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O inicio da traxectoria vital da ASCM, sitúase en Ferrol no ano 1987. En 2019 os obxectivos da 
entidade pasan por consolidarse coma axente innovador na integración laboral das persoas 
con discapacidade, un referente coma punto de encontro e participación inclusiva e pola 
aposta seria e firme en materia de economía circular que permita acadar cambios sociais e 
avanzar cara unha actitude sostible e comprometida de tódolos axentes sociais e económicos 
que operan na sociedade actual.

Todo este traballo permite recoller froitos, en forma de recoñecementos. A ASCM ten 
avalada experiencia en defensa dos dereitos das persoas con diversidade funcional na nosa 
Comunidade Autónoma; sendo: impulsora dos Centros Especiais de Emprego (1988), entidade 
de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia (2002) e declarada de Utilidade Pública (2010).

Con respecto aos galardóns, o labor de ASCM, queda reflectido en premios que recoñecen 
o seu labor en distintos eidos: Destacan: a Insignia de Ouro Cidade de Ferrol (2012), O VI 
Premio Solidario Cidade de Ferrol co proxecto "Peciños" (2013), Diploma de Honor nos 
Premios "Romper Barreras" con "Abre tu mundo" (2013), Mención Especial na mostra "Cinema 
e Sociedade" (2014), premio "XX Certame Candilejas Don Bosco" (2013 e 2017), o premio de 
honra no "XXI Certame de teatro escolar e afecionado da Deputación da Coruña" (2018) e o 
Premio Ártabro de Axuda aos demais (2019).

O presente 2019 foi un ano cheo de novidades e avances en materia de sensibilización e divul-
gación; fomentando, especialmente, as sinerxias entre entidades e o compromiso da ASCM 
na procura dunha sociedade máis consciente, conectada e inclusiva. Todo posible grazas a 
todos aqueles que formades parte do mellor equipo do mundo: A ASCM.

Os valores da ASCM eríxense como pedra angular da entidade; destacando o seguinte:
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Saúda da Presidenta de ASCMASCM, UNHA ENTIDADE CON PEGADA :
Por segundo ano consecutivo diríxome 
a ti coma presidenta da ASCM para 
resaltar traballo realizado durante 
o 2019, na ASCM. Un ano que me 
enorgullece especialmente por recibir 
o  “Premio Artabro 2019: entrega a os 
demáis” dedicándonos estas palabras:

Continuamos nós, tamén, a recoñecer o 
traballo de moitas persoas e entidades 
que traballan e prol das persoas con 
discapacidade; celebrando a 11ª Edición 
do Premio Carro de Prata que, este 
ano, quixo rendir homenaxe especial 
ao Presidente de Honra: Ángel Gárate. 
ASCM non sería o que é sen o seu traballo 
incondicional e altruista durante máis de 
trinta anos como presidente, el é e seguirá 
a a ser a esencia da loita pola incluisións 
das persoas con discapacidade.

Un ano marcado por moitos eventos 
importantes como as presentación e 
entrega dos libros Cenx100 ós seus 
protagonistas por toda Galicia; a primeira 
edición do Bocatín Solidario, no Concello de 
Narón; ou a segunda edición de Sportod@s, 
no barrio de Caranza; XMuller=, de Iniciativa 

Xove; Medrando Xuntas, financiado 
pola Obra Social La Caixa, ou o TravelIn: 
Turismo inclusivo Ferrolterra, financiado 
pola Mancomunidade de Ferrolterra; 
“Europlus”, campaña solidaria nos hoteis 
ou “Crecendo Xuntos” que, grazas o banco 
Santander, permitiu adquirir dous scooter.

Un infinito grazas a todas as persoas e 
entidades públicas e privadas que, ano tras 
ano, confiades en nós e seguides atentos 
ás nosas actividades, reinvindicacións 
e logros. Non poido deixar de agradecer 
as persoas socias, traballadoras e 
voluntarias que fan posible que a ASCM 
siga adiante. Igualmente, a todas as 
entidades financieiras e administracións 
públicas que apoiaron económicamente 
os nosos proxectos. Sen esquecer 
as empresas amigas que ofrecen 
diferentes vantaxes e colaboracións.

Seguiremos a traballar con ilusión e carácter 
ampliando o noso ámbito de actuación 
pero non esquezas que podes atoparnos 
en Ferrol (Esteiro) ou Narón (Santa Icía).

  #SiempreconlaASCM
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ONDE ESTAMOS

R/ San Roque e Ánimas Blq 2 Baixos 18-19 Avda da Solaina 108, Baixo Esquerda. 

Tlf: 981 35 14 30   Fax: 981 35 14 50 Tlf: 981 38 53 66   Fax: 981 38 67 22

Whatsapp: 604 05 57 03

Email: info@ascmgalicia.org

FERROL NARÓN
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ASCM participa activamente do actos 
institucionais e da vida pública, con 
interese social, programados polos 
concellos da nosa comunidade 
autónoma e mesmo nacional, dentro da 
programación de COAMIFICOA e Predif.

Ao longo de 2019, a entidade, estivo 
presente en diversos actos coma os 
de San Xiao (2019) polo padroeiro da 
cidade de Ferrol ou o Premio Solidario 
Cidade de Ferrol.

Dentro dos actos do Concello de Narón 
ASCM, estivo presente en actos coma 
repulsas dos crimes machistas ou no 
acto reivindicativo a prol dos Dereitos 
Humanos. 

Asimesmo, a entidade participa dos 
consellos sectoriais e territoriais dos 
concellos de Ferrol e Narón; aportando 
a visión e necesidades do colectivo de 
persoas con discapacidade en diversos 
ámbitos de actuación.

Participación Institucional
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Programas 
e

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

• Información de ámbito xeral. 

• Recoñecemento, declaración e 
calificación do grao de discapacidade.

• Beneficios fiscais.

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

• Información sobre accesibilidade e 
adaptacións.

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

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

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

A ASCM contou, durante 2019, con 
profesional técnico nas áreas de: 
educación social, accesibilidade, 
economía social e comunicación A 
contratación foi posible grazas ao 
programa de Cooperación, financiado 
pola Xunta de Galicia; permitindo á 
entidade ampliar o seu equipo de traballo, 
en sectores estratéxicos para o colectivo 
de persoas con discapacidade.

ASCM atendeu durante o ano consultas 
de diversa índole. 

Información e Asesoramento
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Técnico de proxectos. Técnico de comunicación.

Técnico de orientación.
Técnico de  educación social.

Técnico de  accesibilidade.
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A ASCM conta actualmente cunha bolsa 
de emprego propia, cun total de 260 en 
busca activa de emprego. O obxectivo é o 
de realizar tarefas de orientación, procura e 
seguemento de emprego; análise do perfil 
laboral e orientación cara metas realistas;  
procurando unha intermediación entre as 
necesidades de persoal das empresas e 
os perfís laborais dos que dispoñemos e a 
cobertura de carencias formativas.

Asimesmo, a nosa entidade ofrece 
ás asociacións de empresarios e 
comerciantes e a diversas empresas 
da nosa área de influencia: servizos 
de asesoramento gratuíto, difusión 
de existencia da bolsa de traballo e 
información sobre subvencións, incentivos 
e bonificacións á contratación das persoas 
con discapacidade. ASCM póstulase coma 
entidade receptora  dasquelas entidades 
empresariais que decidan acollerse ás 
Medidas Alternativas,  a través da propia 
asociación ou do Centro Especial de 
Emprego. 

Algunhas das actividades realizadas neste 
área foron:

• Curso de Habilidades Sociolaborais.

• Curso de Competencias Chave.

• Curso de Novas Tecnoloxías.

• Convenio de Aprendizaxe - 
Servizo con alumnos da UDC.

• Obradoiro de manexo de cadeira 
de rodas con alumnos da EUDI.

• Competencias en Ciberseguridade.

• Curso de Voluntariado Interxeneracional 
impartido pola Xunta de Galicia.

Emprego e Formación
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Diplomas FORLAS.

Ciberseguridade.

Informática. Manexo cadeiras de rodas.

Voluntariado Interxeneracional.

Foro Empresa Narón.
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A ASCM está integrada na Comisión 
da Muller de COAMIFICOA que 
pretende informar e intermediar entre 
as mulleres con discapacidade no 
ámbito dos seus dereitos específicos. 
A entidade conta, ademais, cunha 
elevada taxa de asociadas (48%) 
convertíndose  esta nunha área 
de actuación prioritaria. Desde 
ASCM programáronse numerosas 
actividades, entre as que destacan:

• Actos Día da Muller na Sede da 
ASCM (27 de febreiro). Plantación 
simbólica de flores feitas con globos, 
baixo o lema "Cultivando a inclusión 
da muller con discapacidade". 

• Actos oficiais do Concello de Narón 
(8 de Marzo) a ASCM participou do 
acto de conmemoración do Día 
da Muller no Concello de Narón.

• Cea da Muller do Concello de 
Narón (22 de marzo), participación 
da entidade na tradicional cea 
da Muller, organizada polo 

concello naronés. No encontro 
rendiuse homenaxe á Muller do 
Ano 2019, Izaskun Hernáez . 

•  En Negro Contra As Violencias 
Machistas,  campaña do concello 
de Narón á que se sumou  a ASM 
facendo visibles os distintivos de 
ASCM , en negro nos seus locais e 
redes sociais e canles de difusión.

• Actos 25-N ASCM (22 de 
novembro)a sede de Ferrol 
acolleu unha iniciativa de 
sensibilización e visibilización para 
conmemorar o Día Internacional 
contra a Violencia Machista. 

• Desde ASCM estamos a apostar 
por implementar a perspectiva 
de xénero de xeito transversal 
á totalidade das actividades 
propostas; empregando o Pacto 
de Estado coma marco referencial, 
en moitas das actividades.

Área Muller
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Actos Muller Narón.

Cea Muller Narón. Traballadoras ASCM.

Plantación Simbólica ASCM.
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XMULLER= é unha iniciativa 
desenvolvida dentro de Iniciativa 
Xove  financiada pola Xunta de 
Galicia. ASCM centrou os esforzos en 
visibilizar á muller de xeito transversal, 
mediante 3 xornadas: 

•Xornada do Noso: visibilización da 
muller con discapacidade no rural cun 
desfile de roupa tradicional na AVV de 
Covas.

•Xornada Work-In: No CPS de San 
Valentín celebramos unha xornada 
centrada en roupa profesional, comida 
sá e unha sesión de coach, impartida 
por Sabela Naranjo.

•Xornada Geek: A AVV Altea de Xuvia 
acolleu unha xornada baseada en 
muller e videoxogo.

XMULLER=

Xornada Work-IN.

Xornada do Noso.

Xornada Geek.
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Infinitamente Muller é unha iniciativa 
desenvolvida dentro de Voluntariado 
Xuvenil e  financiada pola Xunta de 
Galicia. ASCM traballou con entidades 
sociais e centros educativos para 
rachar coa dobre discriminación da 
Muller con discapacidade.

•Charla na AXF Ferrolterra: A equipa 
de voluntariado preparou dinámicas 
para traballar co colectivo de persoas 
xordas.

•Xornada IES Montojo: No IES 
Saturnino Montojo, os alumnos de 
secundaria traballaron en casos 
prácticos relacionados coa temática 
de muller e discapacidade.

•Traballo nas redes: As voluntarias 
traballaron a visibilización a través 
do instagram "Muller en Positivo" e 
máis do blog da área de muller da 
ASCM: con guías, recursos e estudos 
relativos á inclusión da muller con 
discapaciadade con plenos dereitos.

Dinámica en AXF.
Dinámica en Montojo.

Infinitamente Muller
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Infancia e Xuventude 
A infancia e a mocidade son dúas 
áreas poboacionais ás que ASCM 
adica boa parte dos seus programas 
de sensibilización e concienciación. 
Son as futuras xeracións as que 
deberán servir de revulsivo para 
acadar a accesibilidade universal e a 
plena inclusión.

Durante 2019, ASCM, estivo implicada 
en diversos proxectos:

Os alumnos do grao de Recursos 
Humanos da UDC impartiron ás 
persoas usuarias un obradoiro 
de Informática Básica, dentro do 
programa de Aprendizaxe e Servizo.

Co alumnado da UDC, o CIFP 
Rodolfo Ucha e o Colexio La Salle 
programamos sesións relacionadas 
coa accesibilidade do centro 
educactivo e do seu entorno, a través 
da iniciativa propia "Xente, Senta e 
Sente!!". 

Para fomentar sinerxias coa 
comunidade universitaria, desde 
ASCM, participamos na Xornada de 
Benvida dos estudantes ao campus 
universitario de Esteiro. e prestamos 
colaboración a Voluntariado Galego na 
promoción da campaña "Engánchate 
ao Voluntariado".

Desde ASCM achegamos aos 
estudantes do IES Saturnino 
Montojo a realidade das mulleres 
con discapacidade, a través da 
charla "Infinitamente Muller". Con 
esta iniciativa, a ASCM, procura 
eliminar conductas discriminatorias 
ou sexistas entre os máis novos, que 
están nunha idade chave para acadar 
unha educación en igualdade. 

Asimesmo, coñecimos da man da 
asociación Arela toda a información 
sobre o programa de acollida de 
menores tutelados, "Convive.comigo" 
no centro Manuela Pérez Sequeiros.



Sensibilización La Salle.

Benvida UDC .

Senta e Sente Rodolfo Ucha. Charla Arela "Convive.Comigo".

Charla "Infinitamente Muller"

Aprendizaxe e Servizo.
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ASCM puxo en marcha, a I edición de 
"BOCATín Solidario. Alimentando 
a inclusión", coa colaboración do 
concello de Narón, Carnicería Bruno 
e Frutas Alfre. O evento visibilizou á 
entidade ante a mocidade na festa da 
infancia e da xuventude.

A visibilización do colectivo  ante 
os máis novos, resulta chave para 
concienciar da importancia de pensar 
en chave de accesibilidade universal. 
ASCM comercializou bocatas solidarios 
para mellorar o financiamento e acadar 
impacto entre a xuventude do concello 
de Narón.

BOCATín
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A Asociación Sociocultural ASCM 
levou a cabo, durante 2019, a II 
Edición da súa Andaina de Cor 
inclusiva, Sportod@s. Nesta 
ocasión, o evento deportivo 
organizouse coa colaboración da 
Asociación Veciñal de Caranza e 
o Concello de Ferrol. A cita foi un 
éxito de participación con máis de 
300 inscritos.

As persoas participantes recibiron 
agasallos e premios. Ademais, 
tivo lugar, paralelalmente, un 
Mercadillo de Oportunidades e 
Segunda Man no Paseo de Caranza 
en favor da ASCM.  Participaron 
do acto, o alcalde de Ferrol, Ángel 
Mato, e o ex-edil de Deportes, Suso 
Basterrechea.

SporTod    s
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A ASCM desenvolveu, ó longo deste 
ano, un gran número de actividades 
deportivas, entre as que se atopan 
as de carácter formativo e as de 
sensibilización, que van desde o 
deporte base até as competicións 
locais, autonómicas e nacionais. 

• Boccia (6 de abril e 4 de maio ): 
Participación de ADM na Liga 
Galega de Boccia nas xornadas 
celebradas en Fene e Vigo. 

• Ruta Turística ADM-ASCM (18-
19 de maio): A cita combinou 
tanto competición coma diversión, 
con premios aos mellores 
participantes nas categorías de 
vehículo histórico e adaptado.

• Surf inclusivo (3 de agosto): 
Masterclass de surf, impartida por 
la Federación Galega de Surf con 
motivo do festival Equiocio 2019.

• Navegación sostible (17 de 
agosto): A ASCM participou nunha 
xornada de navegación adaptada, 
en Sada.

• Tenis adaptado (6, 7 e 8 de 
setembro): Participación no Open 
de Tenis en cadeira de rodas 
celebrado no Club de Campo.

• Tiro con arco ( 1 de decembro): 
Participación no Torneo de Nadal 
na Casa do Deporte (Ferrol). 

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

• Piscina (durante a tempada): 
As persoas usuarias gozan de 
clases de natación en Narón e 
terapéutica no Bertón.

Deporte Adaptado
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Ruta Turística ADM-ASCM. Navegación sostible.

Boccia ADM-ASCM.Surf Inclusivo.

Open de tenis Club de Campo. Campionato Tiro con Arco.
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A ASCM ten por obxecto a construción 
dun tecido social máis solidario. Entre 
as actividades ofertadas pola ASCM, 
durante 2019, atópanse:
O programa “Medrando Xunt@s”. 
Trátase dunha iniciativa financiada 
pola Obra Social La Caixa dirixida 
a persoas maiores e adultas con e 
sen discapacidade, coa finalidade de 
favorecer a súa autonomía personal. 
O programa englobou prácticas  moi 
diversas, entre as que destacan:

• Actividades lúdico-creativas

• Taller de Interpretación

• Danzaterapia

• Canto 

• Ximnasia de Mantemento

• Baile

• Guitarra

Unha das dimensións que máis 
destacada  na ASCM é a área 
artística. No marco deste tipo de 
actividades destacamos: as clases 

de pintura e a actividade desenvolta 
polos dous colectivos artísticos da 
institución: Grupo de Teatro ASCM e a 
Comparsa de Entroido "Os Colludos". 

O Grupo de Teatro ASCM, inscrito nos 
programas de Ferrol a Escea e na Rede 
Cultural da Deputación da Coruña; 
levando a súa obra "La Maravilla de 
lo Diverso" a  localizacións coma o 
Centro de Maiores DomusVi Narón, 
Caranza, Cobas, Cabanas, Caamouco, 
Neda, etc. 

Coincidindo co Entroido, a nosa 
Comparsa "Os Colludos" rebosa 
ironía e bo humor para subirse aos 
escenarios da comarca nos festivais 
de Entroido e seguir reclamando 
melloras na accesibilidade.

Ademáis, grazas á financiación 
da Xunta de Galicia, a entidade 
promoveu, ao longo de 2019, a figura 
do asistente persoal, fomentando  
un modelo de vida independente e a 
autonomía das persoas. 

Ámbito Psicosocial
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Comparsa Os Colludos.

Pintura.

Ximnasia de mantemento. Baile.

Guitarra.

Teatro ASCM.
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Voluntario do Ano.Homenaxe Ángel Gárate.

Saber que se pode.
Actuación BOJ. DGT gañadora Carro Prata.

Actuación Comp.Arte.
Homenaxe Antonio Orosa.

Actuación Coro Peque. Nominados.

Gala Carro de Prata
ASCM celebrou, o pasado novembro, 

a XI Edición dos premios Carro de 
Prata que promoven o recoñecemento 
de persoas ou entidades que traballan 
a prol das persoas con discapacidade.

Nesta edición resultaron nominados: 
Diego Fernández, de Parapentelandia; 
a Asociación de Persoas Xordas de 
Ferrolterra; Luis Calvo, da entidad 
cultural Conxeito; Suso Basterrechea, 
pola etapa ao fronte das concellerías 
de deporte e cultura en Ferrol; Luis 
López (Luigi), pola iniciativa Taxi 7 
Plazas Fene e, a título póstumo como 
homenaxe dos seus compañeiras e 
compañeiros do CAMF, Beatriz García. 
Resultou gañadora DGT Galicia.

Ademais, o Presidente de Honra, 
Ángel Gárate, recibiu un distintivo pola 
súa traxectoria e labor na entidade.
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Photocall

CARRO DE PRATA



28

O noso grupo de voluntariado é a 
proba do compromiso de ASCM có 
fomento do voluntariado inclusivo. As 
nosas voluntarias e voluntarios son 
vitais para nós no desenvolvemento 
de actividades de dinamización que 
promoven a participación de persoas 
con discapacidade.

Neste ano 2019 melloramos 
competencias en voluntariado: 
apostando pola formación, ademais de 
participar nun Curso de Voluntariado 
Interxeneracional, de 20 horas de 
duración, organizado por Voluntariado 
Galego e certificado pola Xunta de 
Galicia. 

Dentro do Voluntariado Xuvenil 
desenvolvido pola entidade, centramos 
esforzos no eido do Pacto de Estado 
en Violencia de Xénero; destacando o 
instagram de "Muller en Positivo" e as 
charlas "Infinitamente Muller" (AXF e 
IES Saturnino Montojo).

En Voluntariado Sénior: a mellora de 
competencias das TIC, por parte do 
equipo de voluntarariado de maior 
idade, foi o foco de atención prioritario 
con iniciativas formativas en materia 
de ciberseguridade.

A renovación da nosa páxina web, 
concentrou boa parte dos esforzos 
de voluntariado, ao longo do 2019, 
intentando acadar un espazo 
informativo accesible e atractivo para 
todas e todos. Podes consultar as 
nosas novidades en: 

www.ascmgalicia.org.

Voluntariado



Visita da Dir. Xeral de Voluntariado.

Encontro Mocidade Santiago. Encontro Interxeneracional.

Maios Narón.
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ASCM convoca cada ano as 
votacións á persoa voluntaria do ano, 
a través de facebook para subliñar 
a importancia das persoas que fan 
posible a existencia da entidade.

No 2019 resultaron finalistas: Rebeca 
Ogando, Isa Castro e Javi Rodríguez. 
Ana Ansedes foi a repescada polos 
compañeiros.

Finalmente, Javi Rodríguez, foi 
elixido gañador; recibindo o testigo 
de José Cagiao (gañador 18) e unha 
distinción da man da Directora 
Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado, Cristina Pichel.

Recoñecementos

Repescada polos compañeiros.

Voluntario do Ano.

Voluntario do Ano.

Finalistas.



Durante o 2019, a ASCM 
mantivo o compromiso de 
dotar dunha dimensión lúdica 
ás súas actividades, polo que 
organizamos numerosas visitas 
de carácter cultural e didáctico 
a museos e lugares de interese 
dentro da nosa comarca así coma 
saídas de carácter autonómico.

Estas actividades inclusivas 
están orientadas a favorecer unha 
interacción interxeneracional. 

O servizo de transporte adaptado, 
do que dispón a entidade, favorece 
a mobilidade das persoas 
participantes.

Lecer e Tempo libre

Equiocio Social.

Ruta Beléns Ferrol

Excursión Circo Holiday
Partido BAXI Ferrol
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Os maiores ocuparon este ano 
un papel protagonista na nosa 
programación, con iniciativas coas 
que quixemos recoñecerlles os 
esforzos de toda unha vida e favorecer 
o envellecemento activo. 

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

Participamos tamén na VIII Edición do 
Encontro Interxeneracional que cada 
ano promove o Concello de Narón. 

Maiores e pequenos bailaron, 
representando á entidade, nos actos 
de "Un Mundo Cheo de Diversidade" 
celebrados en Odeón.

A ASCM, organizou a actuación da 
coral Santa Marina de Cambre no 
CAMF de Ferrol, grazas á financiación 
da Deputación da Coruña.  A totalidade 
das actividades planificadas pola 
ASCM están concibidas con carácter 
interxeneracional. Ao longo de 2019,   a 
participación do colectivo de persoas 
maiores foi destacado, en actividades 
coma: o Rastrillo Solidario da ASCM 
celebrado na Autoridade Portuaria 
ou a Andaina Inclusiva de Cores 
organizada no paseo de Caranza.

Maiores
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Rastrillo Solidario en Autoridade Portuaria.

Un Mundo Cheo de Diversidade. Os Colludos en Domus Vi Ferrol.

Actuación Coral Santa Marina de Cambre.
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100
• Presentación Cenx100 na Residencia 

Nosa Señora do Carme, en Sober: 
O 6 de febreiro, na que participaron: 
a parlamentaria autonómica e 
exalcaldesa, Raquel Arias, o alcalde 
Luis Fernández Guitián e Mar 
López Domínguez, investigadora do 
patrimonio cultural da Ribeira Sacra  e 
o centenario, Alfonso Llano.

• Presentación Cenx100 en Domus Vi 
Viveiro:  O 13 de febreiro, o Presidente 
de Honor Ángel Gárate e a actual 
presidenta, Paula Gárate, fixeron 
entrega á centenaria, Isabel García 
Sierra, dun exemplar do libro.

• Presentación Cenx100 na Residencia 
Terceira Idade do Carballiño: O 20 de 
febreiro a ASCM pechaba o seu roteiro 
na provincia de Ourense; coa presencia 
da directora do centro e da centearia  
Dolores Paradela Valiñas.

ASCM, Manuel Patinha e a Consellería 
de Política Social e Benestar da Xunta de 
Galicia, publicaban, o pasado 2018, o libro 
homenaxe Cenx100. Trala presentación 
do libro en Santiago de Compostela e 
Ferrol, a ASCM, trazou un itinerario de 
presentacións que permitise achegar 
as publicacións aos protagonistas e os 
seus familiares. con  máis de 2500 km 
percorridos

 •   Presentación Cenx100 no Convento 
San Francisco de Noia: O 23 de xaneiro de 
2019, a ASCM realizou unha presentación 
da publicación con presencia dos 
centenarios Nieves Pico, Enriqueta 
Bermúdez e Juan Marco Bánegas.

• Presentación Cenx100 na Residencia 
Paz y Bien de Tui: o 30 de xaneiro de 
2019, ASCM visitou Tui para presentar 
o libro coa presenza do rexedor local, 
Carlos Vázquez Padín, xunto ás 
centenarias Pilar Sousa e Encarnación 
Domínguez.

Proxecto CenX



Cenx100 Viveiro.

Cenx100 Sober.

Cenx100 Carballiño.

Cenx100 Noia.

Cenx100 Tui. 35
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A ASCM conta cun servizo de transporte 
adaptado para cubrir as necesidades 
das persoas con mobilidade reducida. O 
financiamento para poder desenvolver 
este servizo provén, en boa medida, 
das administracións públicas:

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

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

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

Durante o ano 2019, moitos dos nosos 
usuarios foron os beneficiarios finais 
dun servizo que conta con diferentes 

utilidades tales como: desprazamentos 
para facer trámites administrativos, 
asistencia a consultas médicas, traslado 
a centros especializados, asistencia a 
actividades tanto deportivas como de 
formación ou de lecer. 

Durante este ano foron 81.536 os kms 
percorridos para proporcionar esta 
cobertura.

Obxectivos do servizo:

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

• Satisfacer os servizos que o 
transporte público non está a cubir.

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

Transporte Adaptado
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Durante o ano 2019, a ASCM, contou 
con persoal cualificado en materia 
de accesibilidade que traballou en 
áreas como a mobilidade urbana 
ou o turismo accesible; atendendo, 
ademais, as consultas realizadas 
sobre a materia.

Entre outras tarefas, a técnico de 
accesibilidade foi a encargada de 
coordinar os actos de celebración 
da Semana da Mobilidade Europea 
que levou a iniciativa Xente!! Senta 
e Sente a distintos concellos da 
comarca; visibilizando a necesidade 
de melloras de accesibilidade en 
espazos públicos.

• Concello de Neda 

• Concello de Narón 

• Concello de Fene 

Accesibilidade

S. Mobilidade Neda.

S. Mobilidade Narón.

S. Mobilidade Fene.



A entidade desenvolveu un proxecto 
pioneiro en turismo accesible, en 
colaboración coa Mancomunidade 
de Concellos de Ferrolterra e 
financiado pola Deputación de A 
Coruña: TRAVELín. Unha Viaxe para 
todos. 

Un grupo de persoas con 
discapacidade, procedentes de 
entidades coma Coamificoa, Predif, 
Codifima, ou Adifi Jérez, visitaron 
a nosa comarca para exercer de 
embaixadores de Ferrolterra coma 
destino de turismo accesible e 
visibilizar a necesidade de pensar 
en chave de accesibilidade universal 
para facer da comarca un espazo 
para todas e todos .

Travel-ÍN
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Travel-IN Narón.

Travel-IN Mugardos.

Travel-IN Ferrol.

Travel-IN Cabanas.

Travel-IN Valdoviño.

Travel-IN Neda.
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A Asociación Sociocultural ASCM 
ten asinados diversos convenios de 
colaboración con diferentes entidades 
que representan un fluxo de ingresos 
importante no día a día da entidade.

A colaboración cos Concellos da 
comarca é estreita, especialmente cos 
de Ferrol e Narón.

A ASCM tamén mantén unha relación 
constante cos representantes do 
resto dos concellos da comarca e a 
Deputación da Coruña. 

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

No 2019 a ASCM asinou un convenio 
de colaboración coa Universidade da 
Coruña (UDC)  co que a presidenta 
da ASCM, Paula Gárate, e o reitor, 
Julio Abalde, quixeron formalizar 
as sinerxias entre a entidade e 
comunidade universitaria. 

ASCM asinou, tamén, convenios de 
colaboración con establecementos 
hoteleiros da comarca para poñer en 
funcionamento a campaña solidaria 
"Europlus". Os hoteis colaboradores 
son: Parador de Ferrol, Hotel Alda El 
Suizo, A Roldana, Chips, Fragas do 
Eume e Hotel Silva.

Entidades financeiras coma La Caixa 
e o Banco Santander, colaboraron con 
financiación no 2019; permitindo, a 
Asociación Sociocultural ASCM, sumar 
capacidades, recursos e iniciativas e 
conseguir un efecto multiplicador das 
actuacións levadas a cabo.

Colaboracións
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Campaña Europlus.

Convenio La Caixa. Convenio Santander.

Firma convenio UDC.



 » Abogados Díaz & Carneiro
 » Agenjo Ortopedia S.C.I.
 » A tenda de Sara
 » Alain Afflelou (C.C Parque Ferrol)
 » Alain Afflelou (Narón)
 » Alain Afflelou (C.C. Alcampo Ferrol)
 » Aquativos
 » Área 7
 » Bermejo Blanco  Correduría de Seguros
 » Bio-Zen Narón
 » Buceo Ferrol

 » Calzados Mara
 » Cande Interiorismo
 » Cascudo Fontao, Sl
 » Central Librera Ferrol, SL
 » Centro Clínico Betanzos 60
 » Centro de Masajes y Fisioterapia Tosi
 » Centro Dental María Soto
 » Centro Dental San Pablo
 » Centro de Masaje Paula Mayobre
 » Centro Médico Psicotécnico Ntra. Sra. Chamorro
 » Centro Óptico Narón
 » Clínica As Pontes
 » Clínica Dental Alejandro Casas Manso
 » Clínica Dental Dr. Aullón
 » Clínica Médica El Puente
 » Clínica Podológica Juan Luis Carballo
 » Clínica Podológica María Pita Graña
 » Clínica Podológica Porta
 » Clínica Podológica Serantes 
 » CRC Abeiro
 » Darío Javier López Rubio. Fisioterapia
 » Daro Papelería
 » Doble L. Peluquería Familiar. Proyecto Social
 » Electrodomésticos Gato
 » Error Ferrol 
 » Espejo Mágico
 » Exclusivas Iglesias - Ortopedia
 » Farmacia Isabel Campo 
 » Ferretería y Construcciones Sar
 » Fersay Grupo etco
 » Fisioterapia Jorge Montero
 » Floristería Sedes
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Co obxectivo de premiar a fidelidade dos 
nosos socios, a ASCM desenvolve a campaña 
“Empresas Amigas da ASCM”, consistente 
na sinatura de acordos de colaboración 
con diferentes empresas da comarca de 
Ferrolterra nas que os socios da ASCM gozan 
de determinados descontos, privilexios ou 
promocións á hora de facer as súas compras.

LISTADO DE EMPRESAS: 

Podedes consultar todos os descontos nos 
locais da ASCM ou no blogue de empresas 
amigas: empresasamigasascm.blogspot.com.es



 » Fotografía Noelia Soto
 » Gabinete Técnico Dental San Pablo
 » Gran Hotel de Ferrol
 » Grupo EMS
 » Hotel Odeón. Spa Wellness Center
 » Interfilm Narón
 » Interiores Velvet
 » Iria Malde Psicóloga
 » Jofil Fotografía
 » Joyería Narón
 » Koke´s Ropa Infantil
 » La Florista del Castillo
 » La Guagua -  Servicios Socioculturales
 » La tienda de Emma
 » Lavandería de La Avenida.
 » Mesón - Sidrería Mandeo
 » My Gym S.C.
 » Narón Visión S.L.
 » Neumáticos Soledad, Confort Auto
 » Opticalia Callao
 » Óptica La Gándara
 » Óptica Novalux
 » Óptica Valero
 » Ortopedia Layme 
 » Os Ratiños Habilidosos
 » Parque Infantil Marinolandia  
 » Peluquería de Caballeros Luar
 » Peluquería Raiola
 » Perfumería Ana
 » Políclina Psicotécnico Carmen Carballo
 » Policlínica Sol 
 » Psicóloga Sofía Bellón Yáñez
 » Psicotécnico Abrente

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

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

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

Clube de Empresas Amigas, podes contactar con 
nós nos teléfonos 981 35 14 30 e 981 38 53 66. 
Facilitarémoste toda a información que precises. 
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Mediante o departamento de 
comunicación, ASCM, procura manter 
informada á sociedade de xeito 
transparente e accesible.

Resulta fundamental visibilizar as 
reivindicacións e realidades ás que 
debe enfrontarse o colectivo no seu 
día a día; potenciando un xornalismo 
plural e comprometido.

Entre as novidades comunicativas 
máis sinalables do 2019 está o 
servizo de difusión "ASCMÓVIL". A 
entidade realiza comunicacións vía 
whatsapp, diariamente, facilitando 
unha información directa e sinxela.

Outra das áreas a potenciar, ao 
longo do ano, foron as redes sociais 
da entidade, con preto de 3000 
seguidores, que permiten xerar 
comunidade e participar activamente 
ás persoas usuarias. Instagram foi a 
derradeira red social incorporada.

Por suposto, a relación cos medios de 
comunicación continúa a ser chave 
para acadar unha maior visibilidade. 
Ao longo do 2019, ASCM, acadou un 
total de 186 impactos en medios 
convencionais. Destaca a presenza en 
medios de comunicación nacionais, 
de gran audiencia, coma Informativos 
Telecinco.

Ademais, ASCM renovou a súa páxina 
web para facilitar a navegación das 
persoas visitantes. A través de www.
ascmgalicia.org, poderás coñecer 
novidades e contidos relativos a 
actividades e novidades e con acceso 
aos blogs especializados da entidade.

Comunicación 
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Financiamento
A Asociación Sociocultural ASCM realiza anualmente unha auditoría 

externa nas que unha empresa supervisa os estados financeiros da 
entidade, así como o cumprimento das leis e normas específicas.

Nas contas de 2018, a ASCM, recibiu para o seu financiamento, achegas de 
administracións e organismos públicos, que representan o 67,71% do total, 
privados (24,37%), aportacións dos socios/as (4,46%) e donativos (3,46%).

Huchas Solidarias ASCM.
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