
iniciativa, que tivo como escenario a contorna dos xardíns da Ranita, a dársena de
Curuxeiras e a zona do porto deportivo.
A Asociación Sociocultural de Minusválidos
apuntou que a totalidade dos fondos recadados
pola organización con esta primeira edición do
seu mercadillo destinaranse a fins solidarios.

Ferrol 360º

Diario de Ferrol
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Ano 2015
O ALCALDE DE FERROL, JORGE SUÁREZ, FAI ENTREGA DOS DIPLOMAS
DO CURSO LINGUAXE DE SIGNOS ESPAÑOL
A Asociación Sociocultural ASCM entregou o pasado
mércores os diplomas que acreditan o aproveitamento do
Curso de Linguaxe de Signos Español aos asistentes do
mesmo.
O curso foi impartido por Teresa Gallo (presidenta da
AXF) no local que a ASCM ten en Narón durante un período de 3 meses.
Ó acto asistiu Jorge Suárez, alcalde do Concello de Ferrol, que aproveitou esta primeira visita para coñecer as instalacións da ASCM e estreitar vínculos cos seus representantes e usuarios.
Nestes primeiros contactos coa nova corporación,
Jorge Suárez recoñeceu a importancia da inclusión das persoas con discapacidade e eloxiou o traballo e esforzo da nosa entidade por conseguilo.
Blog Noticias ASCM

A ASCM organiza unha xornada de terapia asistida con cans
O vindeiro sábado día 20 terá lugar en Afundación unha xornada organizada pola asociación
ASCM sobre coterapeutas para a dependencia.

El próximo sábado día 20 tendrá lugar en Afundación una jornada organizada por la asociación
ASCM sobre coterapeutas para la dependencia.
O vindeiro sábado día 20 terá lugar en Afundación unha xornada organizada pola asociación
ASCM sobre coterapeutas para a dependencia.
Desenvolverase durante todo o día, de 9.00 a
21.00 horas, e o evento versará sobre a terapia asistida con cans, por iso é polo que denominen o acto como “Cinofiloterapia”.
Nesta xornada, de carácter gratuíto, daranse cita numerosos profesionais do sector, que abordarán de forma
integral todos os ámbitos relacionados co mundo do can.
Así, como se explica desde a ASCM, trataranse temas
xenéricos como a sanidade, o seguro, a responsabili-
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dade civil, a alimentación, os coidados ou a educación
e profundarase en aspectos como a importancia dos
cans de traballo, tanto os adestrados e utilizados polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado como os
cans guía para invidentes ou para lesionados medulares. Así mesmo, explicaranse os beneficios e sectores
no que é aplicable a terapia asistida con estes animais.
Como complemento á formación teórica, haberá
unha demostración práctica que consistirá nun percorrido de agility en cadeira de rodas, no que se dirixe ao can só coa voz. Ademais, a unidade de terapia
ocupacional da UDC e o director do Centro Canino
De Montegatto mostrarán exemplos do seu traballo.
A demostración terá lugar na praza da Constitución, entre as catro e as seis da tarde.
Ademais destes temas, ao longo da xornada falarase
sobre as características de cada raza de can, as innumerables actividades que se poden desenvolver con eles
-beleza, agility, etc- e a posibilidade que representan
como saída profesional para os amantes dos animais...)
Diario de Ferrol

A ASCM inaugura a exposición inclusiva «Cantupín: canto e pintura inclusivos»
«Cantupín: canto e pintura inclusivos» é unha exposición na que numerosos artistas, con algún tipo
de discapacidade ou dependencia, expoñen as súas
creacións pictóricas apoiados por grupos de música que poñerán banda sonora á actividade expositiva.
A mostra, organizada pola Asociación Sociocultural ASCM, inaugurarase este martes 20 de outubro ás 17:00 horas na Sala de Exposicións da
Autoridade Portuaria de Ferrol- San Cibrao.
Trátase dunha iniciativa aberta á participación doutras
entidades sociais e artistas e a organización está «tremendamente contenta co volume de participación e colaboración nesta edición», na que participan o CAD Souto de Leixa, Geriatros Ferrol, AFAES, CAMF e AFAL.

A mostra está composta polas obras elaboradas polos
usuarios destas entidades, ás que se sumarán as creacións
doutros artistas independentes da comarca, como Carme
Almeida. Entre todas suman case un centenar de obras.
Nesta cita multisensorial, os asistentes tamén poderán
gozar das actuacións musicais da Coral de Mera, programada para o sábado 24 de outubro; o TradiCoro de
Airiños de Fene, o 25 de outubro; a Coral Eterna Mocidade, o día 27, e o coro Cantores ASCM, que poñerá o
broche final á exposición coa súa actuación do día 28.
A mostra estará aberta ao público do 20 ao 28 de
outubro en horario de 16:30 a 19:30 horas, tendo
como excepción o día 23, que tamén se poderá visitar de 9:30 a 13:30 horas. A entrada é libre e gratuíta.
Ferrol 360º

O éxito do II Dog Show anima a repetir experiencia
A organización do II Dog Show que se celebrou este fin de
semana en FIMO (o primeiro foi fai sete anos) fai un balance
positivo da experiencia e prevé repetila o ano que vén. Así se
expresaba na tarde de onte Javier Davila, de Expogal, unha das
entidades impulsoras do evento, que contaba tamén coa colaboración do Concello de Ferrol e da Asociación Sociocultural
de Minusválidos. Ademais uníronse as unidades caninas do
Terzo Norte e os cans de rescate de Casaga, que fixeron exhibicións moi seguidas polo público durante os dous días da feira.
Davila destaca tamén as demostracións con cans que axudan a
persoas con discapacidade na súa vida diaria, e non só aos cegos,
sobre cuxa labor a sociedade está máis concienciada. “Foron
exhibicións moi dinámicas e atractivas para a xente”, comenta.
A conferencia dunha veterinaria sobre hábitos saudables
para os cans, repartida entre o sábado e o domingo, resultou tamén amena e cunha alta interacción dos asistentes.
O concurso de mascotas do sábado conseguiu reunir a máis dunha
trintena de animais e a II Exposición Nacional Canina “Cidade de
Ferrol”, puntuable para o campionato galego, rexistrou 115 cans.
O primeiro clasificado foi un husky siberiano de Cedeira, mentres
que en segundo lugar situouse un can carlino (ou pug) de Ferrol e o
terceiro clasificado foi un cocker spaniel tamén da zona de Ferrol.
Diario de Ferrol

O grupo de Teatro ASCM estrea a súa nova obra
O Grupo de Teatro da Asociación Sociocultural “ASCM”estreará este
martes, día 26 ás 17:30 horas, na Residencia Geriatros Narón (Luís Amado 10-12), unha obra de teatro que eles mesmos escribiron e arranxaron.
Baixo o título de Disparatada Educación, a obra transcorre nun colexio
inclusivo do século XXI, no que se mesturan os elementos do día a día
dos nenos e nenas.
Galicia Ártabra
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Un “lipmub” ó ritmo de Pinto, proposta da Asociación de Minusválidos
A canción de Pinto “Eres especial” será a banda
sonora coa que a Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol (ASCM) sairá o sábado á rúa.

A canción de Pinto “Eres especial” será a banda sonora coa que a Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol (ASCM) sairá
o sábado á rúa para protagonizar un vídeo musical co que pretende dar maior visibilidade aos membros de colectivo que representa.
O groso das imaxes gravaranse na praza de España, aínda que tamén se realizarán algunhas tomas tanto no Concello de Narón como na sede
da agrupación nesta localidade. Por iso, desde a
ASCM convócase a todos os seus usuarios, voluntarios, directivos e a calquera persoa disposta a colaborar e pasar un bo intre a sumarse a
unha iniciativa programada para as doce e media da mañá en pleno corazón da cidade naval.
Os participantes sincronizarán os seus beizos
e movementos coma se dun “playback” tratásese para despois superpoñer a música da
canción elixida. O resultado, un formato coñecido como “lipdub” moi similar a outras
“flashmod” que xa se organizaron na comarca
pero sen coreografía? e que está a arrasar nas
redes sociais entre colectivos de toda índole...)
Diario de Ferrol

Ano 2016
ASCM inaugura o ano novo cunha feira
solidaria de Reis en Narón

A ASCM celebrará este sábado a
Feira de Verán no Porto de Ferrol

A Asociación Sociocultural ASCM organiza unha feira solidaria de Reis na que recadará fondos a través da venda de
rifas solidarias para participar no sorteo de agasallos cedidos
por comerciantes de Narón. A feira abrirá as súas portas ás
11 horas do sábado, día 2 de xaneiro, contando coa presenza de ó redor de 30 postos de artesanía, alimentación, produtos ecolóxicos, compra-venda, antigüedades e comercios da
zona. Durante toda a xornada os asistentes á feira gozarán de
actividades como pintacaras (de 11 a 13 e de 17 a 19 horas),
colchóns e exhibición de baile moderno a cargo da academia
Boris Pico (ás 17 horas). Así mesmo, para recadar fondos,
venderanse rifas solidarias a dous euros da Asociación Sociocultural ASCM coas que participar no sorteo de agasallos
cedidos por comerciantes de Narón. Ó longo do día realizaranse dous sorteos, o primeiro será ás 13 horas e o segundo sobre as 18 horas. A música correrá a cargo da discoteca
móbil E.T e o quinteto de gaitas do Padroado, mentres que
Marinolandia encargarase de amenizar esta xornada festiva.

A Autoridade Portuaria de Ferrol e a Asociación Sociocultural ASCM organizan este
sábado a Feira de Verán, un mercado solidario no que o diñeiro recaudado das inscripciones dos diferentes postos irá destinado a esta entidade sen ánimo de lucro.
O horario da Feira de Verán será de 10:00 a
20:00 horas e os diferentes postos estarán
situados no peirao de Curuxeiras no Porto de Ferrol. O mercadillo solidario ofrecerá
unha ampla variedade de postos desde alimentación, roupa e produtos ecolóxicos ata
libros, artesanía e artigos de segunda man.

Galicia Ártabra

A mostra “O que o ollo sente”, de Manuel
Patinha para a ASCM, chega a Afundación
A exposición O que o ollo sente, obra do artista Manuel
Patinha en colaboración coa asociación cultural ASCM,
inaugúrase este martes na sede ferrolá de Afundación.
Trátase dunha mostra itinerante composta por 40 fotografías tomadas no Centro de Atención a Persoas con
Discapacidade Física (CAMF) Ferrol, o Centro de Promoción da Autonomía Persoal (CPAP) Bergondo e no
centro Pai Menni das Irmás Hospitalarias, en Betanzos.
Foi o CAMF o primeiro dos escenarios da exposición, cedéndolle a testemuña ao CPAP de Bergondo antes de racalar de novo na cidade naval, onde estará ata o 3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade.
Nesa data, para conmemorar a efeméride, celebrarase durante clausúraa o acto de presentación do catálogo de O que
o ollo sente, onde se recompilan as fotografías expostas.
Ferrol 360º
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A propia ASCM participará vendendo diferentes artigos de segunda man e manualidades,
todos eles realizados polos diferentes socios,
voluntarios e colaboradores da institución. A
recaudación do evento estará plenamente dedicada ao obxectivo principal de ASCM que é a
plena integración das persoas con discapacidad.
Ferrol 360º

A ASCM reúnese con Rey Varela para
tratar propostas en materia de accesibilidad
O Conselleiro de Política Social, José Manuel Rey
Varela, visitou este martes a Asociación Sociocultural ASCM de Narón xunto co portavoz do PP de
Narón e candidato ao Congreso, Marcos López Balado, e outros membros do partido, co fin de coñecer
de primeira man as medidas que se están tomando en
materia de accesibilidad no Concello do municipio.
Neste encontro, os concelleiros populares manifestaron o seu descontento ante «a desidia do goberno
local en materia de accesibilidad, que rexeitou varias mociones nos plenos alegando a imposibilidad
de levar a cabo acciones de mellora neste ámbito,
a última presentada polo partido o pasado mes de
maio», sinalou López Balado. Pola súa banda, representantes da ASCM apelaron á «necesidade de
sensibilizar á administración local para traballar no
terreo da accesibilidad universal, mediante o desenvolvemento de políticas activas, co fin de construír un modelo social e institucional que garanta
a accesibilidad universal para todas as persoas,
considerando toda a súa diversidad funcional»...)
Galicia Ártabra

O colectivo de minusválidos alerta do mal estado das plazas para aparcar
A ASCM enviou ó Concello un informe que advirte da ausencia de vados ou a deficiente señalización
O traballo efectuado durante
varios meses pola Asociación
Sociocultural de Minusválidos
(ASCM) evidenciou o mal estado
de boa parte das máis de 300 prazas de aparcamiento reservado
para persoas con movilidad reducida do municipio de Ferrol. O
informe, que o colectivo xa remitiu ó Concello, alerta da inexistencia, «prácticamente na totalidade das prazas, do pertinente
vado que facilite o tránsito desde
a beirarrúa ao aparcamiento».
Esta situación obriga aos usuarios con cadeira de rodas a circular pola calzada para poder acceder ao seu vehículo, «poñendo en
perigo a súa integridad», como
advirte Diego Sande, técnico de

accesibilidad de ACSM e en- aos sinais verticais, a asociación
cargado de elaborar este estudo. indica que «unhas veces non
existen e outras son incorrec«Este problema é o máis signi- tas», cuestións que deberían coficativo, polo risco que supón rrixirse para facilitar o seu uso.
meterse no área dos vehículos
para incorporarse ao coche (...). O informe tamén conclúe que
A queixa máis común que reci- boa parte das prazas reservadas
bimos dos usuarios é pola falta do municipio ferrolano non cumde accesibilidad, con bordillos pren coas medidas mínimas estademasiado altos, etcétera», abun- blecidas pola normativa vigente.
da o experto. O informe tamén Tanto neste aspecto como nos
constata a deficiente señaliza- outros factores estudados, tomación das prazas reservadas. Tras ron como referencia o Código de
analizar, medir e fotografar os Accesibilidad de Galicia e o Redistintos puntos de aparcamien- glamento Xeral de Circulación.
to, comprobouse o deterioro da
pintura nos indicadores horizontales, debido ao paso do tempo e
a falta de mantemento. En canto
La Voz de Galicia

A ASCM súmase á iniciativa meta 2017: Ano da accesibilidade universal
A ASCM asinou a carta de adhesión á iniciativa cidadá meta 2017: Ano da accesibilidade universal, que busca construír un
modelo social e institucional que garanta a
accesibilidade universal para tódalas persoas.
O obxectivo deste proxecto é a declaración
institucional do ano 2017 como o Ano da
Accesibilidade Universal en España, xa que
a lexislación española marca o día 4 de decembro de 2017 como a data a partir da cal
son esixibles os requisitos de accesibilidade en todas as contornas construídas existentes susceptibles de axustes razoables.
Desde a ASCM queren contribuír a difundir
este proxecto para que máis entidades, administracións e todas as persoas interesadas súmense ó mesmo e así comezar a construír un
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modelo social e institucional que garanta a
accesibilidade universal para todas as persoas,
considerando a súa diversidade funcional.
Para alcanzar esta meta proponse o desenvolvemento de políticas activas encamiñadas ó
cumprimento de obxectivos como abordar a
accesibilidade universal na súa concepción global, incorporando os enfoques cognitivo, sensorial e físico, propoñendo o marco normativo
necesario nos ámbitos menos desenvolvidos.
A consecución da accesibilidade universal
nas contornas construídas e urbanizadas, no
deseño e produción de bens e na planificación
e desenvolvemento de servizos e a sensibilización da sociedade en xeral en materia de
accesibilidade e discapacidade, entre outros.
Ferrol 360º

“Os Colludos”
A comparsa da Asociación Sociocultural ASCM “Os Colludos” creouse no ano 2010 en Narón e está formada maioritariamente por veciños e veciñas deste concello.
Os seus obxectivos, ademais dos comúns a toda comparsa (diversión, relacións sociais...), son sociais e reivindicativos, sobre todo en materia de accesibilidade e de visibilidade do colectivo de persoas con discapacidade. De feito, “Os Colludos” é a primeira comparsa en Galicia composta no seu
maior parte por persoas con algún tipo de discapacidade, principalmente, de mobilidade reducida.
A elección do nome veu propiciada pola asociación dos conceptos “cojos-cojonudos”. Ademais, o termo “colludo”en galego equivale a unha persoa valente e ousada, como o son todos os integrantes desta comparsa.
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Na actualidade (2017)
Un estudo denuncia a mala accesibilidade das paradas de bus
Unha análise da ASCM conclúe que en Ferrol, Narón e Neda existe un
incumprimento «masivo» da normativa
A Asociación Sociocultural ASCM realizou o primeiro estudo feito na comarca sobre a accesibilidade das
paradas de autobús dos municipios de Ferrol, Narón
e Neda. Ezequiel Estebo, técnico de accesibilidade da
asociación, foi o encargado de dirixir o proxecto que
durou un ano e ocupouse da análise dun total de 134
paradas. Estebo explica que o 100 % delas presentan
problemas de accesibilidade incumprindo todas elas
varios dos criterios contemplados na lexislación: «Hai
un incumprimento masivo da normativa» comenta.
Nas paradas de bus da comarca pódense atopar todo tipo
de infraccións. Algunhas delas, -como a ausencia dunha
sinalización vertical en braille ou a inexistencia de sistemas de detección adecuados para persoas invidentes,
principalmente franxas de bordo e bandas rugosas no pavimento-, están presentes en todos os puntos analizados.
As dimensións das marquesiñas é no único aspecto no que a análise conclúe que se cumpre a normativa en todos os casos. «Isto é así se falamos desde un punto de vista cualitativo. A norma establece
unhas medidas que non todas o cumpren, pero na prác-

tica todas garanten o acceso» aclaraba Ezequiel Estebo.
O técnico en accesibilidade de ASCM quixo destacar o emprego de sistemas de sinalización alternativos á norma que non serven para todas as persoas
con diversidade funcional: «Cando se fai unha norma faise pensando en que abarque ao maior número de persoas posible, non a casos concretos».
O obxectivo do informe realizado pola Asociación Sociocultural ASCM é facer visible a situación á que se enfrontan as persoas con diversidade funcional cada vez que
queren facer uso do transporte público. A xerente da asociación, Paula Gárate, lembra que a Xunta puxo de manifesto a súa vontade de converter Galicia nun referente
de turismo accesible no ano 2019 e explica: «Chegar a
conseguilo con estas carencias é algo bastante utópico»
A xerente explica que a solución a estes problemas é competencia dos concellos: «Farémoslles chegar por rexistro
os resultados de cada parada a cada un dos concellos implicados esperando que tomen medidas respecto diso».

La Voz de Galicia

A Xunta destaca o exemplo da ASCM no seu aniversario
O conselleiro de Política Social participou nos actos

«Sodes todo un exemplo de esforzo, tenacidade e sacrificio, un espello ao que a sociedade debe mirar para concienciarnos da importancia
de integrar ás persoas con discapacidade na mesma», destacou o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey, durante os actos do trinta aniversario da Asociación Sociocultural ASCM. Abogou pola colaboración con entidades que traballan no ámbito da discapacidade.
La Voz de Galicia

Mercadillo solidario a favor de persoas con discapacidade
Ata o venres, 11 en San Valentín. Desde as 10.00 ata as 14.00 horas

No auditorio do Centro de Promoción Social
de San Valentín realiza esta semana a Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM)
un mercadillo solidario coa axuda dos seus
voluntarios. Poderanse atopar artigos feitos
artesanalmente por membros da ASCM e
tamén algúns artigos de segunda man como
libros, cedés, xoguetes, enxoval... O venres ás
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12.30 horas realizarase un sorteo a maiores e
venderanse participacións da lotería de nadal.
Todo o recadado irá financiar as actividades da
ASCM, que convida a que aqueles que queiran colaborar a facerse socios ou voluntarios.

La Voz de Galicia

Na actualidade (2017)
Entidades de empresarios promoverán emprego para persoas con discapacidade
A Asociación Sociocultural ASCM celebra o seu trinta aniversario
A falta de emprego azoutou con
forza a un dos colectivos en risco
de exclusión social, as persoas
con discapacidade. A xerente da Asociación Sociocultural
ASCM, Paula Gárate, alerta de
que a ocupación laboral ha ido
baixando cada exercicio nos últimos anos. «No ano 2000 houbo unha aposta importante pola
integración laboral, pero desde
hai uns anos baixou moitísimo,
igual que a formación», denuncia. Desde a entidade promoven
a oferta laboral e asinarán este
mes un acordo coa Asociación
de Empresarios Ferrolterra para

dar empleabilidade ó colectivo.
Esta aposta por fomentar o emprego e a formación é a temática
escollida para o mes de febreiro, dentro dos actos para conmemorar o trinta aniversario da
entidade. O local da entidade
en Narón acollerá o día 8 a xornada «Trinta anos traballando
pola integración sociolaboral»,
cunha mesa redonda na que participarán, ademais de Gárate,
a técnica de emprego Verónica
Piñón; Beatriz Rodríguez, orientadora laboral; e David Montero, xerente do Centro Especial
de Emprego ASCM Ferrolterra.

Ademais, durante o mes organizaranse talleres de formación.
O calendario programado dedicará marzo á muller, abril como
o mes do deporte adaptado, maio
á cultura, xuño ao voluntariado,
xullo ao transporte adaptado, o
lecer promoverase en agosto,
setembro será o mes da infancia
e mocidade, outubro á accesibilidade, novembro á celebración do aniversario e decembro
aos maiores e a dependencia.
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«Tódalas mocións de accesibilidade levadas ó pleno de Narón o ano pasado foron rexeitadas»
Fai trinta anos, un grupo de sete muller e homes con
algunha minusvalía fundaron en Ferrol a Asociación
Sociocultural de Minusválidos. «A nosa asociación
ten a peculiaridade de que foi fundada por persoas con
minusvalía, non por familiares, amigos ou outras persoas», recalca a actual xerente, Paula Gárate. No 2005
sumouse unha nova sede no centro urbano de Narón
e na actualidade contan con máis de 1.800 socios.
A entidade foi creada con dúas inquietudes principais,
traballar para fomentar o emprego e polo deporte adaptado. Posteriormente foise abrindo a novas áreas, como
o lecer e a cultura. E seguen sendo as principais demandas da entidade na actualidade. «O emprego e a
formación son un dos alicerces máis importantes para
nós. Son fundamentais para a autonomía», recalca.
En trinta anos de traballo, como cambiaron Ferrol e Na-

rón con respecto á accesibilidade? «Aínda queda moito
por facer», defende Gárate tallante. Recoñece que co
goberno naronés é máis difícil o diálogo. «Por exemplo, todas as mocións que levaron a pleno o ano pasado
de accesibilidade foron rexeitadas. Que obra fixeron ultimamente para iso? E non me vale que digan o asfalto
dunha rúa, iso non é accesibilidade», critica. Aplaude
a sensibilidade de Ferrol, aínda que critica que despois
non se plasme en moitos proxectos. «En Ferrol aproban
todo, recoñecen a necesidade de mellorar a accesibilidade, pero logo dinnos que non hai diñeiro», lamenta.
Problemas co estado de aparcadoiros para minusválidos, accesibilidade en edificios públicos ou nas praias
da comarca son algunhas das queixas da entidade.

Exposición “30 anos de muller e discapacidade” Manuel Patinha

Seguimos...no camiño
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A ASCM celebra o seu 30º aniversario con febreiro como mes do emprego e a formación
A asociación sociocultural ASCM cumpre 30 anos neste 2017, tres décadas de loita pola plena integración
das persoas con discapacidade. Baixo o lema “Seguimos...”, a entidade elaborou un calendario cunha gran
variedade de actividades e actos ao longo deste ano.
Deste xeito, febreiro está dedicado á formación e ao emprego
polo que, ademais das súas actividades habituais, a asociación
organiza a xornada “30 anos traballando pola integración sociolaboral”, que terá lugar o vindeiro mércores días 8 nas súas
oficinas de Narón ás 11.00 horas. Desde a entidade animase
a todo aquel que estea a buscar traballo a que asista á cita.
A xornada estará composta por unha mesa redonda na que
participarán membros da ASCM como Paula Gárate (xerente), Verónica Piñón (técnica de emprego), Beatriz Rodríguez
(orientadora laboral) e David Montero (xerente do Centro Especial de emprego ASCM Ferrolterra SL). Durante a mañá,
tratarán temas relacionados coa bolsa de emprego da asociación e o servizo de orientación e intermediación laboral.
Durante este mes tamén terán lugar talleres de formación para
o traballo cunha duración total de 6 horas. Para apuntarse e
solicitar información, a organización facilita os teléfonos de
contacto das súas oficinas 981 351 430 (Ferrol) e 981 385 366
(Narón), onde o horario de atención ao público é de luns a
venres.Tamén poñen a disposición dos interesados o seu correo electrónico orientacionlaboralascm@gmail.com ou a súa
páxina de Facebook.
Diario de Ferrol

A ASCM trae ao Carvalho Calero a mostra de
Patinha sobre a muller
O artista portugués afincado en Ferrol Manuel Patinha cambiou de terzo en materia plástica e protagoniza a autoría da exposición fotográfica que sobre mulleres con discapacidade pode visitarse desde onte no
centro cultural municipal Carvalho Calero, situado en O Inferniño.

Abril “Mes do Deporte Adaptado” en ASCM
Como vén facendo desde principios deste ano, a Asociación Sociocultural ASCM
continúa celebrando o seu 30ºaniversario e
dedica o mes de abril ao deporte adaptado.
ASCM organizou varias actividades centradas nesta temática, baixo o slogan “Seguimos...practicando deporte para todos”.
Desde 1987, ano de nacemento desta asociación, o deporte adaptado foi unha das súas
áreas de actuación importantes, por iso, en abril
darán a coñecer aspectos relacionados con este
tipo de deporte a través de diversas actividades.
Estas actividades deron comezo o 30 de
marzo cunha charla sobre psicoloxía deportiva, que estivo centrada nas funcións
do profesional da psicoloxía deportiva e os
beneficios derivados do deporte adaptado.
O día 4 a ASCM formará a un grupo de voluntarios do programa “Pasaporte solidario”
do colexio La Salle ensinando ó alumnado en
que consiste a boccia (deporte paraolímpico)
e nocións básicas do seu regulamento, profundando nas funcións do xuíz de tempo, figura
que poñerán en práctica na próxima xornada.
A primeira I Xornada Galega de Boccia terá lugar o día 8 de abril no Pavillón Municipal “A
Xunqueira”, cunha competición de BC3 no horario comprendido entre as 10:00h e as 14:30h.
A partir das 17:00h. e ata as 19:00h. realizarase
unha exhibición participativa, onde calquera
persoa con ou sen discapacidade poderá xogar
de forma inclusiva a este deporte. Esta actividade é libre, gratuíta e para todas as idades.

A exposición servirá para dar paso á última das actividades da entidade organizadas por tal motivo e que incluíron
un acto de visibilidade da muller, o 13 de marzo, e a mesa redonda “Perspectiva 30 anos da muller e a discapacidade”...)

Ademais, a ASCM colabora este mes xunto coa
escuadra Mico Team na ruta turística de fin de
semana que terá lugar o 20 e 21 de maio, organizada por ADM, e computable para o “Open
de rutas turísticas Ferrolterra”. Xa está aberto
o prazo de inscrición ata o 20 de abril para poder participar. Poden solicitar máis información o teléfono de ASCM Ferrol 981351430.
Dentro deste calendario, tamén se difundirá a través das redes sociais de ASCM e
dos seus blogues, información sobre a variedade de deportes adaptados que existen
e as experiencias dos dos seus xogadores.

Diario de Ferrol

Galicia Ártabra

Tras ser clausurada no Centro Pai Menni de Betanzos ó abrigo da
Asociación Sociocultural de Minusválidos de Ferrol, a mostra chega
agora á cidade naval como parte do programa que a entidade que preside Ángel Gárate con motivo do Día Internacional da Muller, celebrado o pasado 8 de marzo e que se estenderá ó longo de todo este mes.

30oAniversario

Na actualidade (2017)
O PP e a ASCM denuncian o incumprimento da accesibilidade nas praias ferrolás
O compromiso de acondicionar a praia da Graña para que fose totalmente accesible para as persoas con mobilidade reducida quedouse, polo momento, só niso. Cando a tempada estival xa comezou, tanto o Partido Popular como a Asociación Sociocultural ASCM denunciaron o incumprimento en materia de accesibilidade xeral
en todas as praias e especialmente na urbana da Graña, con máis facilidades para o seu acondicionamento.

Desde o Partido Popular, a sua portavoz, Martina Aneiros, lembrou que o mes pasado adxudicáronse dous contratos, a dúas empresas diferentes, por un importe de máis de 30.000 euros para
a reparación e instalación de elementos das praias
na tempada de verán e ata a data non se realizou ningunha intervención na Graña, a pesar de
que existía ese compromiso de accesibilidade.

Entre as dificultades do areal da Graña atópase a inexistencia de aparcadoiros sinalizados e reservados para o colectivo, accesos intransitables cunha cadeira de rodas ou
falta de pasarelas para poder achegarse á auga.

Ademais, os servizos ou as duchas, que estarían
acondicionados para o seu uso, son inservibles, xa
que no caso dos váteres non caben todas as cadeiras
A finais de xuño contratouse a unha empresa para de rodas e mesmo non se pode facer uso das cistera asistencia técnica para levar a cabo un estudo nas se non se conta con mobilidade nas pernas, e no
das condicións necesarias para que esta praia ur- caso das duchas, sería preciso chegar a elas pola area.
bana poida alcanzar a consideración de accesible
e asesórese en materia de instalación de elemen- Estes problemas son extensibles aos areais
tos, por un importe de algo máis de 3.000 euros. da costa, onde os accesos son imposiCon todo, entre tanto, as persoas con problemas bles, con escaleiras ou desniveis polos que
de mobilidade non poden facer uso da maioría non pode descalzarse unha cadeira de rodas.
das instalacións, como así denunciou o presidente da ASCM, Ángel Gárate, que lamentou, ademais, que non se contase coas entidades que son
Diario de Ferrol
coñecedoras dos problemas que padecen día a día.

A ASCM Ferrol plasma a súa diversidade cun mural solidario na súa fachada
A Asociación Sociocultural ASCM, no seu mes dedicado ao voluntariado inclusivo, deu unha nova
aparencia á fachada da súa asociación de Ferrol.
O grupo de voluntariado da ASCM, xunto coa artista Sofía Piñeiro, quixeron plasmar na fachada
o espírito desta asociación. Ao longo da semana
pasada acondicionaron e pintaron e será o xoves
pola tarde cando dean por finalizado a súa obra de
arte cunha fotografía do grupo de voluntariado.
O mural busca transmitir a diversidade e o respecto a través dun debuxo de persoas de diferentes cores e diferentes tamaños que se dan a man. Ademais, o deseño tamén conta con elementos que fan referencia á accesibilidade, a mobilidade reducida e ós obstáculos; outra das reivindicacións da ASCM.
Esta actividade será o broche final do mes do voluntariado; para dar comezo en xullo ao mes
do transporte adaptado, baixo o slogan “Seguimos…movéndonos en vehículos adaptados”.
Galicia Ártabra

Seguimos...no camiño

A DXT distingue unha obra da ASCM creada por persoas con discapacidade
A obra galardoada titúlase SuperPanchita e os seus autores teñen discapacidade física e intelectual

A Dirección Xeral de Tráfico concedeu un premio ao
grupo de teatro da Asociación cultural ASCM pola
súa participación na cuarta edición do Concurso de
proxectos de educación viaria. A obra galardoada titúlase SuperPanchita e os seus autores teñen discapacidade física e intelectual: trátase dunha peza teatral
que conta as barreiras dun personaxe caracterizado
como unha vaca e con mobilidade reducida na rúa.

que prexudican aos peóns con discapacidade. Ademais, reflicte a solidariedade dos voluntarios á hora
de contribuír a sensibilizar os devanditos problemas.
A obra creouse a partir doutro traballo, Decálogo do peón con discapacidade, da entidade, que recibiu o premio o luns pola tarde.

Desde a entidade lembran que pretende concienciar á
poboación sobre a falta de accesibilidade e as barreiras
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O concurso “+Capaz” da ASCM foi presentado no Concello de Ferrol
Na mañá do venres o concelleiro
de Educación Suso Basterrechea
presentaba o concurso “+Capaz”,
acompañado da responsable da
ASCM Paula Gárate e da responsable do concurso Maica Bautista.
“Este é un concurso dirixido ós
colexios dá comarca e que ten que
ver coas persoas con problemas
de mobilidade”, manifestaba Suso
Basterrechea. “É un concurso ambicioso, porque saen do concurso de debuxo e redacción e imos
a un concurso audiovisual, o que
obrigará a colaboración dos centros escolares, dirixidos a unha
franxa de idade dos 6 aos 12 anos”.
A continuación tomaba a palabra
Paula Gárate a cal agradecía a colaboración do Concello “para tentar
chegar a toda a sociedade”, sendo
este concurso “unha destas ferra-
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mentas para chegar os máis novos
e a labor cos centros educativos a
estamos a facer todos vos anos”.
Desde a ASCM queren “que os nenos participen activamente e fagan
a visión que teñen eles dá discapacidade e transmítase a improvisación que eles teñen, de aí ou rango
de idade do concurso”. No referente
ao concurso, o cal está aberto desde estes momentos e ata o 23 de
xuño. O xurado reunirase durante
o verán e en setembro coñeceranse aos gañadores “dentro do mes
dedicado a ensinanza dentro dous
actos do 30 aniversario dá ASCM”.
Para finalizar este acto falaba Maica Bautista a cal destacaba que
“haberá premios aos gañadores e
á orixinalidade onde participarán
centros da comarca”. O obxectivo deste concurso é que “os nenos

saiban que é unha discapacidade” e
o “traballo que realizamos desde a
ASCM” polo que é importante “que
os nenos contribúan nisto para construír a integración na sociedade”.

No referente aos traballos, estes poden realizarse de maneira individual
ou grupal, tanto dentro como fora da
contorna escolar. Os vídeos non terán límite de tempo, pero si un máximo de dez minutos, aberto totalmente á creatividade dos participantes.
Galicia Ártabra

Este ano tamén...
ADICAMOS CADA MES AS NOSAS ÁREAS MÁIS RELAVANTES E REALIZAMOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS

FAITE SOCIO/A OU COLABORA CO TEU DONATIVO EN:

DEDUCCIÓNS NA DECLARACIÓN
DA RENTA POR DONATIVOS Á ASCM

SE TES UNHA EMPRESA PODES:
-Facela socia da Ascm realizando unha achega económica regular.
-Realizar donativos ou financiar proxectos puntuais.
-Ofrecer promocións e descontos (Empresas Amigas ASCM).
-Realizar actividades de voluntariado corporativo.
-Patrocinios

SEGUIMOS FOMENTANDO O VOLUNTARIADO INCLUSIVO

2005

2017
¡Recorda que ti tamén podes formar parte do noso grupo de voluntariado!

