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50 anos creando oportunidades 
para as persoas con capacidadedis



1. ASPAS facendo o CAMIÑO.1. ASPAS facendo o CAMIÑO.

2.Convivencia 50 Aniversario.2.Convivencia 50 Aniversario.

Datas: Fins de semana de ABRIL e MAIO.

O Sábado 17 de Xuño celebraremos a Convivencia de 
familias especial 50 aniversario.

Realizarase nas instalacións de San Marcos e este ano 
terá un caracter moi especial.

Será un día cheo de acontecementos e actividades nos 
que conmemoraremos todos xuntos os logros 
conseguidos durante a nosa historia.

¡ESPERÁMOSVOS A TODOS!

D E X !
¡ ISFRUT MOS UNTOS

A Asociación ASPAS realizará o Camiño de Santiago por 
estapas. 

Comezaremos o 1 de Abril no alto de Ferreiros e 
camiñaremos un día cada fin de semana (agás Semana 
Santa) ata chegar Santiago o Sábado 20 de Maio. 

Poden realizarse as etapas que se queiran, aqueles que 
completen todas, obterán os 100 km. necesarios para 
solicitar a Compostela.

O Domingo 21 iremos todos xuntos a Catedral a facerlle 
unha ofrenda o Apóstolo Santiago na Catedral.

Data: 17 de XUÑO.

ABRIL

MAIO

XUÑO



 • LIBRO: 50 anos de historia.

 • VÍDEO: Asociación ASPAS

 • MUSICAL: ¡Peter!! ¡volamos!!!

3. EXPOSICIÓN e MESAS DIVULGATIVAS.3. EXPOSICIÓN e MESAS DIVULGATIVAS.

4. ACTO DE CERRE: 4. ACTO DE CERRE: 

O mesmo día da Convivencia de familias......O mesmo día da Convivencia de familias......

Terá lugar o estreo dun musical representado polos usuarios do centro ocupacional 
e do centro de día da Asociación da man dos voluntarios e colaboradores.  
Programaranse máis representacións na contorna da cidade de Santiago dos que 
iremos informando.

Farase a presentación oficial do libro conmemorativo 
dos 50 anos de historia de ASPAS.

Proxectarase o video de presentación da Asociación que percorrerá a entidade 
acompañando as persoas que forman parte dela. 

A partires do mes de Setembro e ata fin de ano 
organizarase unha exposición itinerante sobre os 50 
anos de historia de ASPAS e mesas divulgativas da 
labor da entidade na contorna de Santiago de 
Compostela. Para recordar a importancia do apoio 
comunitario ó noso traballo.

No mes de Decembro terá lugar un acto de cerre do 
50 aniversario no que se dará especialmente as 
grazas a todas aqueles que, neste ano, ofreceron o 
seu apoio para que este programa puidésese levar 
adiante.

O  CO
¡CONTAM S NVOSCO!

¡GRAZAS A TOD@S!

Data: MES de DECEMBRO.

Datas: De SETEMBRO A DECEMBRO.

XUÑO

SETEMBRO

DECEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO



50 anos....
coidando

loitando

...crendo nas persoas.

compartindo

formando

apoiando

ASPAS, Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual.

aspas@asociacionaspas.org 981 58 20 50 

educando

Síguenos e colabora connosco:

www.asociacionaspas.org

AsociacionASPAS

@AsociacionAspas


