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SAÚDA DA
PRESIDENTA
Gustaríame

comezar

esta

narración

dicindo:

"que

felicidade

volver

á

normalidade!," pero non é así. É todo o contrario, teño que dicir que no ano
2021 nosas vidas seguen marcadas pola pandemia sanitaria ocasionada polo
COVID, sendo o segundo ano que nos temos que enfrontar a esta situación
que

supuxo

para

todos

un

cambio

radical

nos

nosos

costumes,

rutinas,

hábitos... tivemos que aprender a vivir evitando un dos praceres máis grandes
que

existe

nesta

vida

que

son

as

convivencias

e

reunións

familiares

e

de

amigos, quizais o que máis estrañamos e necesitamos: ter preto e sentir o
agarimo dos nosos.
O

mesmo

tiveron

pasa

que

na

asociación,

aprender

a

convivir

as
en

persoas
grupos

con

discapacidade

burbulla,

sen

poder

intelectual
compartir

experiencias cos compañeiros que non pertencen ao seu grupo de convivencia.
Tivéronse que anular as actividades deportivas, as do club de lecer, as festas,
as

competicións,

os

descansos

compartidos,

o

teatro,

o

baile,

os

cursos

presenciais... e calquera outra que supuxese a xuntanza de varias persoas na
mesma sala.
Este feito supuxo un gran esforzo e pesar para as persoas usuarias dos centros.
Teño que dicir que son dignos de admirar, aceptaron as novas normas (uso de
máscara, distanciamento, non actividades, non poder elixir mesa no comedor,
non relacionarse con outros grupos, etc...) e cumpríndoas sempre. Por iso quero
dicirlles que son unhas persoas marabillosas, que é un pracer telas connosco e
que

son

un

exemplo

de

bo

comportamento

nesta

situación

de

pandemia,

GRAZAS MOZOS/AS. O mesmo aplico aos traballadores.
En canto ás familias gustaríame dicir que vos botamos de menos, estrañamos a
vosa presenza, as reunións, a convivencia familiar, o Carballiño, que recordos
de tantos anos!
O meu desexo para o ano 2022 é poder volver xuntar á Gran Familia Aspas.

Mª ENCARNACIÓN MONTERO LUCES
Presidenta
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CENTRO DE DÍA (UAP)

SERVICIOS

A UAP ofrece unha atención individualizada a
30 persoas con discapacidade intelectual con
necesidade

de

apoios

especializados

para

realizar as actividades da vida diaria

CENTRO OCUPACIONAL
Formado por 5 talleres que prestan un servizo
de terapia ocupacional e de axuste persoal e
social

a

66

persoas

con

discapacidade

intelectual maiores de 18 anos.

CENTRO RESIDENCIAL
"JUAN VIDÁN TORRES"
A residencia está formada por 35 persoas con
discapacidade
apoios

para

intelectual

desenvolver

as

que

necesitan

actividades

da

vida diaria. Este servizo permanece aberto os
365 días do ano.

VIVENDAS COMUNITARIAS
É o fogar de 24 persoas con discapacidade
intelectual

que

necesitan

apoios

puntuais

onde aprenden a convivir e desenvolver a súa
autonomía doméstica e social.

ASPAS EMPREGO
En 2005 créase o centro especial de emprego co fin
de

xerar

emprego

unha
para

alternativa
as

persoas

empresarial
con

para

crear

discapacidade

da

asociación que, por distintas razóns, non acceden a un
traballo nunha empresa ordinaria.
En 2019 cualifícase como CEE SEN ÁNIMO DE LUCRO.
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SERVIZO DE FAMILIAS

PROGRAMAS

O obxectivo do servizo é apoiar ás familias que teñen algún
membro con DI na entidade.
Trabállase tanto individualmente con cada persoa con DI e a
súa

familia,

como

de

forma

grupal,

ofrecendo

actividades

para todas as familias.

PROGRAMA DE AUTOXESTORES
O

grupo

de

autoxestores

reúnese

para

debater temas e fomentar a súa autonomía.
Este

ano

participaron

#nosquedamos

en

Vigo

na

campaña

promovida

polos

compañeiros de Aspanaex.

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR
Programa de estancia temporal para dar apoio ás
familias na atención á persoa con discapacidade
intelectual nos momentos de cansazo, #estrés e/ou
emerxencia familiar..
Este ano organizáronse 15 quendas de respiro.

TEATRO
A finais de ano retómanse os ensaios
do musical "Peter Voamos" (que houbo
que pospoñer no seu día pola situación
de pandemia).

PROGRAMA DE LECER,
DEPORTES E VOLUNTARIADO
Este
para

programa
o

facilita

os

desenvolvemento

apoios
persoal

necesarios
e

inclusión

das persoas con DI, a través do gozar do lecer
e o deporte.
En canto ao programa de voluntariado, toda
persoa interesada en compartir o seu tempo
coas

PCDI

teñen

participando

nas

un

sitio

na

nosa

actividades

de

entidade,
lecer

e

deportes.
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A NOVA REALIDADE
A nosa vida cambiou no mes de marzo do ano 2020 coa chegada do confinamento pola pandemia
creada pola COVID-19.
Naquel momento nada nos facía predicir que un ano máis tarde a nosa rutina e forma de vida
continuaría modificada.
Pero así foi e non quedou outra alternativa que adaptarnos á realidade e con iso introducir cambios
nos centros da asociación, sendo os máis afectadas os servizos residenciais, como detallamos a
continuación:

VIVENDAS COMUNITARIAS
Nas

vivendas

comunitarias

conviven

24

persoas

con

discapacidade

intelectual

que

asistían

ao

centro ocupacional durante o día e 2 delas ao seu posto de traballo en Aspas Emprego.
Debido á situación actual e á obrigación de crear grupos burbulla para evitar o contacto con
moitas persoas, tívose que xerar unha estrutura de espazos e actividades separadas das persoas
que asisten ao centro ocupacional e centro de día.
Adáptanse dúas aulas do centro para dividirse en dous grupos de 12 persoas, realizando diversas
actividades, tales como taller de alfombras, de manualidades, combinación de actividades de lecer
e deportivas, de manipulado... ata chegar a crear un novo taller: o taller de pezas.

Creacións de alfombras

As actividades ocupacionais combínanse con saídas de lecer e deportivas cando as circunstancias
permítennolo, debido ás restricións ditadas en cada momento.

5

4

Taller de Pezas
Este obradoiro consiste no embalaxe, retractilado e etiquetado de enchufes e interruptores de luz,
tarefa que chega a nós a través da empresa eléctrica da nosa cidade, DIALECTRO INDUSTRIAL,
creando unha actividade ocupacional para os 24 persoas en horario de 10:00 a 18:30 h de luns a
venres

Ao

longo

do

ano

nas

vivendas

celébrase

as

festas

tradicionais

como

Entroidos,

San

Juan,

Halloween, nadal e unha vez ao mes os aniversarios.
As fins de semana, festivos e mentres está pechado o centro ocupacional realízanse diferentes
xogos e saídas de lecer a lugares abertos para desconectar da rutina, descansar e gozar das
vacacións.
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CENTRO RESIDENCIAL
"JUAN VIDÁN TORRES"
O ano 2021 foi un ano difícil, con moitas incertezas e cambios na nosa forma de traballar o que
supuxo un gran esforzo tanto físico como mental.

Comezamos o ano coa 1

ª

vacina da COVID-19 e a finais do mes de xaneiro púxose a 2

º

vacina,

pero aos poucos días apareceron os primeiros casos positivos entre residentes e profesionais.
(único brote sufrido en todo o ano).

Os 11 residentes contaxiados trasladáronse ao centro CEGADI, que é unha residencia compostela
creada pola Xunta De Galicia onde atendían a todas as persoas contaxiadas nas residencias, alli
contaban cun equipo médico que lles atenderon durante toda a súa estancia.
Por sorte, todas as persoas contaxiadas eran practicamente asintomáticas e a súa saúde non se
vió afectada.

Aos poucos días do traslado e unha vez
que os residentes pasasen a enfermidade
regresaron

ao

noso

centro

onde

lles

esperaba unha gran festa de benvida!

Seguimos

coas

berengenas...

a

actividades

habituais,

hidroterapia,

talleres

como
de

o

cultivo

preparación

do
de

horto,

plantando

agasallos

para

as

cenorias,
familias,

tomates,
como

un

broche para as mamás, centros de nadal,..

Celebramos toda clase de festas aínda que con restricións como o entroido: este ano a temática
foi sobre a mitoloxía, aniversarios, a pascua, halloween, os xogos olímpicos, e mesmo organizamos
a festa homenaxe a Raffaela Carrá e o camiño a Laraño... intentando que os residentes pasen este
segundo ano de pandemia o mellor posible.
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A principios de verán e despois de 16 meses, retomamos as saídas para gozar da natureza e do
aire puro galego, que tanto botábamos de menos.

Este ano refórzase a actividade de fisioterapia diferenciando catro bloques de traballo:
Piscina rehabilitadora
Bicicleta estática
Cinta de andar
Terapia física específica, onde se traballa a deambulación, chan pélvico, equilibrio,
kinesia, cinesia activa e pasiva, terapia manual e respiratoria.
Colocouse unha escaleira na piscina de banzos anchos para facilitar a entrada e saída.

O

2021

comeza

cun

gran

sentimento

debido á perda da nosa querida M

ª

de

tristeza,

José, esa persoa

encantadora que nos abría a porta cun sorriso e que
lamentablemente perdemos a finais do ano 2020.
Dous
volve

meses
invadir

médico

despois,
coa

en

xaneiro

perda

rehabilitador

que

do

de

2021

adorable

tanto

a

tristeza

Chema,

agarimo,

ese

vontade,

profesionalidade e dedicación dábanos día a día.

35 anos compartindo vivencias
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CENTRO OCUPACIONAL
Durante o ano 2021 os cinco talleres que forman o centro ocupacional

traballaron en "grupos

burbullas". Isto quere dicir, que as persoas que forman un taller funcionan de forma independente
ao resto, realizaban actividades como pasear, descansar, comidas sen mesturarse con persoas
doutros grupos, etc.
Este medida de crear grupos burbulla é imposta polas autoridades correspondentes porque, en
caso de aparecer algun caso de COVID, evítase que se propague e que soamente afecte a un
grupo de persoas e non á totalidade dos asistentes ao centro. E mantívose durante todo o ano, así
como anuláronse todas as actividades grupais como: adestramentos deportivos, habilidades sociais,
formación

de

adultos...

pero

non

se

perdeu

todo...

porque

as

ganas

de

festa

e

diversión

mantivéronse, por iso e respectando todas as medidas necesarias continuouse coa celebración de
todas as festas populares como o entroido, o San Xoán, a festa do verán, o nadal...

Adaptámonos á formación en liña participando en encontros e cursos moi interesantes como o
"Encontro de mulleres" onde se debate de moitos temas como a violencia de xénero...

ª

A nosa compañeira M

José Botana participa como relatora na xornada en liña "Mulleres con

Discapacidade Deportistas", organizada por Cermi Galicia compartindo a súa experiencia como
deportista e muller, destacando a importancia de contar con apoios, tamén para o deporte.

Poñémonos ao día en formación en liña
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Coa chegada do verán retómanse actividades como os campamentos de verán
organizados por Special Olympics Galicia.

NOVIDADES 2021
Taller de abelorios:

púxose en marcha un cambio de actividade no taller de cerámica pasando a

realizar traballos de bixutería, como colares, pulseiras, cuelgamascarillas e de resina, deseñando e
creando orixinais artigos como chaveiros, marcapáxinas, vaciabolsillos...
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CENTRO DE DÍA (UAP)
Este ano a Unidade de Atención Personalizada atende a 30 persoas divididas en dous grupos
burbulla de 15 persoas co apoio de tres profesionais en cada grupo.
As actividades que se realizan na UAP son diversas, tales como:
Actividades artísticas (debuxo, pintura,...)
Xogos que axudan a estimular as capacidades cognitivas.
Exercicios de Relaxación
Paseos ao aire libre
Faladoiros sobre temas de actualidade
Celebracións de festas
Etc...

Ao longo do ano traballáronse diferentes temas como o día da muller traballadora, a violencia
de xénero, o problema do volcán na Palma.

Divertímonos moito preparando festas como o Halloween, a festa Hawaiana, o magosto...

Festa Hawaina
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"

Este ano priorizouse na realización de actividades no exterior, sempre que as condicións
climatolóxicas permitírono, tales como xogos grupais no campo, paseos pola zona, etc.

NOVIDADES 2021
Reforzo de persoal:

debido á situación de pandemia decidiuse facer un esforzo e reforzar o

número de profesionais da Unidade de Atención Personalizada para garantir o cumprimento das
medidas adoptadas no protocolo (distancia, uso de máscaras, desinfección de zonas e materiais
despois de cada uso...).

"

12

...PARA SABER MÁIS
A RESIDENTE MÁIS VETERANA
MARIA ROSA

ANDAINA CONTRA
A VIOLENCIA DE XÉNERO

María Rosa Taboada cumpre 75 anos e

Participamos na camiñada desde o Monte do

celébrase cunha gran festa na residencia

Gozo á Praza do Obradoiro, organizada por a

Juan Vidán Torres

Secretaria Xeral de Igualdade da Xunta.

O CAMIÑO A COMPOSTELA
Un grupo de residentes das Vivendas Comunitarias acompañados de catro profesionais de apoio
realizan os últimos 100 km do camiño inglés en varias etapas de fin de semana, pernoitando en lugares
como Pontedeume, Betanzos e Ordes.
O obxectivo da actividade era coñecer a fondo o camiño, a súa accesibilidade, os servizos que hai
para

aprovisionamento,

as

dificultades

de

cada

etapa...

co

fin

de

organizar

o

próximo

ano

a

realización deste roteiro a Compostela coas familias, voluntarios, compañeiros, profesionais, amigos,
veciños... Actividade subvencionada polo departamento de Iniciativa Xove da Xunta de Galicia.
Os compañeiros do centro de día e centro ocupacional tamén quixeron participar e organizáronse
roteiros dunha xornada para cada grupo burbulla.
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A programación anual de eventos, convivencias e actividades suspendéronse pola situación de pandemia

INVESTIMENTOS
A

asociación

cada

ano

inviste

en

equipamentos

e

obras

diversas

para

mellorar

as

instalacións e prestar un mellor servizo ás persoas con discapacidade intelectual e as súas
familias. Os investimentos deste ano son:

MEDIOS DE DESPRAZAMENTO

EN TECNOLOXÍA
Adquírese

un

software

de

xestión

de

Adquírese un vehículo adaptado de nova

expedientes de usuarios coa colaboración

prazas con cargo á asignación tributaria

económica da Fundación ONCE.

do 0,7 % do imposto sobre a renda das
persoas físicas (IRPF).

EN EQUIPAMENTO
Investiuse en maquinaria para o taller de xardinería, mesas para talleres ocupacionais,
unha cinta de andar para o ximnasio, carros de servizo para o comedor, un sistema de
videovixilancia

en

exteriores,

colchóns,

somiers,

cociñas

vitrocerámicas

e

campás

extractoras para as vivendas comunitarias, cadeiras e ferramentas para o centro Juan
Vidán Torres... equipamento adquirido grazas á colaboración da Deputación da Coruña.

CONSTRUCIÓN DUN NOVO CENTRO DE DÍA
FINALIZADA!!!
A finais de ano finalizouse as obras da primeira fase do proxecto,
o novo centro de día que en breve estará a funcionar.

No ano 2022 continúa a obra da nova residencia para persoas
con discapacidade intelectual con grandes necesidades de
apoio, a partir de 16 anos.
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COLABORADORES

ASOCIACION
AMAIA

Asociación ASPAS
Rúa Sta Teresa de Jornet nº 19
15890 Santiago de Compostela
Tlf. 981 58 20 50
E-mail: aspas@asociacionaspas.org

ASPAS EMPREGO
Rúa Sta Teresa de Jornet nº 19
15890 Santiago de Compostela
Tlf. 981 58 20 50
E-mail: aspasemprego@asociacionaspas.org

Centro Ocupacional, centro de día
e Vivendas Comunitarias
Rúa Sta Teresa de Jornet nº 19
15890 Santiago de Compostela
Tlf. 981 58 20 50

Centro Residencial
"Juan Vidán Torres"
Rúa Xunlla nº 2
15895 Santiago de Compostela
Tlf. 981 53 74 86 / 981 53 72 23

academia de danza

www.asociacionaspas.org

