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Este documento é un breve resumo das actuacións 

máis importantes levadas a cabo ao longo do ano na Asocia-

ción ASPAS, os seus centros e servizos para o coñecemento 

xeral.  

Dividido en doce seccións, das cales seis deles (Centro 

Ocupacional, Vivendas San Marcos, Unidade de Atención 

Personalizada, Centro Residencial "Juan Vidán Torres," Ser-

vizo de Familias, e Servizo Lecer, Deportes e Programa de 

Voluntariado) recollen as actividades máis destacables por 

centros e servizos. A sétima dedicarémola aos investimentos 

realizados no ano e que non están recollidas en seccións es-

pecíficas, a oitava sección informa da actividade de Aspas 

Emprego; a novena recolle datos sobre a formación de profe-

sionais e voluntari@ s; décima dinos con que equipo conta-

mos para a prestación do servizo, a undécima cóntanos a 

Celebración do 50 aniversario e a sección final inclúe os co-

laboradores habituais e agradecementos.  

A Asociación Aspas prestou, no ano 2017, distintos ser-

vizos a 129 persoas con discapacidade intelectual e ás súas 

familias. O número de socio/a é 170.  

Finalizadas as obras de adaptación á normativa do cen-

tro Juán Vidán Torres, conseguimos o permiso de “Inicio de 

Actividades” definitivo.  

No 2017 tivemos 6 visitas organizadas de distintos cole-

xios e centros de formación (E. S.Ou., Formación Profesio-

nal, etc). En total pasaron polas nosas instalacións máis de 

200 persoas.  
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CENTRO OCUPACIONAL 

Taller de Mantenemento 

1. TALLERES 

Centro Ocupacional 

Taller de Cestería 

Taller de Cerámica 

Taller de Manipulado 

Taller de Xardinería y Horticultura 

Taller de Manipulado 

Taller de Cestería 

Taller de Cerámica 

Taller de 
Mantenemento 

Taller de Horticultura 

No ano 2017, con 5 talleres, as actividades que se leva-

ron a cabo foron as seguintes:  

Composto por 12 persoas e unha profesional. Elaboran 

distintos produtos de mimbre para particulares e comercios 

da cidade.  

No que participan 11 persoas cunha profesional. Confeccio-

nan distintos produtos de cerámica para logo poñer á venda.  

Formado por 18 usuario/ as, coordinados por unha 

profesional. A actividade ao longo do ano foi a de manipula-

do de elementos para empresas de artes gráficas.  

 

 Cunha participación de 15 persoas con distinta discapaci-

dade intelectual e dirixidos por 2 profesionais. As actividades 

deste taller van dende mantemento de xardíns propios e exter-

nos, pertencentes a empresas ou particulares, e tamén ao cultivo 

de produtos da horta.  

 

Este encárganse do mantemento do centro, é dicir, limpeza, 

organización e preparación do comedor, etc . Está coordina-

do por unha profesional e formado por 8 usuarios/ as.  

Ao Centro Ocupacional ASPAS, situado na dirección 

Santa Teresa de Jornet nº19, en San Marcos, asisten 66 per-

soas con discapacidade intelectual. O 65% foron homes e as 

35% mulleres. Todos os usuarios son maiores de 18 anos.  

O Centro Ocupacional ten como obxectivo xeral que me-

diante unha atención de tipo habilitador integral, a persoa 

con discapacidade intelectual, en idade laboral, adquira as 

destrezas e habilidades que lles posibiliten superar os obs-

táculos para conseguir unha maior integración laboral e so-

cial.  

MEMORIA  

2017 
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3. FORMACIÓN DE ADULTOS 

Asisten á aula de formación 87 persoas. Hai 9 grupos esta-

blecidos que asisten a dúas sesión de 45 minutos á sema-

na. Distínguense 3 liñas de actuación:  

Programa de adquisición e reforzo de destrezas 

académicas. 

Programas de habilidades sociais.  

Programa de adquisición de competencias no ma-

nexo das TIC (tecnoloxías da información e da 

comunicación).  

Ao longo do curso realizamos distintas actividades como un 

concurso de postais do Nadal, este ano resultou gañadora a 

postal da usuaria Ramonita Seijo, as postais realizadas en-

víanse ao Concurso de Postais de Nadal Special Oympics de 

Galicia.  

Este ano, os usuarios realizaron 7 cursos diferentes, entre 

eles, o curso de prevención de abusos, seguridade e redes 

sociais, expresión gestual,...  

2. HABILIDADES SOCIAIS 

Para reforzar as actividades de axuste social e persoal 

desenvolvidas nos talleres. Durante o ano 2017 continuaron 

os grupos de Habilidades Sociais divididos en tres grupos: 

un de 10, outro de 11, e outro de 5 persoas. Os grupos reú-

nense periódicamente, coordinados pola psicóloga da asocia-

ción, para tratar temas que eles mesmos propoñen co obxec-

tivo de mellorar os aspectos básicos da convivencia: respec-

to, escoita activa, cooperación, etc.  

Un dos grupos de 
habilidades sociais  

Curso 
Afectivo—sexual 

Curso Risco nas redes 
sociais e Internet  

A sociación ASPAS 

Curso prevención de 
abusos 

Clases de informática 
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Dentro do horario do centro ocupacional e centro de día, 

desenvolvéndose as seguintes actividades:  

 De luns a xoves actividades de ximnasia (ximnasio) 

ata xullo, con 68 usuarios/as.  

 Os martes e xoves actividade adaptada no medio 

acuático (piscina), asisten 30 usuarios/as.  

 O luns adestramento de atletismo (pistas de San 

Lázaro)  

 Os mércores adestramento de golf adaptado 

(Aeroclub de Santiago de Compostela) para 10 usua-

rios/as.  

 Os xoves adestramento de fútbol sala e baloncesto 

(pavillón de Santa Isabel), asisten 20 usuarios/ as.  

 Os venres a actividade de psicomotricidade 

(deporte en seco), 12 usuarios/ as.  

    Clubs de lectura 

Seguimos cos clubs de lectura fácil.  

Este ano destaca a lectura do libro “Lazarillo de Tormes”  

No mes de xaneiro un grupo de lectores encargáronse de 

validar o documento “ Estratexia galega sobre discapacida-

de, 2015-2020” en lectura fácil.  

Grazas a todos por participar  

4 . EDUCACIÓN FÍSICA/PISCINA/ACTIVIDAD FÍSICA 

ADAPTADA/GOLF 

Equipo ciclista 

Natación  

MEMORIA  
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Validación de textos 

Presentación 
Xogos autonómicos 

atletismo 
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6. OTROS 

 Elabóranse unha media de 100 comidas diarias, o que su-

pón un total de 22.800 comidas ao ano que constan dun primei-

ro prato, un segundo prato e sobremesa.  

A área de cociña está formado por unha cociñeira, unha axudan-

te de cociña e dúas persoas con discapacidade en apoio dando 

servizo ao Centro Ocupacional e á Unidade de Atención Persona-

5. SERVIZO DE COMEDOR 

A sociación ASPAS 

Actividades na 
cociña 

Musical 

En 2017 tamén se realizou para os usuarios/as:  

Respiro familiar. Programa de estancia temporal para dar apoio 

ás familias na atención á persoa con discapacidade intelectual 

nos momentos de cansazo, tensión ou emerxencia familiar.  

Taller de teatro musical. Neste taller participaron 47 persoas, 

está impartido por un director-voluntario e prepararon a Obra 

Musical: !Peter! !Voamos!  

Servizo de podoloxía que atende a todas as persoas do centro 

que o demanden.  

Servizo de logopedia, conta con 8 usuarios.  

Servizo de fisioterapia.  

Os alumnos/as do CIFP Compostela de Integración Social organi-

zaron actividades na asociación (xogo humano, baile, artes plásti-

cas e conto motor) durante o mes de maio.  

Revisión anual dos Plans Individuais de Apoio ( PIAS).  

Prácticas de formación, este ano seguimos acollendo alumnos/

as en prácticas no UAP, centro ocupacional e psicoloxía.  

Un grupo da Asociación Aspas, formado por directivos, nais e au-

toxestores participan na Concentración para a Reclamación do 

Dereito ao Voto para persoas con discapacidade ante o Tribu-

nal Constitucional, o pasado 8 de febreiro de 2017 en Madrid.  Concentración 
Dereito ao Voto 

Respiro familiar 
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As vivendas de San Marcos danlle un servizo residencial aos 

usuarios/as do Centro Ocupacional. Teñen unha capacidade 

máxima de 26 persoas e están coordinadas por 4 profesionais. 

Nas que no 2017 a ocupación das prazas foi das máximas con-

tratadas pola administración (24).  

As vivendas funcionan de luns a venres, e nelas preténdese 

fomentar a vida independente no fogar, estando tamén dispo-

ñibles durante os festivos situados polo medio da semana.  

Os residentes colaboran en todas as tarefas do fogar acom-

pañados por profesionais para prestarlles os apoios precisos.  

Destacamos a participación de persoas voluntarias en dis-

tintas actividades, por exemplo: repostería, manicura, paseos po-

la cidade, e os martes “lecer e tempo libre”, onde se divirten e go-

zan aprendendo a xogar diferentes xogos, e diversas actividades 

de lecer na comunidade.  

VIVENDAS SAN MARCOS 

UNIDADE DE ATENCIÓN PERSOALIZADA 

A Unidade de Atención Personalizada (U.A.P) é un servizo 

que responde as necesidades dun colectivo de persoas heteroxé-

neo en canto ás características persoais (distintos niveis de apo-

io, funcionalidade…) e a situación vitais individuais.  

O obxectivo xeral é a mellora de calidade de vida das perso-

as, aumentando a súa autoestima, autonomía e autodetermina-

ción, así como conseguir unha maior inclusión na comunidade. 

Durante o 2017 participaron nas actividades da Unidade 26 

usuarios, atendidos por 5 profesionais.  

Actualmente quedan 4 vacantes nesta unidade.  

 

Usuarios/as e 
profesionais da U.A.P.  

MEMORIA  
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Saída de Lecer  

Confeccionan unha 
manta entre varios 

Festa de 
aniversarios  
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Este ano, os usuarios da U.A.P traballaron divididos en dous 

grupos situados en distintas salas. Cada grupo estaba apoiado por 

2 profesionais e a coordinadora facía reforzo en ambos os talleres. 

O centro de día comparte co centro ocupacional os servizos de 

respiro familiar, taller de teatro musical , lecer e deportes, fi-

sioterapia, logopeda, podóloga, ...  

As actividades que levaron a cabo foron:  

Tertulia, menú e calendario: fomentando a expresión de ideas 

e sentimentos, desexos, preocupacións… facendo accesible a infor-

mación a todos os usuarios.  

Estimulación cognitiva: atención e memoria, comprensión, or-

ganización de coñecementos, conceptos básicos…  

Novas tecnoloxías: facilitar o accesos e o manexo de ordenado-

res, tablets, pizarra dixital, videoconsolas (WII)...  

Manualidades: actividades de mellora de destreza manual e 

creatividade.  

Circuítos e xogos de psicomotricidade: fomentamos a activi-

dade física e traballamos coordinación, equilibrio, lateralidad, ex-

presión corporal…  

Axuste persoal: habilidades Sociais, Estabilidade Emocional, 

Apoio Conductual Positivo, Imaxe persoal, Actividades dá Vida dia-

ria, Vida en Comunidade, Coidado Persoal e Aseo…  

Saídas: pola contorna próxima ao centro (paseos, utilización 

dos servizos, festas…), por Santiago (compras, visitas a coñecidos, 

paseos…), excursión a outras cidades (A Coruña, Cangas…).  

Unha parte moi importante do noso traballo é o apoio conduc-

tual, favorecendo o benestar das persoas, incrementando compor-

tamentos adaptativos e minimizando riscos.  

 

Participando na 
comunidade 

Saídas 

A sociación ASPAS 

No día a día 
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CENTRO RESIDENCIAL “JUÁN VIDÁN TORRES” 

Foi un ano difícil para o persoal debido ao primeiro falece-

mento dun residente no Centro nos nosos 32 anos de existen-

cia e, en poucos meses, asumir a perda de dous residentes 

máis. Desde aquí, un cariñoso recordo para eles.  

Os programas e servizos que a Residencia ofrece leváronse a 

cabo con normalidade durante este ano.  

Servizo de ATENCIÓN XERAL: continuouse o modelo de 

calendario que facilita ás familias a conciliación cando o necesi-

tan. Solicitáronse 14 cambios de fin de semana no ano.  

Servizo de ATENCIÓN CONTINUA: realizáronse os talleres 

habituais, as festas propias de Entroido, San Juan, Magosto, 

Nadal e aniversarios unha vez ao mes, así como as saídas dos 

mércores a Santiago.  

Continuaron as visitas ao Refuxio de Bando pero debido a 

cambios no mesmo, só fomos a levarlles papel e cartóns que 

xuntamos para eles.  

Desenvolvemos un pouco o plan de Xardinería con planta-

ción mini de leituga, fresas e coles que posteriormente se de-

gustaron.  

Servizo de ATENCIÓN Á SAÚDE E HIXIENE: cambiáronse 

novamente os menús, sobre todo as ceas, debido a que a idade 

media dos residentes vai aumentando e as súas necesidades 

calóricas van diminuíndo.  

Como outra novidade, probamos nos fins de semana en que 

estaba a metade de residentes, un horario libre para levantarse 

e almorzar.  

 

Vista aérea do 
centro “Juan Vidán 

Torres” 

MEMORIA  
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SERVIZO DE FAMILIAS 

Samaín 

Convivencia 
Carballiño 

A sociación ASPAS 

Festa do sombreiro 

O servizo en familia de aspas, é o servizo que integra a traballa-

dora social da nosa asociación.  

Este servizo ten como obxectivo apoiar ás familias que teñen 

membros con discapacidade intelectual na entidade aspas.  

Alcanzamos este obxectivo traballando individualmente, con ca-

da persoa con discapacidade intelectual e coa súa familia e gru-

pal ofrecendo actividades a todas as familias que integran as-

pas.  

As actividades que vimos desenvolvendo son as mesmas que en 

anos anteriores, especialmente entrevistas con persoas con dis-

capacidade, entrevistas familiares, reunións/entrevistas con 

profesionais…  

Tarefas a destacar:  

 Solicitudes de información: Total quince solicitudes.  

 Incorporacións a entrada en centros: tres persoas, dúas no 

centro residencial “Juan Vidán Torres” e unha en vivenda 

comunitaria.  

 Acompañamento en visitas grupales.  

 Apoios a realización de inventarios e rendicións de contas: 

24 rendicións anuais. 

 Acompañamento en procesos de duelo.  

 Solicitudes de internamentos nas nosas residencias. 

 Solicitude, seguimento e actualización de caducidade de 

follas de medicación activas en San Marcos.  

 Coordinación co servizo de podoloxía. 

Nais e irmás 
preparando o telón 
para a Convivencia  
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Coordinación con Fademga Plena Inclusión Galicia para Encon-

tro de autoxestores, Foro de familias, convivencia de Carballiño, 

respiro familiar, asesoría jurídica e Viaxes Imserso.  

Apoio ao grupo de autogestores: este ano os autogestores reuní-

monos en 21 ocasións, asistimos 8 persoas ao encontro de au-

toxestores autonómico; reunímonos coa Concelleira responsable 

de Servizos Sociais do Concello de Santiago, Concha Fernández, 

o 8 de novembro para falarlle da accesibilidade cognitiva e a ac-

cesibilidade física de entrada no centro, fomos a Compañía de 

María a dar unha charla de sensibilización, reclamamos ao xe-

rente melloras nas vivendas comunitarias, no centro e nos cam-

pamentos. Coordinación con actividades desde Fademga con 

outros grupos de autogestores.  

Durante este ano non tivemos grupo de pais, debido ás activida-

des do 50 aniversario.  

Reunión dos 
autoxestores coa 

Concelleira de 
Política Social 

Encontro 
autoxestores 

MEMORIA  
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Viaxe IMSERSO 
Mallorca 

Viaxe IMSERSO 
Salou 

grupo
   pais
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SERVICIO DE LECER E DEPORTES  

A sociación ASPAS 

O servizo de lecer e deportes de ASPAS ten como finalidade fa-

cilitar os apoios necesarios para o desenvolvemento persoal e 

unha maior integración social das persoas con discapacidade 

intelectual a través do gozar do lecer e do deporte.  

Esta finalidade está orientada a valores como a calidade, a co-

municación, o traballo en equipo, e a autodeterminación , o go-

ce, as relacións persoais e a confidencialidade.  

O servizo de lecer e deportes funciona actualmente para os 

usuarios/as do Centro Ocupacional e da Unidade de Atención 

Personalizada, así como para a residencia (Vivendas San Mar-

cos) que de forma voluntaria apúntanse a este servizo.  

A través do Programa de Voluntariado préstanselle os apoios 

necesarios ás persoas que utilizan o servizo de lecer e deporte. 

O número de voluntarios/as participantes no ano 2017 foi de 

35. A actividade que desenvolven é a de acompañar ás persoas 

con discapacidade intelectual en actividades de lecer e deportes 

durante o ano.  

O número de actividades realizadas no ano 2017 foron:  

 42 actividades de lecer, cunha media de participación 

de 12 persoas con discapacidade e 4 monitores.  

 Apoio Lecer-Vivendas: manualidades, manicura, taller 

de lanas e máscaras, decoración Halloween e Nadal, 

ademais saídas.  

 2 campamento de verán en Pontevedra e Arcade con 

18 usuarios/as en primeira quenda e 8 no seguinte; 

para os campamentos contouse cun total de 7 monito-

res/as.  

 

Carnaval 

Festa de Nadal 

Campamento 

Competicións  
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 3 viaxes do IMSERSO: Comiñas, Salou, Palma de Mallorca.  

 34 adestramentos de baloncesto, con 8 usuarios/as.  

 34 adestramentos de fútbol, con 14 usuarios/as.  

 34 adestramentos de atletismo, con 5 usuarios/ as.  

 16 adestramentos de ciclismo, con 8 usuarios.  

A través do programa de voluntariado é posible organizar este 

tipo de actividades, ás que lle dedicaron 1302 horas do seu 

tempo.  

Tamén destacamos a participación en:  

 Xogos Autonómicos de Natación. Lugo.  

 Xogos Autonómicos de Fútbol sala. Ourense.  

 Xogos Autonómicos de Baloncesto. Vigo  

 Xogos Autonómicos de Atletismo. Santiago  

 Xogos Autonómicos Minoritarios. Vilagarcia de Arousa.  

 Maratón Autonómico urbano. Viveiro.  

 Campo a través Monforte de Lemos.  

 Saída do grupo ciclista. Tamén participaron nas marchas 

cicloturísticas de Special Olympics Galicia polas cidades 

de Ourense, Lugo e Santiago.  

Equipo de baloncesto 

Equipo de fútbol 

Grupo Natación 

Atletismo 

Grupo de Golf 
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A sociación ASPAS 

EQUIPAMENTOS / INVERSIÓNS 

Os investimentos que se fixeron durante o 2017 son os 

seguintes:  

Nos centros situado en San Marcos adaptáronse lavabos 

para persoas con mobilidade reducida, pintáronse e púxose 

zócalo de PVC nas oficinas do edificio do comedor e pintouse o 

soportal do mesmo edificio.  

Adquiriuse unha furgoneta para o taller de xardinería.  

Nas vivendas comunitarias reparouse a fachada.  

No centro Juan Vidán Torres reformouse un baño e 

mellorouse os cadros eléctricos.  

En todos os centros da Asociación adquiriuse menaxe en 

xeral.  

Todas as melloras foron posible grazas ás axudas recibidas 

da Deputación da Coruña e da Fundación ONCE.  

A final de ano recíbese unha subvención da que se está 

pendente, a adquisición de novos equipamentos para os centros.  

 

Furgoneta para 
taller xardinería 

 Vivendas Comunitarias 

Oficinas edifico 
comedor 

Lavabo adaptado 
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 En 2005 constitúese a empresa ASPAS            

EMPREGO, SL co fin de xerar unha alterna-

tiva empresarial para crear emprego para as 

persoas con discapacidade da asociación qu-

e, por distintas razóns, non poidan acceder a 

un traballo noutra empresa.  

  A finais do ano 2005, ASPAS EMPREGO, SL, recibiu a 

cualificación de Centro Especial de Emprego pola xunta de Gali-

cia, o que a faculta para acceder a distintos beneficios fiscais 

relacionados con normativa sociolaboral.  

 As actividades principais da empresa neste momento son a 

xardinería e a fruticultura, destacando o incremento de superfi-

cie de xardinería que estamos a manter.  

 Por unha banda, responsabilízase do mantemento do Par-

que Municipal de Brandía e, por outra da explotación dunha lei-

ra de 4 hectáreas de froiteiras en Oza (Teo).  

 Continuouse coa actividade de mantemento e hixiene das 

instalacións, así como o coidado dos animais que hai no Centro 

de Razas Equinas Autóctonas de Galicia.  

 Doutra banda, seguimos coa actividade de lavandería nas 

instalacións do centro de San Marcos, que dá servizo ás viven-

das residenciais que ten a Asociación nesta localidade, e ao cen-

tro “ Juán Vidán Torres”. Este servizo proporciona formación 

práctica a usuarios do centro ocupacional.  

O Centro Especial de Emprego deu traballo a un total de 15 

persoas con discapacidade, incrementándose este número a 20 

no período de recollida de froita e vacacións dos/as emprega-

dos/as.  

ASPAS EMPREGO, S.L. 

Traballadores CEE 

Lavandería 

a
e

spas 
mprego,s.l.

ae
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A sociación ASPAS 

FORMACIÓN 
Durante o ano 2017, o persoal da asociación participou en 

distintas actividades de formación co fin de reciclarse profesio-

nalmente e mellorar a atención das persoas con discapacidade 

intelectual da asociación.  

              FORMACIÓN HORAS ORGANIZADO POR ASISTEN 

O NOVO MODELO DE OCUPACIÓN-EMPREGO  
E FORMACIÓN DUAL  

4 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN  2 

CURSO EN A3ECO/CON 8 ALGALIA 1 

RESPONSIBLE DE SEGURIDAD EN MATERIA 

DE PROTECCI´ÓN DE DATOS Y REFORMA 
LOPD 

55 MAGISTER FORMACIÓN 1 

JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO GENERAL 

DE PROTECCION DE DATOS 
2 CONFIALIS 1 

TRANSICIÓN Á NORMA ISO ISO 9001:2015  6 ALGALIA 1 

INTERVENCIONES BASADAS  
EN LA EVIDENCIA 

6 CENTRO PAI MENNI 2 

JORNADA “TODOS SOMOS TODOS” 4 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 3 

11º SEMINARIO DE DISCAPACIDAD INTELEC-

TUAL Y SALUD MENTAL 
7 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

JORNADA “ATÉNDEME, ENTÉNDEME” 4 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

FORMACIÓN SOBRE ANCLAXE DE CADEIRAS 
DE RODAS EN FURGONETAS 

1 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 11 

VISITA A RESIDENCIAS DE GALES (REINO 
UNIDO) 

32 PLENA INCLUSIÓN 1 

    

      " Non hai  

    investimento  

máis rendible que  

a do coñecemento “ 

         (Benjamin Franklin) 

EQUIPO HUMANO  2017 

  VOLUNTARIOS/AS 

   (1)Centro Ocupacional    

   (2)Unidade de Atención Persoalizada 

       VOLUNTARIOS/AS Nº C.O.(1) U.A.P.(2) 

Club Ocio y Deportes 35   
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EQUIPO HUMANO - AÑO 2017 

 (1)Centro Ocupacional (2) Centro Residencial “Juan Vidán Torres” (3) Unidade 
de Atención Persoalizada (Centro Asistencial de Día—San Marcos) (4) Vivendas 

San Marcos (5) Profesional da Consellería de Educación en comisión de servizo  

(6) Programa de Cooperación Xunta de Galicia.(7) Programa Emprego Xuvenil 

da Xunta de Galicia 

* Persoal a tempo parcial e/ou reducción de xornada.  

CATEGORÍA  Nº  CO

(1)  

C.R.

(2)  

UAP 

(3)  

VSM

(4)  

CEE  

Xerente 1      

Administrativo  2      

Responsable Calidad * 1      

Psicólogo 1      

Periodista (7) 1      

Traballadora Social  1      

Directora C. Residencial 

(Médico) 

1          

Médico-Rehabilitador* 1          

Coidadores * (7) 32        

Mantenemento 2      

Lavandería 3                              

Limpieza 3        

Cocina 5        

Persoal de Taller * 7         

Profesor Ed. Especial (5) 1         

Técnico Deportivo 2         

Fisioterapeuta (6) 1       

Animadores Sociocultu-

rales  (6)(7) 

3       

Peóns 12          

Persoal en prácticas 8      

TOTAL 88           

MEMORIA  

2017 
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Primer taller  
de carpintería 

Usuarios e voluntarios 
no novo centro San 

Marcos 

Alumnos e familias do 
Colexio 

Finca de Oza 

A sociación ASPAS 

A NOSA HISTORIA 

A nosa historia comeza cando un grupo de familias de Santia-

go de Compostela deciden xuntarse para dar resposta ás necesida-

des dos seus fillos con discapacidade intelectual, así é como o 22 

de marzo de 1967 créase a Asociación Aspas.  

O seu primeiro paso foi a creación dun colexio de educación 

especial ata o ano 1971, que empezan a xurdir novas necesidades 

a medida que os nenos con discapacidade intelectual ían cumprin-

do anos.  

Para cubrir as novas necesidades recondúcese a actividade 

creando o primeiro taller de carpintería, que aos poucos se foi am-

pliando ata que en 1975 créase o Centro Ocupacional cos talleres 

de carpintería, costura e cestería; mentres o colexio de educación 

especial é absorbido pola entidade Obra Social de Caixa Galicia, 

chamándolle Centro de educación especial A Barcia.  

O seguinte paso é dar resposta ás persoas con discapacidade 

intelectual con grandes necesidades de apoio polo que se crea en 

1985 a residencia “Juan Vidán Torres”, recibe o nome do presiden-

te da Asociación desa época.  

O 30 de xaneiro de 1998 estréase o novo centro ocupacional 

na zona de San Marcos, unha mellora de instalación necesaria pa-

ra mellorar as atencións das persoas usuarias do centro.  

No ano 2002 nace a Unidade de Atención Personalizada, un 

centro de dia para persoas con grandes necesidade de apoio e un 

ano máis tarde ábrense as vivendas comunitarias para os usuarios 

do centro ocupacional.  

Como Aspas non se conforma só con ter centros de atención a 

persoas con discapacidade senón que quere conseguir a integra-

ción laboral das persoas, crea en 2005 Aspas Emprego, que é un 

centro especial de emprego cuxa actividade é a xardinería, entre 

outras, onde todos os traballadores teñen discapacidade. 

Asamblea de socios 

Recorte prensa 
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 Este ano cumprimos 50 anos, é un ano especial, a nosa 

asociación, a nosa casa e gran familia faise maior e é un motivo 

de celebración.  

Cumprimos 50 anos, 50 anos de loita, esforzos, traballo e 

moito sacrificio para defender os dereitos e a inclusión social e 

laboral das persoas con discapacidade intelectual.  

Pero tamén son 50 anos de ilusión, alegría, comprensión, 

aprendizaxe, emoción, abrigo de triunfo e éxito.  

Triunfo e éxito porque coa unión das familias conseguiuse 

avanzar e dar resposta a tantas necesidades como había fai 50 

anos, conseguimos centros en propiedade para os nosos familia-

res con discapacidade, postos de traballo, vivendas nas que po-

der ser o máis independente posible, actividades de lecer e de-

porte na comunidade …  

Pero queda moito camiño por andar polo que esperamos po-

der cumprir outros 50 anos máis cun único obxectivo en común: 

 “Mellorar a Calidade de Vida das Persoas con Discapacida-

de e as súas Familias” 

 

 

Reunión preparativos 
obra musical 

Reunión preparación 
actos 50 aniversario 

Preparación do libro 
“50 años de historia” 

MEMORIA  

2017 

CELEBRACIÓN DO 50 ANIVERSARIO 

Libro conmemorativo 
“50 años de historia” 

Monolito 
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ACTIVIDADES 50 ANIVERSARIO 

 

1ª Etapa  
  Chegada a Portomarín 

 

A sociación ASPAS 

Para celebrar esta data tan especial organízanse varias 

actividades ao longo do ano, como:  

 Camiño de Santiago  

 Convivencia familiar 50 aniversario 

 Mesas informativas pola cidade  

 Xornada de formación: “Xenética e Envellecemento”  

 Gala 50 aniversario  

       O CAMINO DE SANTIAGO 
O Camiño de Santiago organízase por etapas para 

percorrer os últimos 100 km. do camiño, comezan-

do na parroquia de Ferreiros (Sarria) o 1 de abril e 

finaliza o 20 de maio coa chegada á praza do Obra-

doiro. 

Nesta aventura participamos 243 persoas, pero 53 persoas comple-

taron todas as etapas, conseguindo así a Compostela. 

Na última etapa, acompañáronnos Nieves Rivas e María Corral, 

membros do grupo municipal do PP e Gonzalo Muíños do grupo mu-

nicipal de PSOE, así como un membro do Colexio Oficial de fisiotera-

peutas de Galicia, José María Gómez.  

Na chegada á praza do Obradoiro de Santiago, esperábanos a Conce-

lleira de políticas sociais, diversidade e saúde, Concha Fernández, e 

Rubén Cela, que xunto cos membros dos outros partidos menciona-

dos, deron as felicitacións a todo os participantes por facer o camiño. 

Para celebrar a chegada a Santiago, todos os participantes gozamos 

dunha comida na Alameda, nas casetas do polbo.  

Como broche final ao día seguinte, 

domingo celebrouse unha eucaristía 

con ofrenda ao Apóstolo, lida por 

José Antonio Martinez Balado, pe-

díndolle outros 50 anos.  

4ª Etapa  
Granizada en Melide 

Última Etapa  
Praza Obradoiro 
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Como todos os anos, non pode faltar a nosa convivencia de fami-

lias, profesionais e voluntarios.  

Este ano participamos máis de 350 persoas ao longo do día, sen-

do 75 participantes persoas con discapacidade, 174 familiares, 

15 traballadores, voluntarios, convidados doutras organizacións e 

autoridades.  

A programación do día é:  

Comezamos ás 11´30 h coa proxección dun vídeo sobre a vida na 

asociación, onde persoas con discapacidade, familias e profesio-

nais contan a súa experiencia.  

Continuamos coa presentación do libro conmemorativo, o seu es-

critor relata como recompilou a historia da nosa asociación, as 

anécdotas da xente que participou no nacemento dá asociación,… 

Seguinte paso, os discursos do noso presidente, do presidente da 

federación Fademga, o secretario da Fundación José Otero-

Carmela Martínez e dos políticos presentes, como Concha Fer-

nández, Concelleira do Concello de Santiago, a deputada Ánxela 

Franco e o Director Xeral de Inclusión Social Arturo Parrado. 

Acabados os discursos, inaugúrase o monolito conmemorativo. 

Acabada a parte máis sería e institucional, agora xa damos paso 

á parte lúdica, gozando de dúas actuacións, unha de maxia e a 

outra a representación do musical: ¡Peter! ¡Voamos! onde os acto-

res son as persoas con discapacidade intelectual do noso centro 

(47 actores).  

 

 

 

 

Inauguración  
“Monolito 

Discurso do 
Presidente 

MEMORIA  

2017 

XV CONVIVENVIA FAMILIAR 

Actuación de maxia 

Musical 

Detalle ás 
autoridades 
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Primeiros usuarios 
que continúan na 
Asociación (1978) 

A sociación ASPAS 

 Acabadas as actuacións damos paso á comida que gozamos 

nunha carpa instalada na finca.  

Mentres a xente estaba na sobremesa, os autoxestores déronnos 

unha sorpresa, unha homenaxe aos seus com-

pañeiros máis antigos, aos que participan nos 

centros desde hai máis de 30 anos, que lle cha-

man “Unha vida con Aspas”, consistiu en dar 

un detalle aos compañeiros , que dun a un reci-

biron o seu agasallo, un trofeo coa frase: 

“Grazas por compartir unha vida con nós”. 

Este detalle recibírono 15 compañeiros.  

 Despois deste momento tan emotivo. as nais organizadoras 

da convivencia repartiron o detalle do día a todos os asistentes, 

un cesto cun caderno e un paraugas, que aquí en Santiago fainos 

moita falta, xa que chove con moita frecuencia.  

Con todo, xa chegou a hora do baile, dúas mozas que forman o 

dúo “ Meigas Son” amenizaron a festa, e hai que dicir que máis 

dun animouse a cantar con elas.  

Xa entrada as nove da noite, o autobús chegou e a festa chegaba 

ao seu fin, unha pena, pero había que marchar, así que nos des-

pedimos uns doutros e demos por terminada a festa de celebra-

ción do 50 aniversario.  

Homenaxe  

“Unha vida con Aspas” 

Comida 
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Durante os meses de setembro e outubro organizouse a activida-

de de Mesas Informativas pola cidade para dar a coñecer a Aso-

ciación, os seus centros,… e a captación de voluntariado e socios-

colaboradores.  

As mesas informativas estiveron presentes en 4 lugares: Praza 

Vermella, Praza do Toural, O Corte Inglés e no centro comercial     

“Área Central” durante unha semana de xoves a sábado en hora-

rio de 11´00 h a 20´00 h.  

Nesta actividade contamos con 23 persoas voluntarias da Asocia-

ción (17 familiares, 5 PCDI e un profesional).  

Finalizada a Campaña, recóllese que máis de 200 persoas visita-

ron as mesas informativas, 44 persoas cubriron a ficha de querer 

ser voluntario, 5 persoas fixéronse socios-protectores, varias per-

soas compraron produtos do centro ocupacional e outras nos en-

tregaron donativos.  

Ás persoas que visitaron as mesas recibiron como detalle 

un bolígrafo co logotipo da asociación e unha mazá dos no-

sos froiteiros da Finca de Oza.  

 

 

 

 

 

 

Praza do Toural 

Praza Roja 

MEMORIA  

2017 

Centro 
Comercial 

 

MESAS INFORMATIVAS  
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Discurso Conselleiro 
Política Social 

A sociación ASPAS 

O 1 de decembro de 2017 o expertos “ Ángel Carracedo e Gonzalo 

Berzosa” estiveron connosco para explicarnos como inflúe a xené-

tica na discapacidade e como as persoas con discapacidade tamén 

envellecen, pero unhas antes que outras.  

Máis de 75 persoas gozaron da exposición de ambos os relatores, 

que debido ao interese que espertan os temas soubo a pouco.  

Presentadores  Gala 

Gonzalo Berzosa 

XORNADA DE FORMACIÓN 

A XENÉTICA E O ENVELLECEMENTO 

“DOUS ENIGMAS DA DISCAPACIDADE INTELECTUAL” 

Ángel Carracedo GALA 50 ANIVERSARIO 

A gala pon o broche final a un ano de celebración, 

un ano de actividades de convivencia entre as per-

soas con discapacidade, familias, profesionais e 

voluntarios. 

 O 16 de decembro ás 20´00 h comeza a nosa últi-

ma actividade de celebración e a despedida do 

aniversario, cun público que rolda as 900 perso-

as.  

O acto comeza cunha proxección de imaxes que narran a histo-

ria dá Asociación durante os 50 anos.  

A continuación, dáse paso aos discursos das autoridades pre-

sentes: Vicepresidenta da Deputación da Coruña, Conselleiro 

de Política Social, Alcalde do Concello de Santiago de Compos-

tela e ao noso presidente Marcelo De 

La Cruz.  
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Para finalizar dáse a entrada ao prato forte da noite, o Musical:  

¡Peter! ¡Voamos! Interpretada por actores con discapacidade in-

telectual dos nosos centros.  

A representación do musical pon fin á Gala e hai que despedirse 

ata o seguinte aniversario.  

Unha vez finalizada damos paso ao Cóctel que gozamos máis de 

300 persoas que tivemos a ocasión de gozar do baile amenizado 

polo “Dúo Rosán” ata a 1´00 h. da mañá.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Plaza del Toural 

MEMORIA  

2017 

GALA 50 ANIVERSARIO 
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Usuarios visitan a 
Exposición 

A sociación ASPAS 

 Con motivo do 50 aniversario, elaboramos 

 unha exposición formada por 11 paneis que 

 narran a historia da asociación ao longo dos 

 anos co obxectivo de dar a coñecer á  socieda-

de a nosa traxectoria.  

 O pasado 23 de outubro inaugúrase a Exposi-

ción no Parlamento de Galicia.  

O presidente da Asociación, Marcelo De La Cruz e o da Cámara ga-

lega, Miguel Santalices, encabezaron o acto no que estiveron pre-

sentes usuarios, familias e profesionais de ASPAS, acompañados 

por representantes de todos os grupos parlamentarios e do presi-

dente de FADEMGA Plena Inclusión Galicia.  

A exposición é itinerante e percorre os centros socioculturais da ci-

dade para que os  cidadáns podan visitala.  

Exposición 

EXPOSICIÓN 50 AÑOS DE HISTORIA 

CSC FONTIÑAS 

CSC VITE 

CSC SANTA MARTA 

CSC LARAÑO 
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No mes de decembro o Director do Grupo Correo Gallego, Don 

José Manuel Rey Novoa, comunícanos que a ASOCIACIÓN AS-

PAS é elixida para formar parte do Club Premios Galegos do 

Ano 2018, galardón que recibimos con moita ilusión.  

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA  

2017 

PREMIOS Á ASOCIACIÓN ASPAS 

GALEGOS DO AÑO  

VIII PREMIO DEREITOS HUMANOS 

O Colexio de Avogados de Santiago concede á Asociación ASPAS o 

VIII Premio Dereitos Humanos polo seu labor : "Mellorar a vida 

das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias". O 

acto terá lugar o próximo 23 de febreiro ás 19´00 h no Pazo de 

Fonseca.  



29 

 

COLABORADORES 
Noso máis sincero agradecemento a: 

 Consellería de Política Social (Contrato de Mantenimiento 

de Centros)  

 Consellería de Economía, Emprego e Industria (Programas 

de Cooperación para contratación de desempregados e pro-

grama de Emprego Xuvenil) 

 Consellería de Educación y Ordenación Universitaria 

(Convenio formación adultos) 

 Diputación da Coruña (Equipamentos varios,  reparacións 

no Centro de San Marcos e actividade de respiro familiar) 

 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Vacacións 

IMSERSO) 

 Concello de Santiago (Actividade de Respiro Familiar) 

  Parlamento de Galicia  

  PLENA INCLUSIÓN (Vacacións…) 

  FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA (Familias, Respiro 

Familiar, Emprego…) 

  Special Olympics Galicia (Lecer, Deportes…) 

 Fundación José Otero-Carmela Martínez (actividade de 

respiro familiar 

  Bankia (Actividade de Respiro Familiar ) 

  AERO CLUB (Actividades deportivas: golf ) 

  FUNDACIÓN ONCE (compra dun vehículo ). 

 Banco de Alimentos de Santiago de Compostela (Doazón 

de víveres ) 

A sociación ASPAS 

Voluntarios/as e 
usuarios/as en 

diversas 
actividades 
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 Grupo El Correo Gallego 

 Escenoset Espacios Efímeros 

 Asociación AMAIA 

 Kifort Sistema Integral de Limpieza Profesional 

 Sapega Servicios S.L. 

 Ulla Oil S.L. 

 Toldos Gómez 

E a todas aquelas persoas e empresas que colaboran habitual e 

puntualmente coa asociación.  

Un agradecemento, moi especial ás  

personas voluntarias  

que dunha maneira totalmente desinteresada colaboran coa 

asociación para conseguir unha maior integración social das 

persoas con discapacidade intelectual.  

Sen a colaboración de todas estas entidades e persoas, o noso 

labor sería imposible de realizar.  

“Ás veces 

sentimos que 

o que 

facemos é tan 

só unha pinga 

no mar, pero 

o mar sería 

menos se lle 

faltase esa 

pinga” 

MEMORIA  

2017 

GRAZAS A TOD@SGRAZAS A TOD@SGRAZAS A TOD@S   
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 ASOCIACIÓN AMAIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Centro Ocupacional, Centro de Día 

Viviendas Comunitarias 

Entidades Colaboradoras 

2017 

Síguenos: 

     Conéctate a... WEB 
FACEBOOK 

YOU TUBE 

Página Web: 
www.asociacionaspas.org 
 

Facebook: 
www.facebook.com/AsociacionASPAS 
 

Youtube: 
www.youtube.com/channel/UC1iQHrYlslELn1VRDt1-ZEw 

@SPAS 

¡Te esperamos! 


