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A Nosa Historia en Imaxes

ASOCIACIÓN
CLUB RECREATIVO
AS BURGASAS BURGAS
ASOCIACIÓN
CLUB RECREATIVO

ASOCIACIÓN
CLUB RECREATIVO
AS BURGASAS BURGAS
ASOCIACIÓN
CLUB RECREATIVO

ASOCIACIÓN
CLUB RECREATIVO
AS BURGASAS BURGAS
ASOCIACIÓN
CLUB RECREATIVO

2. Datos Identificativos

ASOCIA-

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
CIF: G320093018
SEDE SOCIAL E DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:
RÚA DAS BURGAS 10
32002 A VALENZA. BARBADÁS. OURENSE
Inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións con data 20/02/1975 e co número
116.
Inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais
(RUEPS) con data 16/06/1994 e co número S-276.
Membro numerario da Confederación Española de Organizacións a favor das persoas con Retraso Mental (FEAPS) Plena Inclusión.
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Membro da Federación de Asociacións a favor das Personas con Retraso Mental
de Galicia (FADEMGA) Plena Inclusión Galicia
Membro Fundador da Asociación de País, Profesionais e Amigos das Persoas
con Discapacidade Intelectual Special Olympics Galicia.
Declarada de Utilidade Pública ó 3 de Xuño de 2015 pola Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia.

ORGANIGRAMA
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COMPOSICIÓN XUNTA DIRECTIVA
A Asamblea Anual celebrouse ó 15 de Abril de 2018, e nela aprobarónse as Contas Anuais,
o plan Anual de Actividades, presentadose a Memoria de Actividades do Ano 2017.
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NOME

CARGO

D. Antonio Rincón Feijóo

Presidente

D. Manuel Suarez Alvarez

Vicepresidente

Dna. Sara Outeiriño Paula

Secretaria

D. Serafin Iglesias Iglesias

Tesoureiro

D. José Luis Docabo Otero

Vocal

D. José Manuel Puente Carril

Vocal

D. Juan José Caballero Olmo

Vocal

FINS ASOCIACION CLUB RECREATIVO AS BURGAS

Defender a dignidade e os dereitos das persoas con discapacidade intelectual.
Apoiar ás familias para conseguir mellorar ás condicións de vida das Persoas
con Discapacidade Intelectual.
Promover a integración escolar, laboral e social das Persoas con Discapacidade
Intelectual .
Crear ás condicións para que os servizos que presta a asociación poidan cum-

prir axeitadamente a misión.
Promover as actitudes sociais positivas cara ás persoas con discapacidade intelectual.
Orientar, coordinar e impulsar o movemento asociativo integrado na Asociación con criterios de solidariedade.
Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas da Discapacidade Intelectual.
Representar os socios no ámbito de Fademga Plena Inclusión Galicia
e ante a Confederación FEAPS, Plena Inclusión e ante todos aqueles
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foros ou Entidades que sexan de interese para o cumprimento dos fins da
Asociación.
Calquera outro que, de modo directo ou indirecto, poda contribuír ao cumprimento da misión da asociación e do movemento asociativo, o redundar no
beneficio das persoas con discapacidade intelectual ou das súas familias.

A Asociación asume como propios, os principios e valores que defende o movemento asociativo PLENA INCLUSIÓN, a consideración da persoa con discapacidade intelectual como suxeito de dereitos e deberes, a importancia das
familias, a calidade total na actuación das organizacións e o interese por tódalas persoas con discapacidade intelectual.

A NOSA MISIÓN
Contribuír, dende o noso compromiso ético, con apoios e oportunidades, a que cada
persoa con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento e a súa familia poidan desenvolver o seu proxecto de calidade de vida así como promover a inclusión como cidadanía de pleno dereito nunha sociedade xusta e solidaria.
A VISION
Pór os medios necesarios para que día a día se revitalice o compromiso coa Persoa con
Discapacidade Intelectual e a súa familia, con

un proceso de mellora continúa, aberta

os cambios, que promove a inclusión social e a normalización e que presta servizos integrais e de calidade, de forma cohesionada e coherente coa nosa misión.
VALORES
Os valores nos que se sustenta o desenvolvemento de toda a actividade son os seguintes:
Reivindicación: Defensa dos dereitos fundamentais e individuais das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.
Dignidade/Ríspeto: Recoñecemento da persoa, tolerancia, discreción.
Proximidade: Afabilidade, cércana, empatía, calidez, escoita, paciencia, sensibilidade, sentido do humor, fidelidade, compromiso e implicación.
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Honestidade: transparencia, eficiencia, uso responsable e equilibrado na distribu-

ción dos fondos.
Calidade: mellora continua, eficacia, actitude de aprendizaxe, innovación, tradición.
Participación do persoal e voluntariado: Comprometémonos a fomentar a súa formación, motivación e a recoñecer o seu traballo.
CÓDIGO ÉTICO
A ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS está adherida formalmente o Código de Ético de Plena Inclusión España. Dito código aplicase
en tódolos e cada un dos servizos que esta Asociación presta.
Do mesmo xeito, a ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS asume o compromiso de canalizar as demandas éticas non resoltas, no seno
da entidade, o Comité de Ética estatal o, no seu caso, os autonómicos,
si PLENA INCLUSION o regulamentase.

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

RESULTADOS ACADADOS NAS ACTIVIDADES E CUMPLIMENTO DOS FINS



Promoveuse a participación das familias nos órganos de representación da Entidade: Asemblea
Xeral Anual.



Cumpríronse ós obxectivos establecidos no noso Sistema de Calidade.



Favoreceuse a participación dos usuarios nas actividades deportivas organizadas por Special
Olympics Galicia



Formouse os profesionais nos campos que avaliaron necesarios para dar unha resposta axeitada as necesidades das Persoas con Discapacidade Intelectual.



Acadouse o desenvolvemento dos intereses das persoas con discapacidade intelectual e as súas
familias e mellorouse a súa calidade de vida mediante o ocio e a interrelación persoal.



Implementaronse procesos individuais e grupais de avaliación, orientación, e intervención psicolóxica dos usuarios e as súas familias ou, no seu caso , se derivaron a servizos especializados.



Promoveuse a persoa con discapacidade intelectual para participar en actividades que sen desvincularse do seu entorno puideran ter un carácter normalizador.



Favoreceuse a permanencia do usuario no seu entorno evitando a súa inclusión en
programas que non sexan normalizadores e de maior custe económico e social.



Favorecese a participación das persoas con discapacidade intelectual en actividades
de ocio nas que se utilizaron recursos comunitarios, permitindo que asistirán a
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ambientes normalizados, potenciándose deste xeito autodeterminación, sociabilidade.


Promoveuse a participación dos usuarios e das súas familias no seu Programa Atención Individualizada que permitiron dar resposta as necesidades das persoas con discapacidade intelectual e do seu entorno familiar.



Fomentáronse nos usuarios da Asociación o desenvolvemento de coñecementos de habilidades e
actitudes de carácter formativo e laboral dirixidas a favorecer o seu desenvolvemento, intelectual, social e emocional a través da realización de actividades produtivas.



Ofreceuse a Atención Psiquiátrica.



Elaborouse o Plan Estratéxico 2019-2022.



Favoreceuse a participación das familias na Xornada de Familias de Special Olympics Galicia.



Participación no Congreso Estatal do Voluntariado.

4. Formación

A Formación dos profesionais que a Asociación Club Recreativo As Burgas levou a cabo
durante o ano 2018 permitiu que éstos estean máis cualificados para desenvolverse no

seu posto de traballo. O proceso de formación

supón axustar as cualidades do traballa-

dor a unha actividade onde se melloren e actualicen as súas capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes axeitadas o seu empeño.

ANO 2018
ACCIÓNS FORMATIVAS PREVISTAS

2

ACCIÓNS FORMATIVAS NON PREVISTAS

5

TOTAL ACCIÓNS FORMATIVAS

7

ANO 2018
2

ACCIÓNS FORMATIVAS
PREVISTAS

7
5

ACCIÓNS FORMATIVAS
NON PREVISTAS
TOTAL ACCIÓNS
FORMATIVAS
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5. Equipo Humán

DIRECCIÓN

1
ÁREA TÉCNICA:

PSICOLOGA

1

FISIOTERAPEUTA

1

LOGOPEDA

1

EDUCADORA SOCIAL

1

EDUCADORA SOCIAL (PROGRAMA DE COOPERACIÓN) ATA DECEMBRO

1

2018
EDUCADORA SOCIAL (PROGRAMA DE COOPERACIÓN) DENDE NOVEM-

1

BRO 2018
MONITORA DE OCIO E TEMPO LIBRE (PROGRAMA DE COOPERACION)

1

DENDE NOVEMBRO 2018
ÁREA OCUPACIONAL:
PROFESOR DE TALLER

3

COIDADORA

1

COIDADORA (SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL) ATA XU-

1

LLO 2018
COIDADORA (SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL) DENDE

1

SETEMBRO 2018
RESIDENCIA:
COIDADORAS

2
SERVIZOS XERAIS:

COIDADORA (SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL) ATA XULLO DO 2018
LiIMPEZA

1
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6. Datos Económicos

DATOS ECONÓMICOS ANO 2017

CONTAS APROBADAS EN ASEMBLEA O 15/04/2018
2017
TOTAL DE INGRESOS:
TOTAL DE GASTOS:
RESULTADO DEL EJERCICIO:

495.270,85
470.863,67
24.407,18

ORIGEN DE LOS INGRESOS
Cuotas de usuarios y socios
Subvenciones, donaciones y legados
Ventas e ingresos ordinarios
Otros resultados
Ingresos financieros
TOTAL

DESTINO DE LOS GASTOS
Ayudas monetarias y otras
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad e impuestos
Amortizaciones y otros gastos
TOTAL

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Usuarios y otros deudores de la act.propia
Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Subvenciones, donaciones y legados
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PASIVO

%
409.990,55
38.452,79
46.740,64
0,02
86,85
495.270,85

82,8%
7,8%
9,4%
0,0%
0,0%
100,0%

%
31.348,43
57.892,00
234.097,82
118.577,31
28.948,11
470.863,67

6,7%
12,3%
49,7%
25,2%
6,1%
100,0%

598.992,10
1.439,46
597.552,64
630.413,37
3.732,00
37.294,24
35.748,58
172.338,10
3.608,33
377.692,12
1.229.405,47

1.173.317,48
983.207,28
190.110,20
56.087,99
35.011,13
21.076,86
1.229.405,47
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7. A Organización

7. A Organización.
Áreas de Atención

CENTRO OCUPACIONAL
O Centro Ocupacional As Burgas ten como finalidade asegurar os servizos de terapia ocupacional e de axuste persoal e social, polo tanto, preparar á persoa con discapacidade intelectual a enfrontarse as esixencias da vida cotiá e o traballo. Para os usuarios que teñan maiores posibilidades, o Centro Ocupacional será o medio que lles capacite para intentar alcanzar a integración laboral e a realización persoal e a integración social.
Por tal motivo o Centro Ocupacional convertese no espazo onde as persoas con discapacidade intelectual poden desenvolver as súas actividades ocupacionais.
Para conseguir este obxectivo a Asociación Club Recreativo As Burgas dotou o Centro
Ocupacional as Burgas dos

seguintes talleres:

TALLER DE SERIGRAFIA.
TALLER TRANSFORMACIÓN DO PLASTICO.
TALLER DE TAMPOGRAFIA, este taller iniciouse o ano pasado, grazas o apoio económico da FUNDACIÓN ONCE, o través do Plan de Investimento Rexional, que permitiu a
adquisición por parte da Asociación dunha máquina de tampografía.
TALLER DE TROQUELADO DO COIRO.
TALLER DE MANIPULADOS.
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Para atender as necesidades das Persoas con Discapacidade Intelectual, dende a Asociación
As Burgas, establecéronse 6 Áreas de Atención:
Área Cognitiva. Esta área esta atendida por los seguintes profesionais: Logopeda, Educadora e Terapeuta Ocupacional.
Área Afectivo-Emocional, está a cargo dun profesional.
Área Funcional, nesta área traballamos coas persoas con discapacidade intelectual a formación e
orientación laboral, a cultura xeral e o manexo do euro.
Área Socio-Familiar, nesta área abdícase a atender as demandas prantexadas polas familias.
Área Motriz, nesta área interveñen a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional e un profesional abdicado a actividades deportivas.
Área Psicolóxica, desta área se encarga unha psicóloga.

Os obxectivos que se estableceron para estas áreas son:






Promover a calidade vida garantindo o benestar tanto físico como emocional,
fomentando a súa autodeterminación e a participación no seu entorno máis próximo.
Proporcionar os apoios necesarios desenvolver as súas competencias potenciando o máximo a
súa autonomía, ocio e as súas posibilidades de integración social e
laboral.
Ofrecer unha avaliación e diagnóstico especializado dos trastornos condutuais así como unha
intervención psicolóxica-condutual centrada na persoa.
Facilitar os apoios e asesoramento necesario as familias fomentando a súa participación nas
actividades da Asociación e atendendo as súas necesidades e demandas.
Proporcionar un entorno físico estimulante y que ofreza condicións óptimas de calidade y confortabilidade.
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Para atender as necesidades das persoas con discapacidade intelectual, dende a Asociación
As Burgas, desenvolveuse para cada un dos usuarios un PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVUALIZADO (PAI), que pretende dar resposta as necesidades dos usuarios e das propias
familias. Partindo desta premisa, os usuarios participan nos seguintes talleres:
Taller cultura xeral

Taller de formación e orientación laboral

Taller de intercomunicación

Taller de manexo do euro

Programa de hábitos alimentarios

Taller de atención

Taller de memoria

Taller de habilidades da vida diaria

Estimulación multisensorial

Taller de orientación espazo-temporal

Taller de conceptos básicos

Taller de lectoescritura

Estimulación cognitiva

Taller de calculo

Taller de educación vial

Taller de motricidade grosa

Taller de motricidade fina

Actividades físicodeportivas: Ximnasia de
mantenemento: Natación,
Baloncesto, Fútbol sala
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“Se non estás un pouco perdido non estas arriscando. Se non arriscas estas perdido”

8. Plan Estratéxico
2019-2022
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

Para que a elaboración dun Plan Estratéxico?
A finalidade dun Plan Estratéxico é definir os obxectivos e cales son as mellores accións que se deben levar a cabo para alcanzar ditos obxectivos.
Desta xeito facilitase a xestión da organización o facela mais transparente , asinar políticas concretas os diversos sectores implicados e favorecer a avaliación en función do cumprimento das actuacións .
Para elaborar un bo plan estratéxico debemos ter claros dúas ideas: onde estamos e onde queremos estar, xa que o plan estratéxico basease en plasmar o camiño que a Asociación As Burgas como organización debe seguir para chegar de onde esta agora mesmo, a onde quere estar. Por tal
motivo dende Asociación puxémonos mans a obra para elaborar o plan estratéxico 2019-2022, coa
seguinte folla de ruta: Presentación

1. Introdución

2. Misión, visión e valores da organización
3. Análise da situación actual (Análises DAFO)
4. Formulación de estratexias
5. Plan de acción (métodos de actuación)
Valoramos que o noso plan debería ser práctico, posible e adaptado a nosa realidade e os recursos
dos que pode dispoñer a nosa Asociación para que deste xeito podase implementar o mais pronto
posible.
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Programación
de accións

Entrevistas persoais

01

02

Fito

1h por entrevista

Presencial

171031 e
171103

2h

Presencial

171020

Data

Contido

Calendarización
de accións
Entrevistas semiestruturadas
a 9 persoas significativas da
entidade
(membros do
Equipo Motor)

Deseño de participación

Fase 01. Programacion e lanzamento

cursos tecnolóxicos necesarios

Obtidos inputs
relevantes para
a construción
Invitación a par- dun diagnóstico
organizacional e
ticipar ás persoas do listado de contexto
Identificación
Provisión dun
de temas estraespazo físico
adecuado e re- téxicos

zada
Listado de persoas entrevistadas

Procesado de
información

Entrevistas

Deseño de entrevistas

Resultado espeRol ALGALIA
rado
Proposta de tra- Participación
Proposta de reballo
deseñada
quisitos técnicos
Axenda actuali- Cronograma
Input necesario

REFLEXIÓN ESTRATEXICA. PRÓGRAMACIÓN DE ACCIÓNS
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Provisión dun
espazo físico
adecuado e
recursos tecnolóxicos ne-

Invitación a
participar ás
persoas do
listado

Listado de
persoas entrevistadas

Rol AS BURGAS
Toma de decisións sobre o
proceso

Equipo Motor.
Sesión 01. Lanzamento

Informe de partida

0
3

0
4

Fito

Antes de da acción 04

4h, 10.00 a 14.00

Presencial

171127

Data

Fase 02. Escenario de fondo

Espazo fóra de
AS BURGAS

Xeración de condicións favorables para o
desenvolvemento do proceso

Entrevistas persoais

Traballo de gabinete

Soportes de formación

Formación en
MdN e MdC

Informe de diagnóstico organizacional e de contexto, con proposta de identificación de temas
estratéxicos

Participación do
EM

Input necesario

Presentación de
sistemática

Contido
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Xeradas condicións favorables
para o desenvolvemento do proceso: motivación,
comunicación,
dinámicas de traballo, soportes...
Documento de
Informe de partida

Identificados os
negocios de partida para o proceso de reflexión
estratéxica

EM Formado

Resultado espe-

Elaboración de
Informe

Devolución do
traballo realizado

Facilitación de
metodoloxía e
dinamización do
espazo de traballo

Soportes de traballo en sesión

Soportes de preparación da sesión

Rol ALGALIA

Contraste

Participación activa das persoas
implicadas

Provisión dun
espazo físico de
traballo adecuado

Rol AS BURGAS

Equipo Motor. Sesión 03. Descrición
de MdN actuais e
prototipado de
MdN futuros

Persoas responsables de negocios (5)

06

07

05

Fito
Equipo Motor. Sesión 02. Descrición
de MdN actuais e
prototipado de
MdN futuros

Antes do xxxxxx as
20.00 horas. Skype
(1h por negocio)

4h, 10.00 a 14.00

Presencial

180110

4h, 10.00 a 14.00

Presencial

171212

Data

Descrición en detalle de MdN futuros

Inicio do prototipado de MdN futuros

Validación de descrición de MdN actuais

Descricións de aspiracións estratéxicas

Validación de inquietudes estratéxicas

Inicio do prototipado de MdN futuros

Validación de descrición de MdN actuais

Descricións de aspiracións estratéxicas

Contido
Validación de inquietudes estratéxicas

Fase 03. Traxectoria: pasado e presente

Traballo do MdN de
cada negocio en
equipo de negocio

Descrición de MdN
actuais

Informe de partida

Descrición de MdN
actuais

Input necesario
Informe de partida
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Iniciado o prototipado de MdN futuros
Elaborados prototipados de MdN futuros

Validadas as descricións dos MdN actuais

Acordadas as aspiracións estratéxicas

Iniciado o prototipado de MdN futuros
Identificadas as inquietudes estratéxicas

Validadas as descricións dos MdN actuais

Acordadas as aspiracións estratéxicas

Resultado esperado
Identificadas as inquietudes estratéxicas

Acompañamento a
persoas responsables de negocios

Facilitación de metodoloxía

Devolución do traballo realizado

Facilitación de metodoloxía e dinamización do espazo de
traballo

Soportes de traballo
en sesión

Soportes de preparación da sesión

Devolución do traballo realizado

Facilitación de metodoloxía e dinamización do espazo de
traballo

Soportes de traballo
en sesión

Rol ALGALIA
Soportes de preparación da sesión

Dinamización de
espazos de traballo
en equipo en negocios

Participación activa
das persoas implicadas

Provisión dun espazo físico de traballo
adecuado

Participación activa
das persoas implicadas

Rol AS BURGAS
Provisión dun espazo físico de traballo
adecuado

Equipo Motor.
Sesión 04.

Equipo Motor.
Sesión 05.

0
8

0
9

Fito

Data

4h, 10.00 a 14.00

Presencial

180502.

4h, 10.00 a 14.00

Presencial

180305.

Fase 04. Futuro

Identificación de
proxectos de
cambio no MdC

Identificación de
proxectos de
cambio nos MdN

Formulación de
borrador de visión

Validación de
MdN futuros

Identificación de
proxectos de
cambio no MdC

Identificación de
proxectos de
cambio nos MdN

Formulación de
borrador de visión

Validación de
MdN futuros

Contido

Prototipos de
MdN futuros
(canvas e descrición en detalle)

Prototipos de
MdN futuros
(canvas e descrición en detalle)

Input necesario
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Identificados
proxectos de
cambio no MdC

Identificados
proxectos de
cambio para cada
MdN

Formulado un
borrador de visión

Identificados
proxectos de
cambio no MdC
Validados os
MdN futuros

Identificados
proxectos de
cambio para cada
MdN

Formulado un
borrador de visión

Resultado esperado
Validados os
MdN futuros

Devolución do
traballo realizado

Facilitación de
metodoloxía e
dinamización do
espazo de traballo

Soportes de traballo en sesión

Devolución do
traballo realizado
Soportes de preparación da sesión

Facilitación de
metodoloxía e
dinamización do
espazo de traballo

Soportes de traballo en sesión

Soportes de preparación da sesión

Rol ALGALIA

Participación activa das persoas
implicadas

Provisión dun
espazo físico de
traballo adecuado

Participación activa das persoas
implicadas

Provisión dun
espazo físico de
traballo adecuado

Rol AS BURGAS

Equipo Motor.
Sesión 06.

11

NO SE CE-

4h, 10.00 a 14.00

Presencial

180906.

4h, 10.00 a 14.00

Presencial

180627

REUNIÓN DE
COORDINACIÓN
(Modesto y Milagros)

LEBRÓ.

Identificación das
accións estratéxicas dos proxectos
de cambio (MdN e

Identificadas as
accións estratéxicas dos proxectos
de cambio (MdN e

Identificadas as
liñas estratéxicas
dos proxectos de
cambio(MdN e
MdC)

Proxectos de cambio de cada MdN

Identificación das
liñas estratéxicas
dos proxectos de
cambio(MdN e
MdC)
Proxectos de cambio do MdC

Formulada a visión

Presentados os
proxectos de cambio do MdC

Contrastados os
proxectos de cambio por cada MdN

Presentados dos
MdN futuros

Contrastado o
borrador da visión

Contrastes ao borrador de visión

Proxectos de cambio do MdC

Proxectos de cambio de cada MdN

Prototipo de MdN
futuros

Borrador de visión

Formulación da
visión

Presentación dos
proxectos de cambio do MdC

Contraste dos
proxectos de cambio por cada MdN

Presentación dos
MdN futuros

Contraste do borrador da visión

Devolución do
traballo realizado

Facilitación de
metodoloxía e
dinamización do
espazo de traballo

Soportes de traballo en sesión

Devolución do
traballo realizado
Soportes de preparación da sesión

Participación activa das persoas
implicadas

Provisión dun espazo físico de traballo adecuado

Participación activa das persoas
implicadas

Soportes de traballo en sesión
Facilitación de
metodoloxía e
dinamización do
espazo de traballo

Provisión dun espazo físico de traballo adecuado

Soportes de preparación da sesión

En reunión de Coordinación, se optó por prescindir de estas acciones inicialmente previstas en base a la siguiente argumentación: las personas participantes no
enriquecerían la reflexión.

Equipos de servizos. Sesión 01.
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Redacción de
Plan estratéxico

Presentación á
Xunta directiva

13

14

NO SE CELEBRÓ. Presencial

Antes de 181022
a 20.00 horas.

4h, 10.00 a 14.00

Presencial

NO SE CELEBRÓ.
Liñas estratéxicas
dos proxectos de
cambio(MdN e
MdC)

Visión

Contrastadas as
liñas estratéxicas
dos proxectos de
cambio(MdN e
MdC)

Presentación do
Plan estratéxico
de AS BURGAS
2018-2020

Documento do
Plan estratéxico
de AS BURGAS
2018-2020

Presentado á
Xunta directiva o
Plan estratéxico
de AS BURGAS
2018-2020

Accións estratéxi- Contrastadas as
cas dos proxectos accións estratéxiContraste das
de cambio (MdN cas dos proxectos
de cambio (MdN
accións estratéxi- e MdC)
e MdC)
cas dos proxectos
de cambio (MdN
e MdC)
Documento de
Todos os inputs
Documento do
Plan estratéxico, anteriores a esta Plan estratéxico
con táboas de
acción
de AS BURGAS

Contraste das
liñas estratéxicas
dos proxectos de
cambio(MdN e
MdC)

Presentación da
visión

Presentación

Redacción do documento de Plan
estratéxico

Facilitación de
metodoloxía e
dinamización do
espazo de traballo

Soportes de traballo en sesión

Soportes de preparación da sesión

Participación activa das persoas
implicadas

Provisión dun
espazo físico de
traballo adecuado

Contraste da redacción do documento de Plan

Participación activa das persoas
implicadas

Provisión dun
espazo físico de
traballo adecuado

Igual que en 1.
En correo del 181022, ALGALIA manifestó: “Estou a vosa disposición para realizar, se o estimades oportuno e na data que acordemos, unha presentación dos
resultados da reflexión estratéxica a quen estimedes pertinente”. No se recibió ningún requerimiento a tal efecto.

Equipos de servizos. Sesión 02.
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QUE FUTURO QUERE PROVOCAR AS BURGAS?
A situación de chegada

Denominaremos visión á descrición da situación que se desexa acadar despois dun período de esforzo de despregamento estratéxico.
Esta será o referente, o punto de chegada, o posicionamento futuro que suma o esforzo das persoas e orienta todos os recursos da organización durante o período de vixencia do Plan Estratéxico, isto é,
de 2019 a 2022.
Como será AS BURGAS no 2022?
En 2022 a Asociación Clube Recreativo AS BURGAS será unha Asociación que coñecerá en profundidade as
capacidades e expectativas das persoas con discapacidade intelectual e do desenvolvemento que atende
e, dende o compromiso das familias e a contribución dos seus profesionais e persoas usuarias, innovará
significativamente nas súas actividades para transitar dun Modelo de servizos a un Modelo de apoio ás
persoas.
Elementos crave da estratexia de AS BURGAS neste ciclo estratéxico
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A estratexia deste Plan estratéxico parte de firmes convencementos da Asociación e aséntase en diversos elementos que cómpre explicitar para entender a proposta estratéxica e
os elementos crave que están implicados na mesma.

Neste momento as persoas participantes na reflexión estratéxica de AS BURGAS identificaron
dúas áreas de actuación preferentes para a Asociación: a Área Ocupacional e a Área de Residencial. Consideran que ámbalas dúas están e estarán intimamente relacionadas, e non está previsto
no vindeiro ciclo estratéxico (2019-2022) incorporar as AS BURGAS unha nova Área de actuación. No
ANEXO 01 están dispoñibles os lenzos dos Modelos de Negocio de futuro que se deseñaron para describir
cada unha das dúas áreas.
AS BURGAS acordou un clara política de crecemento: crecerá neste ciclo estratéxico soamente se o precisa para asentar os servizos que está a desenvolver neste momento, e o fará dende o estilo propio da cultura da organización: prudencia e apalancamento en recursos propios da entidade.
Semella que o crecemento para o período estratéxico 2019-2022 desenvolverase en dúas liñas: incorporar na Área de actuación de Residencia a dispoñibilidade do mesmo os 365 días do ano, condición imprescindible para súa continuidade; e incorporar persoas para o desenvolvemento de servizos actuais e futuros no Área ocupacional e corporativa.
O proxecto de cambio que a Asociación abordará e que suporá un cambio de paradigma no modelo de intervención, na forma de artellar as actividades cotiás: evolucionar dun Modelo de servizos a un
Modelo de apoio.

Existe o convencemento que para transitar este camiño AS BURGAS pódese aproveitar da experiencia de
outras entidades e da contribución de persoas expertas nestes procesos. Cómpre que AS BURGAS se abra
ao exterior para coñecer, contrastar, validar, aprender, probar... para non enfrontar este cambio en illamento ou soidade.
Nesa apertura ao exterior hai que entender tamén a disposición de contar coa contribución complementaria ao desempeño profesional de persoas voluntarias. Ademais de abrir a entidade a novos empuxes,
isto facilitará unha maior coherencia cos valores que orientan o desempeño da Asociación.
Tense o convencemento de que estas disposicións achegarán a AS BURGAS novas oportunidades e facilitarán e enriquecerá os proxectos de vida das persoas ás que acompaña.
O proceso de cambio de modelo de intervención afectará ao funcionamento das persoas, equipos e a propia institución. Os cambios previstos, que son fondos na teoría e na práctica, farán que sexa preciso atender ás emocionalidades das persoas involucradas e facilitar recursos e axudas para o propio proceso de
cambio.
En AS BURGAS se ten o convencemento de que o financiamento da súa actividade vén e virá da Xunta de
Galicia. Para iso entende que é preciso coidar esa relación desde o ámbito técnico, pero sobre todo de
goberno, político.
AS BURGAS está convencida de que ten que desenvolver un traballo político, no significado máis elevado
desa palabra, para asegurar esa fonte de financiamento. Ademais, entende que debe realizar accións conducentes a diversificar as fontes de financiamento e complementalas con outras achegas que permitan facer novas actividades, ou as mesmas actividades de forma distinta.
AS BURGAS está convencida de que esta estratexia demanda un novo modelo organizativo, que
esixirá a incorporación de novas persoas e tamén o desempeño de novos liderados, isto é, novas
formas de comportarse en postos de responsabilidade.
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AS BURGAS entende que ten que depositar o futuro da entidade no crecemento do coñecemento e o despregamento da contribución de todas as persoas implicadas. Para iso o traballo en equipo é un requisito
básico para alcanzar os obxectivos propostos.
CÓMÓ Ó IMÓS A LÓGRAR?
Para acadar a visión, AS BURGAS confeccionou un Plan estratéxico que emerxeu dun proceso de reflexión
estratéxica que ocupou á entidade dende finais de 2017 ata setembro de 2018.
O Plan estratéxico define unha visión e marca o camiño para acadala.
A continuación apuntamos os proxectos de cambio, que son os “temas” que ocuparán o propósito estratéxico no seguinte período, isto é, os asuntos sobre os que AS BURGAS vai traballar estratexicamente para alcanzar un posicionamento futuro diferente.
De cada proxecto de cambio colgan distintas liñas estratéxicas, que son os “que” que se identifican como
os resultados esperados no seguinte período estratéxico, isto é, os obxectivos xerais que se pretenden
acadar en cada un dos proxectos de cambio para chegar ao posicionamento futuro desexado. Como habitualmente se redactan os obxectivos, van encabezados dun verbo en infinitivo, para sinalar que son resultados esperados.

De cada liña estratéxica colgan distintas accións estratéxicas, que son “como” que describen as principais
actividades que axudarán a alcanzar os resultados esperados.
No ANEXO 02 incorporamos os indicadores que permitirán medir o grao de desenvolvemento das accións
estratéxicas, así como, respecto de cada acción estratéxica, quen é o responsable de dar contas das mesmas, en que prazo se desenvolvería cada acción estratéxica e se esta require recursos económicos específicos, distintos do normal funcionamento da Asociación. Non se fai unha estimación orzamentaria dos
mesmos, tarefa que se abordará na elaboración dos Plans de accións anuais, ferramenta indispensable
para despregar operativamente o Plan Estratéxico.
Para acadar esa situación desexada, AS BURGAS desenvolverá tres proxectos de cambio, que
conteñen 12 liñas estratéxicas e 25 accións estratéxicas.
Os proxectos de cambio son:

PROXECTO DE CAMBIO 01:
REORIENTACIÓN DO MOD ELO DE INTERVENCIÓN
PROXECTO DE CAMBIO 02:
DESENVOLVEMENTO DA C ONTRIBUCIÓN DAS PERSOAS INVOLUCRADAS AO PROXECTO AS
BURGAS
PROXECTO DE CAMBIO 03:
INCREMENTO E DIVERSI FICACIÓN DOS RECURSOS PARA O SOSTEMENTO E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO AS BURGAS
O principal proxecto de cambio, o reto estratéxico fundamental para a Asociación AS BURGAS
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no período 2019-2022, é a transformación do modelo de intervención. Dun Modelo de servizos,
no que o foco está posto na articulación e desenvolvemento das actividades que a organización
propón para as súas persoas destinatarias, preténdese transitar a un Modelo de apoios, no que
as persoas, os seus proxectos vitais, son o centro e cerne do propósito organizativo.
Todo ha de organizarase para dar resposta a esa inquietude.

Proxecto de cambio 01
Reorientación do modelo de intervención
A reorientación do modelo de intervención pasa por coñecer en primeira instancia, e dunha forma profunda e xenuína, as expectativas vitais de cada unha das persoas destinatarias. Dende ese punto de partida, AS BURGAS esforzarase por acompañar a cada unha das persoas que atende, de forma personalizada
e única, no seu esforzo e traballo por artellar unha vida que merece e quere ser vivida.

Liñas estratéxica e accións estratéxicas
01 COÑECIDAS EN PROFUND IDADE AS EXPECTATIVAS VITAIS E CAPACIDADES DE CADA
UNHA DAS PCDID.
Incorporación efectiva de escalas de medida de capacidades das PCDID.
Favorecemento de experiencias vocacionais para persoas usuarias.
Participación de usuarias e familias na elaboración dos PAI.

02 OFRECIDOS APOIOS ESP ECÍFICOS AO PROXECTO DE VIDA DE CADA UNHA DAS
PCDID.

Desenvolvemento de proxectos persoais de usuarias (PAI).
Incorporación da contribución de persoas voluntarias para o desenvolvemento de
apoios.
Posta en marcha do Centro residencial con atención continuada 365 días ao ano.

Proxecto de cambio 02
Desenvolvemento da contribución das persoas involucradas ao proxecto AS BURGAS.
O traballo esencial que se desenvolve en AS BURGAS, que será afondado no novo modelo de intervención, susténtase en “persoas que axudan a persoas”.
A contribución das persoas que provén de apoios profesionalizados, e a contribución das persoas
que forman parte dos contextos naturais de cada una das persoas con discapacidade intelectual e do
desenvolvemento que atende a Asociación, son elementos clave imprescindibles para que os soños e arelas de cada unha das primeiras poidan converterse nunha realidade efectiva.
Este proxecto de cambio orienta o traballo para conquerir a contribución máis rica e decisiva de cada unha das persoas participantes na provisión de apoios.
Liñas estratéxica e accións estratéxicas
01 ASEGURADAS AS COMPET ENCIAS TÉCNICAS DOS PROFESIONAIS PARA A
IMPLANTACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO MODELO DE INTERVENCIÓN.

Coñecemento de experiencias de incorporación da Planificación Centrada na Persoa
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en entidades de referencia.
Formación para todo o persoal en Planificación Centrada na Persoa.
Actualización da descrición de postos e perfís profesionais.
Desenvolvemento de plans individualizados de axuste das competencias dos profesionais en
activo coa descrición de postos e perfís actualizadas.
02 FAVORECIDAS AS CONDI CIÓNS PARA UNHA CONTRIBUCIÓN EFECTIVA DOS PROFESIONAIS NOS PROXECTOS DE CAMBIO ESTRATÉXICO .
Incorporación con dedicación plena de perfís profesionais técnicos.

Incremento de profesionais que aporten valor en tarefas de coordinación de accións.
Desenvolvemento do traballo en equipo para a reorientación do modelo de intervención.

03 XERADAS CONDICIÓNS F AVORABLES PARA A MOTIVACIÓN E IMPLICACIÓN DAS
PERSOAS INVOLUCRADAS NOS PROXECTOS DE CAMBIO.

Formación para as usuarias en Planificación Centrada na Persoa.
Formación para as familias en Planificación Centrada na Persoa.
Incremento das cotas de contribución das familias ao pago de servizos.
Axuste da interacción de funcións de goberno e xestión da organización.
Renovada a composición da Xunta directiva con novos perfís directivos.
Incrementada a participación significativa das familias na vida asociativa.
Proxecto da cambio 03

Incremento e diversificación dos recursos para o sostemento e desenvolvemento do proxecto AS BURGAS.
A implementación do novo modelo de intervención, e a contribución das persoas involucradas no mesmo,
precisa de recursos, non soamente económicos, senón tamén de coñecemento, para que sexa un proceso
exitoso.
Neste proxecto de cambio focalízanse os esforzos na captación de valor de impacto social, de contribución á comunidade e tamén de valor económico, para que o esforzo de evolución organizativa sexa unha
realidade posible e sustentable.
Liñas estratéxica e accións estratéxicas
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01 VISIBILIZACIÓN DO IM PACTO SOCIAL DA CONTRIBUCIÓN DE AS BURGA S NA
SÚA CONTORNA.

Elaboración dun Plan de comunicación interna e externa da entidade.
Incorporación da contribución de profesionais expertos en comunicación externa.
02 DESENVOLVIDOS PROXEC TOS CON NOVOS FINANCIADORES PÚBLICOS E INSTITUCIO-

NAIS.
Incorporación da contribución de profesionais expertos no deseño e presentación de proxectos.
Presentación de proxectos a novos financiadores públicos e institucionais.
03 DESENVOLVIDOS PROXEC TOS DA CAPTACIÓN DE FONDOS.
Incorporación da contribución de profesionais expertos en fundraising.

Contactos con entidades do Grupo de interese de AS BURGAS.

Proxecto da cambio 03
Incremento e diversificación dos recursos para o sostemento e desenvolvemento do proxecto AS BURGAS.
A implementación do novo modelo de intervención, e a contribución das persoas involucradas no mesmo,
precisa de recursos, non soamente económicos, senón tamén de coñecemento, para que sexa un proceso
exitoso.
Neste proxecto de cambio focalízanse os esforzos na captación de valor de impacto social, de contribución á comunidade e tamén de valor económico, para que o esforzo de evolución organizativa sexa unha
realidade posible e sustentable.
Liñas estratéxica e accións estratéxicas
01 VISIBILIZACIÓN DO IM PACTO SOCIAL DA CONTRIBUCIÓN DE AS BURGA S NA SÚA CONTORNA.

Elaboración dun Plan de comunicación interna e externa da entidade.
Incorporación da contribución de profesionais expertos en comunicación externa.
02 DESENVOLVIDOS PROXEC TOS CON NOVOS FINANCIADORES PÚBLICOS E INSTITUCIONAIS.
Incorporación da contribución de profesionais expertos no deseño e presentación de proxectos.
Presentación de proxectos a novos financiadores públicos e institucionais.
03 DESENVOLVIDOS PROXEC TOS DA CAPTACIÓN DE FONDOS.
Incorporación da contribución de profesionais expertos en fundraising.

Contactos con entidades do Grupo de interese de AS BURGAS.
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DESDE ÓNDE CÓNSTRUIREMÓS Ó FUTURÓ?
En AS BURGAS construiremos o futuro desde o que somos, desde a nosa identidade. Esta é a perspectiva
desde a que analizamos a contorna e deseñamos o noso posicionamento futuro.
A nosa identidade está recollida na nosa misión e formulación de valores.
Para que existe AS BURGAS?
A resposta a esta pregunta recóllese na formulación da misión da Asociación, que é esta:

Contribuír, dende o noso compromiso ético, con apoio e oportunidades, a que cada persoa con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e a súa familia, poida desenvolver un proxecto de calidade de
vida, así como promover a inclusión como cidadán de pleno dereito nunha sociedade xusta e solidaria.

Desde que convencemento fai as cousas AS BURGAS?

A expresión da identidade de AS BURGAS non se esgota na formulación da misión, senón
que inclúe outros referentes. Entre outros, a Asociación dispón dunha declaración de valores
que guía a actuación da organización como institución e a conduta das persoas que a forman.
Na formulación dos valores están recollidos o conxunto de conviccións profundas
e opcións fundamentais que manifestan a identidade de AS BURGAS, e que xeran unha
cultura institucional propia e diferenciada..
Ademais, a Asociación está adherida formalmente ao Código de Ético de PLENA INCLUSIÓN, que
se aplica en tódolos e cada un dos servizos que esta asociación presta. Así mesmo, AS BURGAS
asume o compromiso de canalizar as demandas éticas non resoltas no seo da propia entidade ou
nos Comités de Ética que PLENA INCLUSIÓN regulamente.

Na realización da súa actividade, a organización actúa e as persoas condúcense coherentemente cos seguintes principios e valores:

Valores
REIVINDICACIÓN
Defensa dos dereitos fundamentais e individuais das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias.
DIGNIDADE/RESPECTO
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Recoñecemento da persoa, tolerancia, discreción.
PROXIMIDADE
Afabilidade, cercanía, empatía, calidez, escoita, paciencia, sensibilidade, sentido do humor,
fidelidade, compromiso e implicación.

HONESTIDADE
Transparencia, eficiencia, uso responsable e equilibrado na distribución dos fondos.
CALIDADE
Mellora continua, eficacia, actitude de aprendizaxe, innovación, tradición.
PARTICIPACIÓN DO PER SOAL E VOLUNTARIADO
Comprometémonos a fomentar a súa formación, motivación e a recoñecer o seu traballo.

QUE TEMÓS DE TER EN CÓNTA AÓ EXECUTAR Ó PLAN?
Seguimento e avaliacion
O plan estratéxico contempla os seguintes elementos para o seu seguimento e avaliación.
SEGUIMENTO
Informes de seguimento anuais, vinculados á avaliación do Plan de acción anual do ano anterior: 2019, 2020 e 2021.
En 2022, Informe de seguimento do período estratéxico (2019-2022), como input imprescindible para unha avaliación final do Plan estratéxico.
AVALIACIÓN
Soamente contémplase unha avaliación final do Plan estratéxico, a elaborar no último cuadrimestre do ano 2022.

ANEXÓS
01 Modelos de negocio das Áreas de actuación
Un modelo de negocio (MdN) describe a forma específica en que unha organización espera cumprir os seus obxectivos básicos.
AS BURGAS, na súa reflexión estratéxica, identificou dúas áreas de acción específicas, e para cada unha delas
desenvolveu un modelo de negocio futuro.
As áreas de actuación identificadas son:
Área ocupacional.
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Área de residencia.
Nas seguintes páxinas presentamos os lenzos que se desenvolveron para explicar modelos de negocio futuros en cada unha
das áreas de actuación.
Co obxectivo de deixar rexistrado neste documento os proxectos de cambio que se identificaron en cada unha das Áreas de
actuación como pertinentes para desenvolver no futuro o modelo de negocio de cada un deles, apuntamos a continuación:

ÁREA OCUPACIONAL
No bloque da estratexia xenérica do MdN: Evolucionar dun Modelo de servizos a un Modelo de apoios.
No bloque das actividades clave do MdN: Incorporar a actividade de innovación.
No bloque de servizos da proposta de valor: Desenvolver itinerarios personalizados de inserción laboral.

ÁREA DE RESIDENCIA
No bloque da estratexia xenérica do MdN: Evolucionar dun Modelo de servizos a un Modelo de apoios.
No bloque de proposta de valor: Ampliar a accesibilidade dos servizos de Residencia a 365 días ao ano.
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Psicóloga

Participación de usuarias e familias na
elaboración dos PAI

Posta en marcha do Centro residencial con atención continuada 365 días ao ano

Prazo

Indicadores

Directora

Directora

19-22

Plan de voluntariado de AS BURGAS

19-22

Número de horas de voluntariado
das persoas voluntarias
Posta a disposición do recurso ao
colectivo destinatario

Número de persoas voluntarias

Número de proxectos de voluntariado

Grao de cumprimento dos obxectivos de PAI de cada PCDI

Si

Custe asociado

19-22

% e número de usuarias con PAI

% e número de
PCDID participantes
en novas experiencias
% e número de PAI
con participación de
familias

% e número de
PCDID valoradas
coas escalas
Experiencias/ano
desenvoltas para
persoas usuarias

Directora

19-22

19-22

19-20

Desenvolvemento de proxectos persoais de usuarias (PAI)
Incorporación da contribución de persoas voluntarias para o desenvolvemento de apoios

Directora

Favorecemento de experiencias vocacionais para persoas usuarias

Responsable

Psicóloga

Actuacións

Incorporación efectiva de escalas de
medida de capacidades das PCDID

Ofrecidos apoios específicos
ao proxecto de vida de cada
unha das PCDID

Coñecidas en profundidade as expectativas
vitais e capacidades de
cada unha das PCDID

Liña estratéxica

Reorientación do modelo de intervención

Proxecto de cambio 01

02 Proxectos de cambio
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Si

Si

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
Directora

Desenvolvemento do traballo en equipo para a reorientación
do modelo de intervención

19-22

19-22

Xunta directiva

Incremento de profesionais que aporten valor en tarefas de
coordinación de accións

Grado de desenvolvemento dos Plans individualizados de axuste

% e número de profesionais con Plan individualizados de axuste

19-20

19-22

19

% e número de profesionais formados en
PCP

19

Horas de formación/
profesional en PCD
Manuais de descrición

Número de experiencias coñecidas e estu-

Indicadores

19

Prazo

Xunta directiva

Incorporación con dedicación plena de perfís profesionais
técnicos

Directora

Desenvolvemento de plans individualizados de
axuste das competencias dos profesionais en
activo coa descrición de postos e perfís actualizadas

Favorecidas as condicións para
unha contribución efectiva dos
profesionais nos proxectos de cambio estratéxico

Directora

Responsable
de Calidade

Formación para todo o persoal en Planificación
Centrada na Persoa

Actualización da descrición de postos e perfís

Responsable
de Calidade

Coñecemento de experiencias de incorporación
da Planificación Centrada na Persoa en entida-

Aseguradas as competencias técnicas dos profesionais para a implantación e
desenvolvemento do modelo de intervención

Responsable

Actuacións

Liña estratéxica

Desenvolvemento da contribución das persoas involucradas

Proxecto de cambio 02
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Si

Si

Si

Si

Grao de valoración das persoas participantes do traballo
en equipo

Número e % de xornadas
profesionais dedicadas a
coordinación de accións
Horas/mes de reunión ou
actividades de traballo en
equipo

Grao de desempeño de xornada completa
Número de profesionais con
responsabilidades de coordinación de accións

Número de profesionais técnicos

Custe asociado

Si

Si

19-22
19-22

Xunta directiva

Axuste da interacción de funcións de goberno e xestión da organización

Renovada a composición da Xunta directi- Xunta directiva con novos perfís directivos
va

Incrementada a participación significativa
das familias na vida asociativa

Xunta directiva

19-20

Xunta directiva

Incremento das cotas de contribución das
familias ao pago de servizos

19

19-22

Responsable
de Calidade

Formación para as familias en Planificación Centrada na Persoa

19-22

Responsable
de Calidade

Xeradas condicións favo- Formación para as usuarias en Planificarables para a motivación ción Centrada na Persoa
e implicación das persoas involucradas nos
proxectos de cambio
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Grado de participación significativa

% e número de familiares participantes en actividades
de vida asociativa

Grao de renovación
da Xunta directiva

Grao de satisfacción
das participantes

Grao de incremento
da cota por pago de
servizos
Documento de descrición da interacción de funcións

Horas de formación/familiar en
PCD

% e número de familiares formados
en PCP

Horas de formación/PCDID en PCD

% e número de
PCDID formadas en
PCP

Desenvolvidos proxectos da captación de
fondos

Contactos con entidades do Grupo de
interese de AS BURGAS

Incorporación da contribución de pro-

Liña estratéxica
Actuacións
Visibilización do impac- Elaboración dun Plan de comunicación
to social da contribuinterna e externa da entidade
ción de AS BURGAS na
súa contorna
Incorporación da contribución de profesionais expertos en comunicación externa
Desenvolvidos proxec- Incorporación da contribución de protos con novos financia- fesionais expertos no deseño e presendores públicos e institación de proxectos
tucionais
Presentación de proxectos a novos financiadores públicos e institucionais

19-22

19

19-22

20
19-22

Directora

Directora

Directora

Directora
Directora

Responsable
Prazo
Directora
19-20

Incremento e diversificación dos recursos para o sostemento e desenvolvemento do proxecto AS BURGAS

Proxecto de cambio 03
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€ captados

Número de proxectos apoiados

Número de proxectos presentados

€ captados
Horas de contribu-

Número de proxectos apoiados

Número de proxectos presentados

Horas de contribución

Documento de
Plan de comunicación
Horas de contribución

Indicadores

Si

Si

Si

Si

Custe asociado

03 Participantes
Equipo Motor
Antonio Rincón, familiar e Presidente da Asociación.
Joaquín Rey, Profesional do Área Ocupacional.
José Seara, familiar.
Manoli Montoya, Profesional de Residencia.
Milagros Pateiro, Directora.
Modesto González, Profesional do Área Ocupacional e Responsable de Calidade.

Pablo Puente, usuario.
Raquel Martínez, Profesional de servizos técnicos (Logopedia).
Serafín Iglesias, familiar e Tesoureiro da Asociación.

Coordinacion
Milagros Pateiro Guede.
Modesto González de Padua.
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9. Programación
Deportiva
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

O Programa Deportivo que desenvolve a Asociación Club Recreativo As Buirgas esta de acorde ao Programa
que desenvolve Special Olympics Galicia, onde os nosos deportitas fan propio o lema marcado para este tipo
de eventos:

“QUERO GAÑAR PERO SE NON O CONSIGO DEIXÁDEME SER VALENTE NO INTENTO”
O través do Programa Deportivo o que pretendemos é a inserción social das Persoas con Discapacidade Intelectual mediante a práctica deportiva o adestramento, a competición, así como o ocio e calquera outra
actvidade.
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OUTRAS ACTIVIDADES
29 XANEIRO

SANTIAGO. ENTREGA AGASALLOS TARXETAS DE NADAL

24 FEBREIRO

SANTIAGO. XORNADA DE TECNICOS, DEPORTISTAS E VOLUNTARIOS

1 DE XULLO

CARBALLIÑO. XORNADA DE FAMILIAS

15 DE DECEMBRO

SANTIAGO. GALA DE FIN DE LIGAS

TODA A TEMPADA REDE DE ARTES ESCENICAS. TEATRO.
NADAL 2018

CERTAME POSTAIS DE NADAL
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9. Programación
Deportiva
RESULTADOS
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

23º XOGOS DEPORTES
MINORITARIOS.
VILAGARCIA 10 DE MARZO
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

Tenis de Mesa Masculino
APELIDOS E NOME

POSTO

SEARA LOPEZ BRUNO

1º

DOCABO IGLESIAS MIGUEL ANGEL

3ª

Probas Motrices Maculino
APELIDOS E NOME

MARCA

RESULTADO

POSTO

DE MATOS FERNANDES IVAN

33

79

6º

IGLESIAS RODRIGUEZ SERAFIN

36

90

2º

PUENTE CASTRO PABLO

88

89

4º

Probas Motrices Femenino
APELIDOS E NOME

MARCA

RESULTADO

POSTO

MONTOYA PINEDA ENCARNACION

14

81

3º

PEREZ DIEGUEZ JOSEFINA

37

91

1º
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23º XOGOS
XOGOSATLETISMO
DEPORTES
19º
MINORITARIOS.
EN PISTA
CUBERTA
VILAGARCIA
OURENSE1007DEDEMARZO
ABRIL
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

25 METROS CARREIRA. SERIE 14
APELIDOS E NOME

MARCA

POSTO

DE MATOS FERNANDES IVAN

00:07,34

5º

CERRADELO SEARA, RUBEN

00:05,89

2º

VARELA RODRIGUEZ, DAVID

00:07,41

6º

25 METROS CARREIRA. SERIA 15
APELIDOS E NOME

MARCA

POSTO

PUENTE CASTRO, PABLO

00:06,46

1º

GARCIA FERNANDEZ, DIEGO

00:13,36

4º

60 METROS VELOCIDADE. SERIE 27
APELIDOS E NOME
DOCABO IGLESIAS, MIGUEL

MARCA

POSTO

00:15,89

3º

200 METROS MEDIO FONDO . SERIE 34

57

APELIDOS E NOME
LEDO TARAVILLO, DANIEL

MARCA

POSTO

01:03,74

4º

LANZAMENTO DE PESO 4KG . SERIE 41
APELIDOS E NOME
SEARA LOPEZ BRUNO

MARCA

POSTO

9,14

1º

LANZAMENTODE PELOTA- SOFTBAL . SERIE 46
APELIDOS E NOME
PALLARES CHACON ZARA

MARCA

POSTO

7,60

4º

SALTO DE LONXITUDE . SERIE 51
APELIDOS E NOME
RINCÓN JEREZ LUIS

MARCA

POSTO

2,64

7º

19º XOGOS ATLETISMO EN PISTA CUBERTA
EN IMAXES
Presentación 19º XOGOS ATLETISMO EN PISTA CUBERTA. ROLDA DE PRENSA. CONCELLO DE
OURENSE.
Ourense celebra este sábado os XIX Xogos Special Olympics
49 deportistas orensáns participan, entre eles
Pablo Puentes, da Asoc Burgas, que dixo:
“Queremos sentirnos campións, poder divertirnos e saber demostrar que valemos. Queremos
gañar e, se non, sermos valentes no intento”
JESÚS VAZQUEZ ABAD. ALCALDE DE OURENSE
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59

60

61

23°XOGOS AUTONOMICOS DE
FUTBOL SALA.
TROFEO CARLOS OUTEIRIÑO.
VIGO 06 MAIO
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

RESULTADOS 1º SEMIFINAL
AS BURGAS

1

ASPRONAGA

0

ASPANAS

3

ADCOR

1

RESULTADOS 3º E 4º POSTO
ASPRONAGA

0

ADCOR

3

RESULTADOS EQUIPO 1º E 2º POSTO
AS BURGAS

3

ASPANAS

4

CLASIFICACION
ASPANAS

1º

AS BURGAS

2º

ADCOR

3º

ASPRONAGA

4º

12ª SERIE PROBAS ADAPTADAS FEMENINO – NIVEL 5
APELIDOS E NOME

MARCA

POSTO

PALLARES CHACON ZARA

59

3º

MONTOYA PINEDA ENCARNACION

65

1º

63

13ª SERIE PROBAS ADAPTADAS MASCULINO – NIVEL 5
APELIDOS E NOME
VARELA RODRIGUEZ DAVID

MARCA

POSTO

63

1º

14ª SERIE PROBAS ADAPTADAS MASCULINO – NIVEL 5
APELIDOS E NOME

MARCA

POSTO

GARCIA FERNANDEZ DIEGO

57

1º

DE MATOS FERNANDES IVAN

44

6º

CERRADELO SEARA RUBEN

53

3º

PUENTE CASTRO PABLO

51

4º

15ª SERIE PROBAS ADAPTADAS MASCULINO – NIVEL 5
APELIDOS E NOME
IGLESIAS RODRIGUEZ SERAFIN

64

MARCA

POSTO

59

3º

XXI XOGOS CAMPO A TRAVÉS E
PETANCA
SOBER 26 MAIO
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

CAMPO A TRAVES MARCA 400 METROS MASCULINO
APELIDOS E NOME

RESULTADO

MIGUEL RIVAS, VICTOR MANUEL

01:22,20

SEARA LOPEZ, BRUNO

01:38,68

LEDO TARAVILLO, DANIEL

01:59,09

LOIS LOPEZ, RAUL

01:59,32

LOPEZ SILVA, MANUEL

01:47,87

RINCON JEREZ, LUIS

02:00,73

EQUIPO PETANCA FEMININO. SERIE E
APELIDOS E NOME

RESULTADO

MONTOYA PINEDA, ENCARNACION

3ª

PEREZ DIEGUEZ, JOSEFINA

EQUIPO PETANCA FEMININO. SERIE K
APELIDOS E NOME

66

IGLESIAS RODRIGUEZ, SERAFIN

RESULTADO
2º

PUENTE CASTRO, PABLO

EQUIPO PETANCA FEMININO. SERIE N
APELIDOS E NOME
DE MATOS FERNANDES, IVAN
GARCIA FERNANDEZ, DIEGO

RESULTADO
3º

XX Xogos Autonomicos de
Maratón Urbano
SANTIAGO 9 DE XUÑO

MARATÓN MARCA 300 METROS . SERIE 03
APELIDOS E NOME

RESULTADO

POSTO

IGLESIAS RODRIGUEZ, SERAFIN

01:19,00

8º

LOPEZ SILVA, MANUEL

01:19,00

8º

DOCABO IGLESIAS MIGUEL ANGEL

01:20,00

9º

VARELA RODRIGUEZ, CARLOS

01:21,00

11º

DE MATOS FERNANDES, IVAN

01:22,00

12º

GARCIA FERNANDEZ, DIEGO

02:02,00

15º

MARATÓN MARCA 800 METROS . SERIE 07
APELIDOS E NOME

RESULTADO

POSTO

LOIS LOPEZ, RAUL

05:45,00

14º

SEARA LOPEZ, BRUNO

05:55,00

15º

LEDO TARAVILLO, DANIEL

68

BAIXA

MARATÓN MARCA 1500 METROS . SERIE 09
APELIDOS E NOME
MIGUEL RIVAS, VICTOR MANUEL

RESULTADO

POSTO

07:18,00

4º

VI Marcha Ciclista Unificada
ETAPA BAÑOS DE MOLGAS
04 DE OUTUBRO

PRESENTACIÓN MARCHA CICLISTA UNFICADA NA DEPUTACIÓN DE OURENSE
ETAPA BAÑOS DE MOLGAS. OURENSE

70

71

72

22° Xogos Autonomicos de
Natación Galicia.
A Coruña 21 Outubro

25M ESPALDA MASCULINO
APELIDOS E NOME
PUENTE CASTRO PABLO

RESULTADO

POSTO

00:29,92

1º

25M BRAZA MASCULINO. SERIE 13
APELIDOS E NOME

RESULTADO

POSTO

PUENTE CASTRO PABLO

00:29,92

1º

LEDO TARABILLO DANIEL

00:31,32

3º

SEARA LOPEZ BRUNO

00:28,03

2º

25M BRAZA MASCULINO. SERIE 14
APELIDOS E NOME
LOPEZ SILVA MANUEL

RESULTADO

POSTO

00:48,62

2º

50M BRAZA MASCULINO. SERIE 24
APELIDOS E NOME
LEDO TARABILLO DANIEL
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RESULTADO

POSTO

01:04,22

2º

50M BRAZA MASCULINO. SERIE 25
APELIDOS E NOME

RESULTADO

POSTO

DOCABO IGLESIAS MIGUEL A.

01:26,69

1º

LOPEZ SILVA MANUEL

01:43,94

4º

25M LIBRES MASCULINO. SERIE 35
APELIDOS E NOME
RINCON JEREZ LUIS

RESULTADO

POSTO

00:31,3

2º

25M LIBRES MASCULINO. SERIE 38
APELIDOS E NOME
SEARA LOPEZ BRUNO

RESULTADO

POSTO

00:24,52

1º

25M LIBRES MASCULINO. SERIE 40
APELIDOS E NOME
PUENTE CASTRO PABLO

RESULTADO

POSTO

00:29,92

3º
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FINAL DE LIGAS
2019

LIGA FÚTBOL SALA
PG

GF

ASPAS
EUSON
ASBURGAS
GRUPO B-NIVEL 2

ASPAS

ASPAS

EU SON
6

EU SON

1

1

AS BURGAS

1

1

PT-Partidos Totais

4

7

AS BURGAS
8

4

4

2

0

PG-Partidos Ganados

PE-Partidos Empatados PP-Partidos Perdidos
GF-Goles a Favor

GC-Goles en Contra

DIF.-Diferencia de goles

PTOS-Puntos

CLAS.-Clasificacion

LIGA BALONCESTO
APADER

PC

DIF.P

91

50

CLAS.

SAN VICENTE
AS BURGAS
10

ASPNAIS

GRUPO A-NIVEL 1 APADER

SAN VICENTE

AS BURGAS

ASPNAlS

APADER

18

22

12

20

12

24

16

19

31

21

26

21

SAN VICENTE

15

28

AS BURGAS

15

22

20

12

ASPNAIS

16

31

40

32

18

10

O-Derrotas

PF-Puntos a Favor

PC-Puntos en Contra

DIF.P-Diferencia de Puntos

CLAS.-Clasificación
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TOTAL PARTICIPANTES ASOCIACIÓN AS BURGAS

PDI
33

FAMLIARES TECNICOS
40

6

TOTAL
79

CONVIVENCIA FAMILIAR
2018
O CARBALLIÑO 01 XULLO
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

Para Asociación As Burgas a Convivencia Familiar de O Carballiño, organizado por Special
Olympics Galicia é un cita obrigada. Esta convivencia ven marcada para o noso colectivo
como un espazo de encontro familiar onde se favoreza un clima de relación e comunicación, potenciando un espazo de entretenimiento das familias e das Persoas con Discapacidade Intelectual.
Do mesmo xeito durante a Xornada tivo entrega a concesión do Premio en Recoñecemento ó labor a prol do movemento asociativo de Persoas con Discapacidade Intelectual de
Galicia “Medalla da Integración Special Olympics Galicia”, pola súa entrega e adicación o
noso colectivo, sento esta ano as agraciadas: Dona Maria Isabel Perez Martinez e a título
póstumo a Dona Rita Miramontes Taboada.
A nosa participación neste evento foi a seguinte:

A NOSA PARTICIPACIÓN EN NÚMEROS:
PDI

FAMLIARES

TECNICOS

VOL

TOTAL

AS BURGAS

27

29

5

0

61

TOTAL

343

306

56

21

726
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PLAN ANUAL DE
ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

Actividades 2018
As Nosas Tradicións
Uns dos obxectivos que se marcou a Asociación Club Recreativo As Burgas é que as persoas
con Discapacidad Intelectual coñezan e comprendan a cultura da sociedade na que viven e
que asuman o papel de dinamizadores, en certo modo, do que forma parte do noso acervo: as tradiciones. Moitas delas forman parte da nosa cultura popular, e a súa vez vainos permitir dende a Asociación fomentar o desenvolvemento das competencias necesarias
para poder participar dun xeitom integrador na súa contorna.

Deste xeito, dende a Asociación fomentamos a elaboración dos materiais necesarios para a
celebración das distintas manifestacións culturais. Os materiais que se usan na maior parte
das ocasións son elaborados polos propios participantes.
As actividades programadas para este ano son :
As Candelas: Unha tradición de sempre e que introducimos como lembranza dos antergos.
Entroido: Nas semanas previas elabóranse os disfraces y o venres previo levase a
cabo un desfile polas rúas, facendo participe a comunidade. Para nós é un elemento integrador coa contorna onde nos atopamos.

Día do Pai : Esta celebración, a pesar de que é comercial, queremos darlle un protagonismo os pais dos nosos usuarios, e por tal motivo elaborase por parte dos

81

usuarios un pequeno agasallo para agasallar o seus pai.
Día da Nai: neste caso, prepramos un pequeno agasallo feito polos usuarios.
Día das Letras Galegas. Celebramos un día de festa para a nosa lingua común. Preparamos un díptico adicado o escritor o que se adica este ano e o día celebramos unha xornada de exaltación mediante: videos, lectura de poemas ou das obras do autor en cuestión. Este año: Maria Victoria Moreno Vázquez.
San Juan, celebración mariñeira por excelencia pero que tamén se celebra no rural do interior de Galicia. Unha tradición que queremos recuperar.
SAMAIN, tradición celta , que se volveu a recuperar dende fai anos motivada polo auxe
do HALLOWEEN .
MAGOSTO . Esta festa é propia da cidade de Ourense, coincide coa Festividade de San
Martiño, patrono da nosa cidade e onde son protagonistas: a castaña e os bolos preñados.
Coa festa, eliximos o Mozo e a Moza do Magosto
Nadal: nos días previas, preparamos as postais de Nadal e facemos unha pequena representación con baile incluído.
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

As Nosas Tradicións
O Entroido é por definición a festa mais subversiva do ano. Unha festa na que as costumes se relaxan, os roles invértense e un podo rirse de todo, e ademais unha celebración
de longa tradición popular, sobre todo na nosa provincia. E hoxe goza de moi boa saúde.
Na Asociación, como non tamén celebramos, preparando os disfraces e venres previo a gran
festa, celebramos o noso propio desfile polas rúas, e o que non pode faltar e o cocido e
as orellas, postre típico por estas datas.
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ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

As Nosas Tradicións
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ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

As nosas Tradicións
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ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
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Actividades Culturais
O ocio é un dereito humán fundamental que favorece o desenvolvemento persoal e social
das persoas e que no que ninguén debería ser privado por razón da súa discapacidade. É
un medio esencial para conseguir o benestar emocional, o desenvolvemento das relacións
interpersoais e fomentar a inclusión das persoas con discapacidade na súa propia contorna.
É desexable potenciar tódalas habilidades que faciliten a persoa con discapacidade poder
desfrutar o máis autonomamente posible do seu tempo libro
Por tal motivo desenvolvemos un elenco de actividades o longo do ano.:
MUSEO DO FERROCARIL. Monforte de Lemos. Pretendese facer a viaxe en tren . 4 de
Abril.
VISITA AULA DA NATUREZA MARCELLE. 18 de Abril .
VISITA A LODOSELO. 9 DE MAIO.
VISITA A EXPOSICIÓN DO CONCURSO INTERNACIONAL DE XARDÍNS DE ALLARIZ. 30
DE MAIO
SEMÁN VERDE. SILLEDA. 7 DE XUÑO
AVIFAUNA. 20 DE XUÑO
ISLAS CÍES. 11 DE XULLO
VISITA A DOMUS. 11 DE SETEMBRO.
VISITA O ZOO DE VIGO. 19 SETEMBRO
VISITA A SAN PEDRO DE ROCAS. 3 DE OUTUBRO.
EXCURSIÓN ANUAL. MAIO. PENDENTE DE CONFIRMAR LUGAR E DATAS.

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS
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ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS

O Magosto en Ourense coincide coa celebración do patrón da cidade: San Martiño. Estamos a falar
dunha celebración relacionada coa recolleita da colleita das castañas moi similar a da vendima. Na
nosa cidade é unha costume moi arraigada. En tempos na Asociación facíase unha fogueira onde
asábamos as castañas e os chourizos. Na actualidade por problemas de espazo e por seguridade non
o podemos facer pero seguimos celebrando o Magosto. Nesta festa ademais de baile e troula eliximos como unha tradición arraigada na Asociación o Mozo e Moza do Magosto cuio reinado chega
ata o Magosto do ano seguinte.
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Actividades Culturais
Museo do Ferrocaril. Monforte de Lemos
Atopase nas antigas instalación sen ferroviarias de Monforte de Lemos, no que foi o antigo taller
de tracción e a instalación do depósito de locomotoras, edificación máis coñecida polo nome de
"rotonda ferroviaria" e que foi declarada pola Unión Europea como "edificio destacado del patrimonio industrial europeo". Actualmente é a edificación deste tipo de maiores dimensións que se atopa
no Estado e a única de Galicia. Aínda consérvanse o antigo taller onde se atopaba o torno, a antiga fraga e o edificio dos dormitorios para os ferroviarios.
No museo pódense atopar pezas ferroviarias que son auténticas xoias do patrimonio ferroviario do
Estado e que se atopan en perfecto estado operativo.
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Avifauna.
Parque Ornitológico
O Centro de Interpretación de Avifauna é un dos lugares de interese ambiental existente no territorio galego. O parque deseñouse co fin de mostrar dun xeito rápido e sinxelo toda a información
acerca do Parque Zoolóxico Ornitolóxico e doutros temas relacionados.
O Parque presenta un percorrido a través dun xardín botánico no que se pode apreciar a riqueza e
variedade de aves dos 5 continentes, repartidos en 76 recintos adaptada a cada especie ou grupo
de especies dos que dispón.
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Actividades Culturais
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO
ALDEA DE LODOSELO
O Centro de Desenvolvemento Rural “O Viso”, ante o descoñecemento da realidade rural
e natural, a perda de identidade cultural, a reestruturación e os cambios nos modelos de
produción que está a provocar o total esquecemento do acervo cultural nos nosos pobos e
aldeas, oferta dende 1.994 unha achega de coñecemento vital da realidade rural: entorno
natural e humano, modos de vida... mediante o programa do "Pobo escola" que quere
contribuír ó mantemento e desenvolvemento das persoas afincadas aquí.
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Actividades Culturáis
FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA. SILLEDA
O recinto Feira Internacional de Galicia, é un parque de exposición de categoría internacional. Este
parque de exposicións pertence a Fundación Semana Verde de Galicia, a cal xestiona o recinto e
as súas actividades. Leva 31 anos traballando na promoción e organización de certames feirais o
que favorece a apertura de novos mercados. A Feira Internacional de Galicia conta con unha extensión total de 428.000 m2 con 55.000 m2 destinados a áreas de exposición e un edificio central
de 7.050 m2.
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Actividades Culturais
EXCURSION ANUAL . MURCIA
do 12 ata 19 de Maio

Itinerario:
12 Maio: Saída de Ourense. Almorzo e cea en ruta.
13 Maio: Visita La Manga del Mar Menor - Cabo de Palos.
Neste día visitouse o paseo de Cabo de Palos, así como o Paseo de la Barra, lugar con mais
encanto da zona, visitando do mesmo xeito os acantilados da zona así como as calas. Visitamos
tamén o Faro de Cabo de Palos, que empezou a funcionar en 1868 con un haz de lugar que
chega a mais de 40 km.
14 de Maio: Mazarrón
Mazarrón atopase na Costa Cálida Murciana con mais de 35 km de praias, calas virxenes e fondos rochosos. Destaca a vila sobre todo polo seu artesonada mudéxar da igrexa de San Andrés.
Nesta etapa visitamos o convento da Purísima e as ruínas do Castelo dos Vélez.
15 de Maio: Murcia
Na capital visitamos o casco histórico que aínda conserva os nomes dos gremios que nel traballaban: prateiros, trapeiros e vidreiros. Tamén visitamos ó Pazo Episcopal de fachada rococó e
patio churrigueresco así como a súa Catedral.
16 de Maio: Cartagena
Nesta vila visitamos, a Muralla que delimita o casco antigo, así como a Casa do Concello e a
Catedral Vella, pero tamén vimos o seu teatro romano y museo.
17 de Maio: Lorca
Lorca e unha vila declarada Conxunto histórico-artístico, grazas o estilo barroco do seu casco
histórico, onde destaca o pórche de San Antonio, a porta da antiga murralla.
18 de Maio: Albacete
A cidade de Albacete e considerado como a maior de Castilla—La Mancha, por tal motivo visitamos o seu casco vello onde se atopa a súa Catedral abdicada a San Juan
Bautista.

Escolma Fotográfica
Visita La Manga del Mar Menor - Cabo de Palos.
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12. Ocio Servizo de
Residencia

A Asociación Club Recreativo As Burgas, considera necesario que Os usuarios
que se atopan no Servizo de Residencia teñan oportunidades para aproveitar
o seu tempo

mediante varias opción e tipos de ocio,

realizando actividades

inclusivas, favorecendo o seu desenvolvemento persoal, fomentando as relacións interpersoais, a súa autonomía, independencia e autodeterminación, coa
finalidade da satisfacción e o pracer de cada persoa.

Vexamos unha pequena mostra das actividades que realizamos o longo desto
ano 2018:

En Febreiro aproveitando o bó tempo visitamos as TERMAS DE A CHAVASQUEIRA
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EXPOSICIÓN IN TEMPORE SUEBOURUM. No edificio Marcos Valcarcel. Deputacion Ourense.
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Visita a Celanova: A vila de Celanova foi durante a Alta Idade Media cabeceira dun condado, propiedade do conde Gutierre, pai de San Rosendo e fillo e vasallo do dux Hermenegildo Gutiérrez.
O mosteiro de San Salvador foi o resultado da evolución histórica que o longo do tempo foi experimentado. A súa construcción comenza aló polo ano 936, sendo o seu fundador San Rosendo.
Unha das xoias anexa o Mosteiro e Capela Mozarabe de San Miguel.

Visita a Vilanova dos Infantes: Tratase dunha vila de fisonomía medieval onde destaca a Torre a
torre medieval con unha altura de dezanove metros de alto, que é o resto da fortaleza levantada
no século X polo conde Gutierre Menéndez, oaide Rudesindus Guterri, bispo de Mondoñedo e virrei de Galicia. A fortaleza foi derrubada en 1476 pola revolta Irmandiñan
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Basquiart: Abraham Caride non dúbidou en facer o seu soño realidade. Impulsado pola súa paixón
pola arte este ourensán emprendeu unha aventura ao descoñecido e abriu BASQUIART, na Rúa
Colon. Unha gallery shop na non soamente véndense cadros, se non tamén fanse agasallos personalizados dende camiseta ata algo tan curioso como matrioskas.
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Centro de Interpretación de As Burgas: É difícil explicar nun parágrafo a historia das
Burgas. Para comprender mellor este lugar (declarado Ben de Interese Cultural en
2007), este centro de interpretación achéganos á súa evolución a través de cinco salas.
Grazas a elas comprenderemos a súa orixe, a súa composición, as súas lendas e a súa relación co nacemento da cidade; a antiga devoción a través das aras ou o camafeo; como
perviviron na Idade Media, ou a relación entre estas augas e as peregrinacións xacobeas.

Basquiart: Abraham Caride non dudou en facer o seu soño realidade. Impulsado pola súa paixón
pola arte este ourensán emprendeu unha aventura ao descoñecido e abriu BASQUIART, na Rúa
Colón. Unha gallery shop na non soamente véndense cadros, se non tamén fanse agasallos personalizados dende camiseta ata algo tan curioso como matrioskas.

Centro de Interpretación de As Burgas: É difícil explicar nun parágrafo a historia das
Burgas. Para comprender mellor este lugar (declarado Ben de Interese Cultural en
2007), este centro de interpretación achéganos á súa evolución a través de cinco salas.
Grazas a elas comprenderemos a súa orixe, a súa composición, as súas lendas e a súa
relación co nacemento da cidade; a antiga devoción a través das aras ou o camafeo; como perviviron na Idade Media, ou a relación entre estas augas e as peregrinacións xacobeas.
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Ourense con outra mirada
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13. Outras Actividades

8 de Marzo: DIA DA MULLER TRABALLADORA
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21de Marzo: DIA MUNDIAL DO SINDROME DE DOWN
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Posta en marcha da no SALA MULTISENSORIAL.
O pasado 24 de Outubro de 2017 a Fundación Once ven de concedernos unha axuda económica por
un importe de 7.738.57 Euros destinada a adquisición de equipamento para aula multisensorial no
Centro Ocupacional As Burgas.
A adquisición deste material permitira de forma xeneralizada: mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias
De xeito especifico permitira potenciar as relacións positivas entro os usuarios e os profesionais,
mellorando a coordinación e a concentración, permitira favorecer a estimulación do pensamento
lóxico, favorecendo a comunicación non verbal, o benestar emocional e psicolóxico.
Queremos destacar que o principal valor da aula multisensorial radica nas súas utilidades, permitindo a nivel educativo a experimentación, a seguridade en si mesmo e as posibilidades dos usuarios,
estes espazos poden servir como terapia rehabilitadora e socializadora.
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O obxectivo é fomentar unha sociedade na que se escoite a todos e todas por igual,
onde non se discrimine, apostando polo xogo como elemento de conexión. Fai XV anos
que as Aulas da Terceira Idade, con sede na rúa Progreso, maquinaron unha xornada
interxeneracional para que universitarios e maiores coñecesen os seus respetivos espazos
vitais. A ínvacións dos parques da cidade, territorio sénior, pola mañá. A do Campus,
hábitat xuvenil, pola tarde.

XX Congreso Estatal do Voluntariado. 28-29 Novembro
A edición deste Congreso tivo os seguintes obxectivos: establecer un espazo de reflexión sobre o
futuro do voluntariado, pór en valor o voluntariado de Galicia como a comunidade autónoma mais
comprometida e con maior índice de participación en materia solidaria, destacar o voluntariado como un dos nosos activos mais importantes para a creación dunha sociedade mellor.
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PROXECTO DE INVESTIMENTO CON CARGO A ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DO 0,7 DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSONAS FÍSICAS. ANO 2017:
REFORMA DA REDE DE SUBMINISTRACION DE AUGA NO CENTRO OCUPACIONAL E RESIDENCIAL AS BURGAS. BAIXO E 1º PISO.
A Subvención para levar a cabo este proxecto solicitouse no ano 2017 e executouse o longo do
ano 2018
Con este proxecto fumos capaces

adaptar a instalación de novas tubaxes para prestar un servizo

axeitado e de calidade ós usuarios tanto do Centro Ocupacional coma da Residencia, de tal xeito
que se poidan evitar infeccións pola auga consumida ou problema coa lexionela. Do mesmo xeito,
preténdese a adaptación á Lexislación vixente, tal como pon de manifesto o R.D 140/2003 do 7
de Febreiro, onde se regulan as características da auga de consumo humano e as instalacións de
augas sanitarias en España. Neste R. D. Establecese que “o material de construción, revestimento, soldadura e accesorias non transmitirán á auga substancias ou propiedades que contaminen ou
em- peoren a calidade da auga procedente da captación”. As tubaxes, segundo a mesma lexislación, de- ben ser de materiais resistentes á corrosión interior, á temperaturas de ata 40ª C
e ás tempera- turas exteriores do seu entorno inmediato.
No edificio da Asociación coexisten tubaxes de chumbo xunto ás de ferro galvanizado (que tamén
son desaconselladas) de pvc e de cobre. O motivo fundamental para o cambio das mesmas é

que

a corrosión neste tipo de conducións ocasiona a contaminación da auga, e constituíndo como indica- mos anteriormente un risco polo líquido que se bebe, se non tamén afecta ós alimentos
inxeridos, consumidos nos servicios de atención ocupacional e atención residencial.
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O importe solicitado foi de 12.923 Euros é o importe concedido foi de 6.833,33 €.
PROXECTO DE INVESTIMENTO CON CARGO A ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DO 0,7
DO IMPOS- TO SOBRE A RENDA DAS PERSONAS FÍSICAS. ANO 2018:
REFORMA DO ANDAR 2º E 3º DA REDE DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA DA ASO-

CIACION CLUB RECREATIVO.
A Subvención para levar a cabo este proxecto solicitouse no ano 2018 e executarase o longo do
ano 2019.
Coa as obras realizadas durante este ano 2018 conseguimos unha mellora do subministro de auga
tanto fria como quente no baixo da Asociación onde se atopan os talleres ocupacionais como no
1º andar onde se atopa o servizo de cociña e comedor.
Do mesmo xeito neste ano pretendemos levar a cabo a reforma da subministración do andar 2º e
3º onde se atopa a zona residencial da Asociación As Burgas, xa que nestes momentos atopamonos con tubaxes de chumbo xunto ás de ferro galvanizado (que tamén son desaconsel ladas)
de pvc e de cobre. O motivo fundamental para o cambio das mesmas é que a corrosión neste
tipo de con- ducións ocasiona a contaminación da auga, e constituíndoe un risco.
O importe solicitado foi de 22.378.95 Euros é o importe concedido foi de 3.441,32 €.

Nós tamén somos CAMPIÓNS
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14. COLABORADORES E
FINANCIADORES
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www.acrasburgas.gal

