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Limiar
A min, como ten escrito Antonio Gramsci,
“non me gustan os indiferentes. Creo
que vivir quere dicir tomar partido. Quen
verdadeiramente vive non pode deixar de ser
cidadán e partisano e tomar partido polos
que sofren as miserias deste mundo inxusto”.
Isto é o que me levou á política e é o que
intento facer desde a Alcaldía da Coruña.
Con esta convición e determinación, neste
último mandato quixemos darlle unha nova
orientación á Fundación Emalcsa ata facela
máis social e convertela nun instrumento
eficaz para combatir as desigualdades,
promover a cohesión social e procurar a
felicidade da veciñanza. E un exemplo de
como fixemos realidade este compromiso,
está nas seguintes páxinas: os feitos son
sagrados. E os feitos, os números, demostran
como moitos milleiros de persoas se
beneficiaron do labor da nosa entidade.
A Fundación Emalcsa é un exemplo de
boa xestión, da administración eficaz duns
recursos sempre escasos. Unha fundación
que é capaz de captar novos fondos para o
sector público local e de diversificar as súas
fontes de ingreso. Un punto de encontro
entre a iniciativa pública e privada a prol da
calidade de vida e da xustiza social.
MEMORIA 2018

En catro anos, consolidamos un programa
de éxito, Deporte solidario, e iniciamos outros
que o tempo certificou como innovadores e
eficientes na promoción social e cultural e
na inclusión cidadá. Hoxe podemos dicir con
satisfacción que A Coruña está na vangarda
da inclusión e a solidariedade, da cultura e do
deporte para todos e todas. Mesmo para os
que viven máis aló do noso termo municipal.

Aguilar, verdadeiros sustentos do día a día
da fundación. E, por suposto, ós membros
do padroado que, coa súa permanente
colaboración, fixeron posibles estes logros.
Xulio Ferreiro Baamonde,
alcalde da Coruña

Na Fundación Emalcsa, en palabras do
poeta, “late un corazón unánime”. Vivimos
no hoxe”. Vivimos os problemas das
persoas, escotiamos as súas inquedanzas,
poñemonos no seu lugar e pasamos a acción.
Nada do que sucede na nosa contorna nos
é indiferente. E non estamos sós, temos a
axuda e a complicidade de 144 asociacións
deportivas, sociais e culturais da cidade.
Os nosos programas teñen vocación de
pervivencia porque, como sinala Rilke, “o que
transcorre apresa, pronto pasará, só o que
queda nos inicia”.
Ao longo deste mandato que agora remata,
a Fundación Emalcsa consolidou unhas
actuacións xa imprescindibles na axenda
coruñesa. Vaia o meu agradecemento a
todos os que nos axudaron a conseguilo, a
ese exército de mulleres e homes que pensan
que unha vida mellor é posible e que dedican
o seu tempo, o seu esforzo e o seu xenio
creador a axudar a quen o necesita. Entre
estes homes e mulleres, cómpre destacar con
nome propio, a María del Pilar Lema e Manuel
2- 3

< ÍNDICE

Presentación
A Fundación Emalcsa incrementou, nos
últimos catro anos, o seu carácter social.
Consolidou un programa de éxito, Deporte
solidario, e iniciou outros dous novos que
demostraron ser innovadores e eficientes nos
ámbitos da promoción social e cultural e da
inclusión social. A Fundación, por tanto, ten
hoxe un maior compromiso neste ámbito e
converteuse nun instrumento imprescindible
ao servizo da cohesión e a igualdade de
oportunidades na Coruña.
Ademais, demostrou ser unha entidade capaz
de conseguir achegas privadas e de diversificar as súas fontes de ingreso, introducindo un
factor de sustentabilidade económica e captando novos recursos para o sector público
local.
.

Cifras de resultados de 2018
Algunhas das actividades da Fundación teñen
como destinatarios ao conxunto da poboación
da cidade ou da área metropolitana. Con todo,
naquelas actividades susceptibles de cuantificar aos participantes, o número de beneficiarios ou usuarios foi de 50.750. Ademais, 144
entidades da cidade participaron nas actividades e beneficiáronse de axudas nas distintas
convocatorias.
A continuación, detállase o número de
beneficiarios ou usuarios de cada unha das
actividades da Fundación:
Programa de integración social e
prestacións sociais A Flote:
Axudas de emerxencia social: 335 unidades
familiares (813 persoas)
Promoción deportiva e social
- III convocatoria Deporte solidario
2016/2017:
Deporte de base: 23.400 beneficiarios
Proxectos sociais: 16.637 beneficiarios
Entidades deportivas beneficiarias: 26
Proxectos sociais: 32

Promoción social e cultural: Cultura accesible e inclusiva
- II convocatoria Cultura accesible e inclusiva
Entidades beneficiarias: 37 (13 culturais e 24
sociais)
Beneficiarios (participacións): 10.233
- III convocatoria Cultura accesible e inclusiva
Entidades beneficiarias: 45 (12 culturais e 33
sociais)
- Convenio coa Asociación Amigos da Ópera
Asistentes á temporada lírica: 9.000 beneficiarios
Novos públicos do ciclo Lírica inclusiva:
550 beneficiarios
- Festival das artes pola inclusión social
Número de beneficiarios: 2.600
Entidades beneficiarias: 37 (13 culturais e 24
sociais)

- IV convocatoria Deporte solidario
2017/2018:
Entidades deportivas beneficiarias: 29
Entidades sociais colaboradoras: 18
Proxectos sociais: 40

MEMORIA 2018
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Goberno
Corporativo e
Padroado

padroado

Reunións do Padroado

Presidente:
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde,
alcalde da Coruña.

O Padroado da Fundación Emalcsa reuniuse
en tres ocasións en 2018: 4 de abril, 27 de
xuño e 13 de decembro.

Vicepresidenta:
Rocío Fraga Saénz
Vocais:
Silvia Cameán Calvete
Francisco Mourelo Barreiro
Mariel Padín Fernández
Lucía Canabal Pérez

(renuncia ao cargo de membro do Padroado e deixa de
formar parte do mesmo o día 18 de setembro de 2018)

Susana Pazo Meijide

(incorpórase ao Padroado o 27 de xuño de 2018)

José Manuel Dapena Varela
Silvia Longueira Castro
Avia Veira González
Asisten ás reunións do Padroado, sen formar
parte do mesmo:
Secretario non padrón:
Manuel José Díaz Sánchez,
secretario xeral do Pleno do Concello
da Coruña
Director xerente non padrón:
Manuel Aguilar López

MEMORIA 2018

O 4 de abril adoptouse, entre outros, o
acordo relativo á aprobación das contas
anuais da Fundación correspondentes
ao exercicio de 2017.
O 27 de xuño aprobáronse, entre outros acordos, as convocatorias Deporte
Solidario e Cultura Accesible e Inclusiva,
a realización do Festival das artes pola
inclusión social e o convenio coa Asociación de Amigos da Ópera de Coruña.
Finalmente, en decembro aprobouse o
plan de actuación para 2019 e o auditor
das contas de 2018.
Outra información relativa ao órgano de
goberno da Entidade
Non existen remuneracións salariais, compromisos por pensións ou similares co órgano
de goberno. Así mesmo, non teñen concedidos anticipos, créditos, premios de xubilación,
seguros de vida ou indemnizacións especiais.
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A FLOTE

Programa de
integración
social e
prestacións
sociais
A Flote
Orixe
O 18 de maio de 2016 asinouse o convenio
de colaboración entre o Concello da Coruña e
a Fundación Emalcsa para a creación, desenvolvemento e avaliación do programa de integración social e prestacións sociais A Flote.
O obxectivo do programa é a integración das
persoas en risco de exclusión social a través
da xestión de axudas, prestacións e outros
instrumentos de intervención social de atención inmediata, co fin de proporcionar unha
resposta rápida ás necesidades que, con carácter de emerxencia social, demándanse nos
servizos sociais municipais. Complementariamente, tamén contempla o establecemento
e implementación das medidas de apoio á
integración necesarias para evitar a cronificación da situación que deu orixe á emerxencia
social. Este convenio continuou vixente durante 2018.
Desde os seus inicios, e ao amparo deste
programa, a 31 de decembro de 2018 xestio-

MEMORIA 2018
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náronse 692 axudas económicas por importe
de 370.335,08 euros, orientadas a promover
a inclusión social e a vida independente, co
fin de garantir e prestar atención económica
inmediata a persoas en situación ou risco de
exclusión social que necesitan, con carácter
urxente, puntual e transitorio, recursos de
apoio. As axudas centráronse na problemática social asociada ao dereito á vivenda.
Convenio entre a Fundación Emalcsa e
Inditex
O 5 de maio de 2017 asinouse o convenio
entre a Fundación Emalcsa e Inditex para a
promoción e impulso do programa de integración social e prestacións sociais A Flote, que
xestiona a Fundación. Este convenio, cunha
vixencia de tres anos, achega estabilidade ao
programa, permite ampliar os seus obxectivos de intervención social e mellorar as
expectativas de integración social dos beneficiarios do mesmo, contribuíndo á cohesión
social do ámbito xeográfico onde opera.

Principais indicadores do programa A Flote
en 2018
Programa consilidado e en crecemento
En 2018 xestionáronse un total de 429
axudas de emerxencia social, por importe
de 205.626,59 euros, a través do convenio
A Flote -en colaboración con Inditex- para
colectivos con alta vulnerabilidade social.
Na maior parte dos casos, estas axudas
paliaron a situación de exclusión residencial
de persoas en situación de desemprego ou
con empregos precarios. En 2018 confírmase
a consolidación destas prestacións sociais e
o crecemento da demanda das mesmas:

Evolución do programa A Flote (2016-2018)
IMPORTE
IMPORTE
AXUDAS
TOTAL
MEDIO
CONCEDIDAS
2016
59.111,62 €
895,63 €
66
2017
105.596,87 €
538,76 €
197
2018 205.626,59 €
479 €
429
TOTAL 370.335,08 €
535,00 €
692
Programa A Flote (2016-2018)
AXUDAS CONCEDIDAS

2016
2017
2018
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66

197

Obxectivo social prioritario: acceso ou
permanencia na vivenda

Incremento da cronificación das
situacións de vulnerabilidade

O 95% das axudas destináronse a facilitar
a permanencia dos beneficiarios na súa
vivenda habitual ou a facilitar o acceso a unha
nova vivenda ante un desaloxo inevitable. Os
principais conceptos subvencionados foron:

En total, 335 unidades familiares
beneficiáronse das axudas. Delas, 75 titulares
necesitaron máis dunha prestación para facer
fronte a unha situación de necesidade urxente
que se prolongou no tempo. En concreto, 55
familias necesitaron dúas axudas en 2018;
doce, ata tres axudas; sete, ata catro axudas,
e unha, ata seis axudas.

Mensualidades de aluguer de vivenda ou
habitación e depósito de fianzas
En menor medida, tamén se facilitou
o pago de subministracións das
vivendas (luz, auga ou gas), mudanzas e
equipamentos básicos
De forma excepcional, colaborouse no
pago de cotas da hipoteca

O feito de que máis do 22% dos beneficiarios
percibisen máis dunha axuda é indicativo
da complexidade das situacións de
vulnerabilidade das familias e da dificultade
de atopar accións de integración que
remedien ou palíen dita vulnerabilidade en
prazos curtos.

Grazas a estas axudas puidéronse previr
novas situacións de rúa e o prexuízo que
isto supoñería, tanto para os obxectivos de
inserción social como para os menores que
forman parte destas unidades de convivencia
que se atopan nunha situación de risco de
exclusión social.

429
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Perfil das unidades familiares
beneficiarias
Os titulares das axudas ás unidades
familiares beneficiarias destas prestacións
son 204 mulleres e 131 homes. Nestas
unidades familiares conviven un total de 813
persoas, das que 246 son menores. En 135
delas (o 40,2%) hai menores.

Programa A Flote
PERFIL DAS UNIDADES
FAMILIARES BENEFICIARIAS
DAS AXUDAS

157

PERSOAS
SOLAS

85

FAMILIAS
NUCLEARES
TRADICIONAIS

335

FAMILIAS

(813 PERSOAS,
246 MENORES)

Dos 335 titulares, 93 teñen cargas familiares
non compartidas (87 monomarentais e 6
monoparentais), 157 son persoas soas e 85
son familias nucleares tradicionais.
Cabe destacar que 28 mulleres beneficiarias
foron vítimas de violencia de xénero.

Programa A Flote
PERFIL DOS TITULARES
DE UNIDADES FAMILIARES
BENEFICIARIAS DAS AXUDAS

131

HOMES

204

MULLERES

335

TOTAL

87

FAMILIAS
MONOMARENTAIS

6

28

VÍTIMAS
DE VIOLENCIA
DE XÉNERO

FAMILIAS
MONOPARENTAIS

135

Programa A Flote
SITUACIÓN
SOCIO-LABORAL
DOS TITULARES
DAS AXUDAS

MIGRANTES
(40%)

52

INMIGRANTES
EN SITUACIÓN
TEMPORAL
REGULAR

78
5

INMIGRANTES
EN SITUACIÓN
IRREGULAR

Doutra banda, un 40% dos titulares son
migrantes (130) ou emigrantes retornados
(5). Destes 130 migrantes, 52 teñen
residencia legal ou teñen habilitado algún
permiso temporal de residencia á espera
de asilo ou refuxio ou permiso de traballo
e residencia de carácter definitivo. Os 78
restantes están nunha situación irregular,
algúns pendentes de trámite e outros non.
A poboación migrante na Coruña supón o
5% do total pero, con todo, foi a beneficiaria
do 40% das axudas. Isto é expresivo das
situacións de necesidade neste colectivo.
O 7% dos beneficiarios pertence ao colectivo
xitano. En total, ascenden a 23 titulares, dos
que 16 proceden do asentamento chabolista
da Ponte da Pasaxe, aos que se facilitou a
súa mudanza e realoxamento nunha vivenda
normalizada mediante estas prestacións.
Outros perfís dos beneficiarios son parados
de longa duración, persoas con diversidade
funcional, con condutas aditivas, que
cumpriron penas privativas de liberdade ou
sen fogar.

Conclusión
A resposta inmediata dos pagos, a
flexibilidade do programa, a importante
colaboración de Inditex e unha efectiva
coordinación con traballadoras e educadoras
sociais do Concello son os factores que
posibilitaron resolver con eficacia e rigor
problemas sociais agudos e urxentes en
materia de vivenda con perfís de poboación
que, polas súas características persoais
de especial vulnerabilidade, non poden ser
cubertos por outros recursos no prazo ou
forma que se precisa.
Convenios co Concello da Coruña e
Ferrrovial Servicios para o desenvolvemento
da Escola de Oficios
Con data 12 de abril e 25 de xuño asináronse
os acordos co Concello da Coruña e Ferrovial
Servicios para impartir dous cursos de
formación de 170 horas cada un (40 teóricas
e 130 prácticas), para a aprendizaxe dun
oficio, neste caso o de peón de limpeza viaria.
O seu obxectivo é favorecer a empleabilidade
de colectivos con especiais dificultades no
acceso ao traballo, entre os que se atopa o
de beneficiarios das axudas do programa A
Flote. En total, 19 persoas completaron con
aproveitamento os dous cursos, das que tres
foron contratadas.

EMIGRANTES
RETORNADOS

MEMORIA 2018
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Programa
DEPORTIVO

IV convocatoria
Deporte solidario
e inclusivo
2017/2018
A IV convocatoria do programa Deporte
solidario e inclusivo, dotada cun orzamento
de 250.000 euros, favoreceu o traballo
deportivo-social de 29 entidades deportivas
da cidade, destinando un 70% (175.366
euros) dos recursos a financiar iniciativas de
integración social e o 30% (74.634 euros) ao
fomento do deporte de base.
A través das axudas concedidas, a
Fundación contribúe á promoción dunha
ampla variedade de disciplinas deportivas:
baloncesto, tenis, pádel, rugby, hóckey,
voleibol, fútbol sala, vela, piragüismo,
natación, waterpolo, esgrima, tenis de mesa,
atletismo, halterofilia, hípica, balonmán,
fútbol, péntatlon moderno, tiro con arco e
deportes de montaña.
No eido da acción social, leváronse a cabo
diversas actividades e eventos que tiveron
como obxectivo común a inclusión de
colectivos en situación de desvantaxe social
e a educación en valores de nenos e nenas
en idade escolar, con especial esmero na
divulgación da igualdade de xénero e a
promoción do deporte feminino.

MEMORIA 2018
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Os vínculos de colaboración
establecidos con organizacións
sociais especializadas na atención e
integración de colectivos en risco de
exclusión favoreceron o adecuado
desenvolvemento das actividades
e un alto nivel de participación.
Preto de 26.850 persoas formaron
parte das actividades e eventos
celebrados, das que máis de 18.700
estiveron directamente implicadas
nas iniciativas de inclusión social. Os
principais beneficiarios foron persoas
en situación de vulnerabilidade social,
mulleres beneficiarias de accións
de promoción de deporte feminino,
persoas implicadas en eventos
deportivos de carácter benéficosolidario, persoas con diversidade
funcional e escolares partícipes en
accións solidarias e de educación en
valores.
No seguinte cadro amósanse as
entidades involucradas, as disciplinas
practicadas e os proxectos que
promoveron na cidade ao abeiro
da IV convocatoria, así como as
organizacións sociais implicadas e o
total de persoas que participaron nas
actividades:

REAL SOCIEDADE HÍPICA DA
CORUÑA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Hípica
Tenis
Tenis de Mesa
Pádel
PROXECTO:

Proxecto de hipoterapia e fomento da
integración feminina nos deportes de
raqueta
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Aspanaes

AXUDA CONCEDIDA: 7.162,50 €
PARTICIPANTES: 819

CLUB MARISTAS
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Baloncesto		
PROXECTO:

Abrindo portas
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Aspronaga

AXUDA CONCEDIDA: 3.000 €
PARTICIPANTES: 195

GRUMICO S.D.
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Tenis de Mesa
Boxeo
Atletismo		
PROXECTO:

Fomento do deporte inclusivo e solidario
a través das actividades de tenis de mesa,
boxeo e atletismo
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Fundación Mulleres
Grumico
AXUDA CONCEDIDA: 11.544,25 €
PARTICIPANTES: 479
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AGRUPACIÓN DE MONTAÑEIROS
INDEPENDENTES
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Escalada
Sendeirismo		
PROXECTO:

Subamos xuntas/os
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

CIEMA
Fundación Meniños
Centro de menores Lar a Mercé
Centro Fogar María Inmaculada
Fundación Juan Soñador
ONG Viraventos
Down Coruña
Servizos Sociais Municipais
Aspronaga
CEE Nosa Señora do Rosario
AXUDA CONCEDIDA: 15.000 €
PARTICIPANTES: 429

A.D.C. ALQUIMIA INLINE
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Patinaxe

PROXECTO:

Patinaxe en liña como instrumento
de inclusión social e promoción da
igualdade
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Asperga
CIEMA
ACCEM
Centro Municipal de Saúde Mental
Infantil
Centro de menores Lar a Mercé
AXUDA CONCEDIDA: 7.917 €
PARTICIPANTES: 562

ORILLAMAR S.D.
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Fútbol		

PROXECTO:

Escola de pais e nais do Orillamar
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Servizos Sociais Municipais
AXUDA CONCEDIDA: 3.000 €
PARTICIPANTES: 552

MEMORIA 2018
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CLUB NATACIÓN CORUÑA

SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

Natación
Waterpolo		
PROXECTO:

Deporte inclusivo a través da natación e
actividades acuáticas. Apoio ao deporte
feminino
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Casa de Acollida Municipal
Centro cívico de Labañou
Fundación Meniños
Centro Municipal de Saúde Mental Infantil
ACCEM
AXUDA CONCEDIDA: 17.500 €
PARTICIPANTES: 466

Tiro con arco
Atletismo
Natación
Xadrez		
PROXECTO:

Proyectos sociales de deporte solidario
e inclusivo y de transmisión de valores
destinado a entidades sociales sin ánimo
de lucro con colectivos en situación más
desfavorecida, incluyendo la cesión de todas
nuestras instalaciones, equipamientos y
monitores especializados, con el primordial
objetivo de desarrollo de habilidades
acuáticas para personas con algún tipo de
discapacidad y fase de mejora del desarrollo
de la práctica deportiva de tiro con arco para
personas invidentes, ya iniciadas en cursos
anteriores

UNIÓN VECIÑAL VENTORRILLO

CLUB BÁSQUET CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

PROXECTO:

PROXECTO:

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Fútbol		

Multiproxecto social igualdade
integración 4
Down Coruña

AXUDA CONCEDIDA: 13.250 €
PARTICIPANTES: 1.065

Baloncesto		

Educación en valores a través do baloncesto.
Proxecto Des-Básquet Coruña
Servicios Sociais Municipais
AXUDA CONCEDIDA: 12.500 €
PARTICIPANTES: 2.631

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Down Coruña
ONCE

AXUDA CONCEDIDA: 5.000 €
PARTICIPANTES: 2.577
MEMORIA 2018
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CLUB SILVA S.D.
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Fútbol		

PROXECTO

Integración no ámbito do fútbol
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Down Coruña

AXUDA CONCEDIDA: 3.000 €
PARTICIPANTES: 2

SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS

CLUB DE MAR DE SAN AMARO

ORZÁN S.D.

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

CLUB TORRE S.D.

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

PROXECTO:

Vela deportiva
Mergullo

PROXECTO:

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

PROXECTO:

Fútbol		

III Xornadas de Deporte Adaptado e
Inclusivo
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Ecos do Sur
ONG Viraventos
Equus Zebra
Aspronaga
Down Coruña
ASPACE

Piragüismo		

Padexa con nós. Piragüismo para todos
Fundación Ingada
AXUDA CONCEDIDA: 9.952,50 €
PARTICIPANTES: 88

Un mar de inclusión - Vela e mergullo para
todos
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

COGAMI

AXUDA CONCEDIDA: 15.000 €
PARTICIPANTES: 488

Fútbol		

PROXECTO:

Escola de fútbol feminino
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Padre Rubinos

AXUDA CONCEDIDA: 3.000 €
PARTICIPANTES: 232

AXUDA CONCEDIDA: 5.630 €
PARTICIPANTES: 579

MEMORIA 2018
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CLUB INSTITUTO ZALAETA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Voleibol		
PROXECTO:

CLUB ESCOLA DE TENIS MARINEDA

Fomento do deporte base. Educación en
valores
AXUDA CONCEDIDA: 3.000 €
PARTICIPANTES: 218

DISCIPLINA DEPORTIVA:

Tenis
Pádel		

PROXECTO:

Todos ao tenis e ao pádel: torneos e
actividades de tenis, pádel e multideportivas
para persoas con discapacidade
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

APEM
CAPD A Coruña
ADACECO
COGAMI
Aspronaga
Servizos Sociais de Cambre
FEAFES
ASPACE
Arela
AXUDA CONCEDIDA: 20.000 €
PARTICIPANTES: 3.143
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CLUB 5 CORUÑA FÚTBOL SALA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Fútbol sala		
PROXECTO:

Fútbol sala para tod@s
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Camina Nepal
ACCEM
Cáritas Coruña

AXUDA CONCEDIDA: 3.000 €
PARTICIPANTES: 1.331

CLUB ESGRIMA CORUÑA

CLUB HALTEROFILIA CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

PROXECTO:

PROXECTO:

Esgrima		
Esgrima Inclúe IV
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

ADCOR
CIEMA
Fogar de Sor Eusebia
Fundación Agarimo
Fundación Juan Soñador
Asociación Arela
Servizos Sociais Municipais
AXUDA CONCEDIDA: 12.843,75 €
PARTICIPANTES: 276

Halterofilia

A halterofilia como medio de inclusión e
intervención social para a integración e
igualdade de xénero
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Fundación Meniños
AXUDA CONCEDIDA: 20.000 €
PARTICIPANTES: 3.033
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VICTORIA C.F.

ATHLETIC CORUÑA HÓCKEY CLUB

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

PROXECTO:

PROXECTO:

Hóckey		

Fútbol		

Proxecto Special Hóckey para a inclusión no
deporte lúdico/competitivo de discapacitados
e creación de equipos na Coruña. Fomento do
hóckey feminino sala/herba na Coruña con
equipos e competicións nacionais

Fomento do fútbol feminino na CoruñaActividade educativa/social
AXUDA CONCEDIDA: 3.000 €
PARTICIPANTES: 832

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Aspronaga
Asociación Misela
AXUDA CONCEDIDA: 5.400,00 €
PARTICIPANTES: 110

BM LÍNEA 21
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Balonmán		
PROXECTO:

AGAFAM

AXUDA CONCEDIDA: 3.000 €
PARTICIPANTES: 515

CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TÉCNICA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Rugby		

PROXECTO:

HOCKEY CLUB LICEO DE A CORUÑA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Hóckey		
PROXECTO:

O hóckey sobre patíns como ferramenta de
integración
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

Esgrima
Pentatlón moderno		
PROXECTO:

Integratlón: esgrima e péntatlon moderno
para a integración social

Formación nas escolas do deporte de
balonmán
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

ZALAETA 100TOLOS

Rugby para todos 3
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Aspronaga
CEE María Mariño
CIEMA
Asociación Participa para a Inclusión
AXUDA CONCEDIDA: 15.000,00 €
PARTICIPANTES: 2.129

REAL CLUB NÁUTICO DA CORUÑA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Vela deportiva		
PROXECTO:

Escola de vela adaptada e inclusión social
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Centro Municipal de Saúde Mental Infantil
ONG Viraventos
Aspronaga
AXUDA CONCEDIDA: 18.000,00 €
PARTICIPANTES: 3.481

Aspronaga

AXUDA CONCEDIDA: 5.300,00 €
PARTICIPANTES: 186

Ecodesarrollo Gaia
AXUDA CONCEDIDA: 3.000,00 €
PARTICIPANTES: 243
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OAR CIUDAD VIEJA DE 1952
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Balonmán
PROXECTO:

Inclusión social da muller con necesidades en
proxectos deportivos desde idades temperás
AXUDA CONCEDIDA: 3.000,00 €
PARTICIPANTES: 83

TOTAL
DE AXUDAS CONCEDIDAS

250.000 €
TOTAL
DE PARTICIPANTES

26.844

VIAJES AMARELLE FSF
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Fútbol		

PROXECTO:

Fomento do deporte base feminino (fútbol
sala) e educación/inclusivo en valores
AXUDA CONCEDIDA: 3.000,00 €
PARTICIPANTES: 100
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V convocatoria
Deporte solidario
e inclusivo
2018/2019
En setembro de 2018, a Fundación Emalcsa
lanzaba a V convocatoria do programa Deporte
solidario e inclusivo, continuando así co
seu labor de fomento do deporte de base
e integración social a través da práctica
deportiva. Nesta ocasión foron 27 as
entidades seleccionadas para colaborar coa
Fundación e desenvolver os seus proxectos
ata o 15 de agosto de 2019.
Cun orzamento de 250.000 euros, esta
convocatoria mantén a tendencia das
anteriores edicións, outorgando maior
protagonismo á dimensión social e inclusiva
do programa, coa intención de promover
o desenvolvemento de proxectos que
contribúan á integración de colectivos
especialmente vulnerables a través de
alianzas de colaboración con entidades
sociais. Por isto, o 75% dos recursos
asignáronse ao financiamento das iniciativas
sociais. A principal novidade é o aumento do
importe mínimo das axudas (5.000 euros),
co fin de promover o desenvolvemento de
proxectos de maior alcance.
Como nas anteriores edicións, o conxunto
de entidades seleccionadas conforman unha
mostra da variedade de disciplinas deportivas
da cidade: hóckey (herba e sala), tenis,
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ASOCIACIÓN CORUÑESA DE WATERPOLO

tenis de mesa, pádel, baloncesto, escalada,
patinaxe, fútbol e fútbol sala, piragüismo,
esgrima, péntatlon moderno, halterofilia,
balonmán, vela, tiro con arco, natación,
rugby, ximnasia rítmica, atletismo, hípica e
waterpolo.

DISCIPLINA DEPORTIVA:

Waterpolo
PROXECTO:

Molla un sorriso
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Asotrame

AXUDA CONCEDIDA: 6.950 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 180

ATHLETIC CORUÑA HÓCKEY CLUB
AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS
INDEPENDENTES

A.D.C. ALQUIMIA INLINE
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Patinaxe

PROXECTO:

Patinaxe en liña e as súas modalidades como
instrumento de inclusión, empoderamento
social e promoción da igualdade
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Asperga
CIEMA
ACCEM
Centro Municipal de Saúde Mental Infantil
Centro de Menores Lar a Mercé
Centro cívico de Monte Alto
AXUDA CONCEDIDA: 9.910,80 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 166
MEMORIA 2018

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

Hóckey herba
Hóckey sala

PROXECTO:

Special Hockey e fomento do hóckey feminino
sala/herba na Coruña

Escalada
Sendeirismo

Escala, camiña, oriéntate
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

CIEMA
Fundación Meniños
Centro de Menores Lar a Mercé
Fundación Juan Soñador
ONG Viraventos
Servizos Sociais Municipais
Casa de Acollida Municipa
AXUDA CONCEDIDA: 14.500 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 829

PROXECTO:

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Aspronaga
Asociación Misela
AXUDA CONCEDIDA: 5.000 €

OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 130
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BM LÍNEA 21

CLUB 5 CORUÑA FÚTBOL SALA

CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

PROXECTO:

PROXECTO:

CLUB BÁSQUET CORUÑA

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS
COLABORADORAS:

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

Balonmán

Balonmán solidario
Centro cívico de
Novo Mesoiro
AXUDA CONCEDIDA:

Fútbol sala

Fútbol sala para tod@s
Servizos Sociais Municipais
AXUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 1.725

460

PROXECTO:

Básquet Coruña Solidario
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

5.000 €

OBXECTIVO DE
PARTICIPANTES:

Baloncesto

CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Servicios Sociais Municipais
AXUDA CONCEDIDA: 16.500 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 428

Tenis de Mesa
Bádminton
PROXECTO:

Escola de bádminton e tenis de mesa para
persoas con discapacidade intelectual.
“Golpeando as barreiras”
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Aspronaga

AXUDA CONCEDIDA: 11.000 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 340

Atletismo
PROXECTO:

Atletismo para a integración
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Ecos do Sur

AXUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 240
MEMORIA 2018
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CLUB ESGRIMA CORUÑA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Esgrima

PROXECTO:

Esgrima Inclúe V
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

CLUB ESCOLA DE TENIS MARINEDA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Tenis
Pádel

PROXECTO:

Todos ao tenis e ao pádel: torneos e
actividades de tenis, pádel e multideportivas
para persoas con discapacidade
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TÉCNICA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Rugby

PROXECTO:

Rugby para todos 4
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Aspronaga
Down Coruña
CEE María Mariño
CIEMA
Asociación Participa para la Inclusión
AXUDA CONCEDIDA: 13.000 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 764
MEMORIA 2018

FEAFES Galicia
COGAMI
ADACECO
Aspronaga
Arela
APEM
ASPACE
CEE Santiago Apóstol
AXUDA CONCEDIDA: 17.501,20 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 823

CIEMA
ADCOR
Agarimo
Juan Soñador
ACCEM
Equus Zebra
Fogar Sor Eusebia
Arela
Centro Municipal Saúde Mental Infantil
Servizos Sociais Municip
AXUDA CONCEDIDA: 11.875 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 123
CLUB XIMNASIA RÍTMICA
MARÍA BARBEITO
DISCIPLINA DEPORTIVA:

CLUB HALTEROFILIA CORUÑA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Halterofilia
PROXECTO:

A halterofilia como medio de inclusión e
intervención social para a integración e
igualdade de xénero
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Fundación Meniños
AXUDA CONCEDIDA: 16.500 €

OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 1.124

Ximnasia rítmica
PROXECTO:

A inclusión social a través da ximnasia rítmica
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

CEE Santiago Apóstol
AXUDA CONCEDIDA: 5.000 €

OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 141
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CLUB MARÍTIMO DE OZA O PUNTAL

ORILLAMAR S.D.

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

PROXECTO:

PROXECTO:

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Vela deportiva

Fútbol

Escola de pais e nais do Orillamar

Lobos de mar
Servizos Sociais Municipais
AXUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 101

CLUB TORRE S.D.

GRUMICO S.D.

CLUB NATACIÓN CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

PROXECTO:

Natación
PROXECTO:

Deporte inclusivo a través das actividades
acuáticas
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Servizos Sociais Municipais
Fundación Meniños
ACCEM
AXUDA CONCEDIDA: 16.500 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 258

Fútbol

Proxecto Social Club
Torre 2019
ORGANIZACIONES
SOCIALES
COLABORADORAS:

ASPACE
Down Coruña
Aspanaes
Aspronaga
ADCOR
ONG Viraventos
Ecos do Sur
Equus Zebra
Casco

Tenis de Mesa
Boxeo
PROXECTO:

Fomento do deporte inclusivo e solidario
a través das actividades de tenis de mesa,
boxeo e atletismo
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Fundación Mulleres
Grumico
COGAMI
AXUDA CONCEDIDA: 7.400 €

OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 70

Aspronaga
Asociación de Inmigrantes de Senegal
Servizos Sociais Municipais
AXUDA CONCEDIDA: 6.000 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 1.401

REAL CLUB NÁUTICO DA CORUÑA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Vela adaptada
PROXECTO:

Escola de vela adaptada e inclusión social
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Aspronaga
Fundación ONCE
AXUDA CONCEDIDA: 6.000 €

OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 256

AXUDA CONCEDIDA: 8.600 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 1.442

MEMORIA 2018
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UNIÓN VECIÑAL VENTORRILLO
TENIS

DISCIPLINA DEPORTIVA:

Fútbol

PROXECTO:

Multiproyecto social igualdad integración

(DOMINGO 26)

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

I TORNEO FEMENINO DE PADEL
RSD HÍPICA - FUNDACIÓN EMALCSA

Down Coruña

AXUDA CONCEDIDA: 13.100 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 920

LUGAR: RSD HIPICA de LA CORUÑA
FECHA: Sábado 25 de Agosto de 2018
ORGANIZAN:

COLABORAN:

VIAJES AMARELLE FSF
REAL SOCIEDAD HÍPICA DE LA CORUÑA
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Hípica
Tenis

PROXECTO:

Proxecto de hipoterapia e fomento da
integración feminina nos deportes de raqueta
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Aspanaes
ASPACE

SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Piragüismo
PROXECTO:

AXUDA CONCEDIDA: 6.973 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 204

Padexando
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Fundación Ingada
AXUDA CONCEDIDA: 7.690 €

OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 93

SPORTING CLUB CASINO DA CORUÑA

DISCIPLINA DEPORTIVA:

DISCIPLINA DEPORTIVA:

PROXECTO:

Tiro con arco
Atletismo
Natación
Ajedrez
PROXECTO:

Integración de colectivos en risco de
exclusión integrado dentro do programa
xeral de actividades do Sporting Club Casino
para as disciplinas acuáticas, tenis, pádel,
judo, tiro con arco, xadrez e escola de
psicomotricidade

Fútbol

Fomento deporte base feminino (fútbol sala)
e educación/inclusivo en valores
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Servizos Sociais Municipais
AXUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 90

ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

ONCE
Down Coruña

AXUDA CONCEDIDA: 6.400 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 272
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VICTORIA C.F.
DISCIPLINA DEPORTIVA:

Fútbol

PROXECTO:

I Gala do Deporte
da Coruña e a súa
comarca

TOTAL
DE AXUDAS CONCEDIDAS

250.000 €

Consolidación e promoción do fútbol
feminino na comarca da Coruña
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Servizos Sociais Municipais
AXUDA CONCEDIDA: 5.000 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 1.274

OBXECTIVO
DE PARTICIPANTES

15.501

Ignacio Alabart, Ignacio González e Eduard Lamas

Rubén Río

ZALAETA 100TOLOS

No centro, Alberto Seoane

O 13 de xuño de 2018 celebrouse, no teatro
Rosalía de Castro, a I Gala do Deporte da
Coruña e a súa comarca, impulsada polo
Concello e La Opinión de A Coruña, co
obxectivo de premiar o traballo dos mellores
deportistas locais do 2017. A gala estivo
presentada polo xornalista Alfonso Hermida,
e nela tamén participaron o humorista Víctor
Grande e o debuxante Santy Gutiérrez.

Nadia Iglesias

Jacobo Garrido

Víctor Grande e Santy Gutiérrez

DISCIPLINA DEPORTIVA:

Esgrima
Péntatlon moderno
PROXECTO:

ntegratlón: esgrima e péntatlon moderno para
a integración social
ORGANIZACIÓNS SOCIAIS COLABORADORAS:

Centro Municipal Saúde Mental Infantil
CIEMA
ONG Viraventos
AXUDA CONCEDIDA: 13.600 €
OBXECTIVO DE PARTICIPANTES: 1.647
MEMORIA 2018

Irene Blanco

Alfonso
Hermida
Maribel Dapena có seu club de ximnasia rítmica
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Paula Otero

Unai Cereijo

Helia González xunto a Rafa Pascual
Vento-Teixeiro

Alberto Seoane

Ferenc Szabo

Ivanna Román

Ane de la Fuente

José Manuel Sánchez

A continuación detállanse os finalistas e
gañadores nas diferentes categorías:
Mellor deportista feminina
Irene Martínez (gañadora)
Ane de la Fuente
Helia González
o
Mellor deportista masculino
José Manuel Sánchez (gañador)
Eduard Lamas e Ignacio Alabart
Rubén Río
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Mundial de snipe
Club Halterofilia Coruña

Básquet Coruña

A la derecha, Rosa García

CPA Maxia

Marco Carreira

Pablo Galán

Filllas de Breogán

Carlos Cortés

Gran Premio Cantones

Enrique García-Raposo

Trofeo Miguelito

Mellor promesa feminina
Irene Blanco (gañadora)
Paula Otero
Ivanna Román

Mellor adestrador/a
Ferenc Szabo (gañador)
Marco Carreira
Rosa García

Mellor promesa masculina
Jacobo Garrido (gañador)
Unai Cereijo
Pablo Galán

Mellor xuíz/a ou árbitro/a
Zeltia García (gañadora)
Carlos Cortés
Dolores Rojas

Mellor equipo
Club Halterofilia Coruña (gañador)
Club de Patinaxe Artística Maxia
Fillas de Breogán

Mellor competición
Trofeo Miguelito de judo (gañador)
Gran Premio Cantóns de marcha
Munidal de snipe

Zeltia García

Xurado dos premios I Gala do Deporte
da Coruña e a súa comarca

Gañadores do premio ao deporte solidario:
Básquet Coruña, pola súa iniciativa 13
partidos, 13 causas, e o equipo de fútbol
sala Vento-Teixeiro, integrado por internos da prisión coruñesa
Gañador do premio ao mellor deportista con
discapacidade:
Alberto Seoane
Gañadora do premio á traxectoria:
Maribel Dapena
Mencións especiais:
Enrique García Raposo e os deportistas
olímpicos e paralímpicos da Coruña e a
súa área de influencia.
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Programa
CULTURAL

Cultura accesible
e inclusiva
A través do programa Cultura accesible e
inclusiva preténdese lograr a igualdade de
oportunidades no acceso ao goce dos bens
de carácter cultural na cidade da Coruña e a
remoción dos obstáculos para a plena participación de toda a cidadanía nos mesmos.
Trátase dun programa transversal para cuxo
desenvolvemento precísase da colaboración
de múltiples axentes e institucións da vida
cultural da cidade.
O obxectivo é promover e facilitar na Coruña
a participación das persoas con diversidade
funcional, especialmente cando concorren nelas factores asociados de risco de exclusión
social e sempre considerando a perspectiva
de xénero, na vida cultural e no desenvolvemento da experiencia artística en igualdade
de oportunidades e excluíndo calquera barreira ou impedimento que dea lugar á súa discriminación.
Dentro deste programa tamén se iniciou o
contacto con diferentes empresas e fundacións da cidade que estiveran interesadas no
seu patrocinio. Despois de distintas presentacións uníronse ao proxecto as seguintes
entidades:

MEMORIA 2018
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Fundación María José Jove
Vegalsa-Eroski
Repsol
Naturgy
Fundación Banco Sabadell
Entre as accións desenvolvidas durante o ano
2018 destácanse as seguintes:
Información individualizada dos proxectos
da II Convocatoria
Durante o ano 2018, as trece entidades desenvolveron os seguintes proxectos e actividades:

MEMORIA 2018

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA A
INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS

SOCIEDADE FILATÉLICA
DA CORUÑA
Organizou a iniciativa A Coruña, a casa de
todos, un concurso de pintura no que os
debuxos premiados serán parte dunha exposición e dunha tarxeta e selo oficiais. Levouse
a cabo en colaboración con Aspronaga e
Asperga, supuxo un gasto de 3.815 euros e
nel participaron 78 persoas con discapacidade intelectual. O acto de entrega de premios
celebrouse no salón de Plenos do Concello
e contou coa presenza de case un cento de
persoas.

AMIGOS DO MUSEO DE BELAS ARTES DA
CORUÑA
O seu proxecto titulouse Un museo en
movemento. Programa de visitas-taller para
grupos de diversidade funcional, e consistiu
nunha serie de talleres teóricos e prácticos
cos que 376 persoas se achegaron á colección permanente do Museo de Belas Artes,
pero fóra das súas instalacións. Nel colaboraron as asociacións APEM e Afaco, e o gasto
realizado e xustificado foi de 10.000 euros. En
total, realizáronse 18 presentacións a diferentes entidades de persoas con diversidade
funcional.

A asociación levou a cabo unha obra de teatro titulada A mirada nas mans, na que participaron persoas con e sen discapacidades.
Fíxose coa colaboración del centro ocupacional Pascual Veiga, Aspanaes, Adafad, Renacer
y la banda municipal. Os intérpretes realizaron
varios obradoiros de preparación, e a obra
presentouse publicamente o 19 de abril no
teatro Rosalía de Castro, co aforo case completo. O gasto total foi de 10.000 euros, e nela
participaron 91 persoas con discapacidade e
outras 1.400 sen ela.
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ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA QUINTA
DEL ARTE
O seu proxecto titulouse Despertares, e consistiu nunha obra teatral e varios obradoiros
nos que participaron persoas con e sen discapacidades, en colaboración con Aspergas e
Adcor. A peza representouse no centro Ágora
da Coruña, en Sada e en Bergondo. Tamén
abarcou, en abril, a proxección do documental
A gran voda no III Festival Visibles de Madrid
e, en maio, a estrea da obra Desde o invisible
no Festival Unha mirada diferente. Cun gasto
de 10.000 euros, implicou a 330 persoas con
diferentes discapacidades nos obradoiros, ensaios e representacións, e a 540 persoas sen
discapacidade nos obradoiros e nas representacións.
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ASOCIACIÓN PARA O
DESENVOLVEMENTO
DA CULTURA MUSICAL
NA INFANCIA
PARA COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS
E EN RISCO DE
EXCLUSIÓN CULTURAL
(DEMUSICADE)
Organizou a segunda edición do programa
musical accesible e inclusivo Demusicade
2018, unha serie de 19 recitais e obradoiros
realizados por compoñentes da Orquestra de
Cámara Galega, que chegaron a 242 persoas
con discapacidade intelectual. O gasto realizado e xustificado foi de 7.000 euros, e contou coa colaboración da Fundación Abrente
e o centro de día e o colexio de educación
especial de Aspanaes.

ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR CATRO
Baixo o título Músicas participativas e inclusivas organizáronse 63 obradoiros de musicoterapia, nos que participaron un total de
1.062 persoas con discapacidade e 337 sen
ela. O proxecto finalizou coa celebración de
dous concertos en maio nos teatros Rosalía
de Castro e Colón, cun gasto realizado e xustificado de 6.895 euros. Adcor, ONCE, AIND,
Adaceco, CAPD Coruña, Cogami e Grumico
colaboraron coa actividade.

ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS
A entidade gravou o capítulo de presentación da comedia de situación Na vía pública,
titulado E do meu que?, que tamén abarcou
actividades de preparación e sesións de
gravación. Nel participaron persoas con e sen
discapacidade -191 no primeiro caso e 185
no segundo-, incluíndo a alumnos do colexio
Calasancias. Tivo a colaboración de Aspronaga e Grumico, e supuxo un gasto de 10.000
euros.
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POTEN100MOS
Desenvolveu a plataforma
DiversidArte para mellorar a
accesibilidade, promoción,
produción e difusión da arte,
onde os principais protagonistas son persoas
con diversidade intelectual, física, psíquica
e sensorial xunto con outros colectivos en
situación e risco de exclusión. Ademais,
leváronse a cabo unha ducia de actividades:
seis en diversos museos, galerías e espazos
da Coruña; catro exposicións de artes visuais
-Fotografía a cegas, Urza, fóra todo o estraño
(unha visión de Beckett), Se puideses pintar o
mellor dos teus recordos... e un concurso/exposición unitaria de todos os participantes- e
dúas intervencións artísticas de artes escénicas -danza de Yanel Barbeito e unha representación teatral-. Coa iniciativa, que supuxo
un gasto de 10.000 euros, colaboraron Cogami, Aspronaga, Adcor, ONCE, Liga Reumatolóxica Galega, Grumico, AIND e o colectivo
Migrantes. Nela participaron 425 persoas con
discapacidade e 1.236 persoas sen ela
MEMORIA 2018

ASOCIACIÓN CULTURAL SEN ÁNIMO DE
NOME

ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS
No seu proxecto, Talleres musicais inclusivos
e novas tecnoloxías, realizáronse once obradoiros e outras actividades para 167 persoas
con discapacidade e outras 173 sen ela. O
gasto realizado e xustificado foi de 7.000
euros, e levouse a cabo en colaboración con
Cogami, Artefíos, Down Coruña e Ecos do Sur.

A asociación creou SenteArte Integra, unha
serie de talleres culturais e artísticos de poesía, biodanza, pintura e musicoterapia que se
desenvolveron ao longo dun mes. O resultado
dos obradoiros mostrouse ante o público
durante unha xornada de arte celebrada na
praza de España a finais de xuño. En total,
leváronse a cabo 18 actividades, cun gasto
de 3.705,10 euros, nas que participaron 152
persoas con discapacidade e outras 101 sen
discapacidade. O proxecto realizouse en colaboración con Acropos e a Liga Reumatolóxica
Galega.

ASOCIACIÓN CULTURAL FREAKEMACINE
Baixo o título Cine inclusivo para persoas con
TDH, desenvolvéronse actividades e talleres
sobre o mundo do cine e da cultura cinematográfica para nenos e adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividade
e outros trastornos asociados. En colaboración con Indaga, fixéronse sete actividades,
nas que participaron 127 persoas con discapacidade e 30 sen ela. O gasto realizado e
xustificado foi de 4.419,50 euros.
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Evaluación da II Convocatoria
Nos trece proxectos subvencionados participaron 24 entidades de persoas con discapacidade:

ASOCIACIÓN
PARTICIPA PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA
A súa iniciativa, Deseñando e unindo sons,
levouse a cabo coa axuda dos departamentos de música e tecnoloxía do IES de Zalaeta.
Co primeiro realizouse o proxecto de creación e recreación musical Unindo sons e, co
segundo, outro sobre impresión de obxectos
e deseño de aplicacións chamado Deseño e
aprendo. En total, realizáronse 23 actividades
cun gasto de 7.000 euros. Contou coa colaboración de Aspronaga e coa participación de
231 persoas con discapacidade e 666 sen ela.
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Desenvolveu o
programa cultural
gratuíto Arte para
cuidarte, destinado
a coñecer, visitar e
gozar de manifestacións artísticas
na contorna urbana,
como arquitectura, pintura mural, escultura,
exposicións ou monumentos. Realizouse a
través de rutas de sendeirismo grupais pola
cidade da Coruña, adaptadas á poboación
con necesidades especiais, e acompañados
dun guía. Supuxo un gasto de 10.000 euros
e leváronse a cabo 21 actividades, nas que
participaron 365 persoas con discapacidade
e outras 189 sen ela. O proxecto fíxose en
colaboración con Aspronaga

Asociación Coruñesa de Promoción do
Xordo (Acropos)
Asociación de Dano Cerebral Adquirido
(Adaceco)
Asociación de Pais de Persoas con
trastornos do Espectro Autista da Coruña
(Aspanaes)
Asociación de Síndrome Down (Down
Coruña)				
Asociación do Síndrome de West (West
Galicia)				
Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzhéimer da Coruña (Afaco)
Asociación Galega de Asperger (Asperga).
Asociación para a Inclusión de Persoas
con Diversidade Funcional (Artefíos)
Asociación para a integración do Neno
Diminuído (AIND)
Asociación Pascual Veiga, formada por
pais e nais de persoas con discapacidade
intelectual.
Asociación Pro Enfermos Mentais da
Coruña (APEM)
Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (Aspronaga)
Centro de Atención a Persoas con Discapacidades da Coruña (CAPD Coruña)
Confederación Galega de Persoas con

Discapacidade (Cogami)
Fundación Abrente
Fundación Adultos Discapacitados da
Coruña, (Adcor)
Fundación Ingada - Instituto Galego do
TDAH e Trastornos Asociados
Grupo de Persoas con Discapacidade da
Coruña (Grumico)
Liga Reumatolóxica Galega
Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE)
Asociación benéfica Renacer
Asociación de Axuda a Familias de Drogodependentes (Adafad)
Comité AntiSida da Coruña (Casco)
Fundación Camiña Social
Todos os proxectos presentaron as memorias
xustificativas e fixeron os gastos presupostados.
Os ámbitos culturais sobre os que se desenvolveron os proxectos foron:
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Programa Cultural
ÁMBITOS CULTURAIS SOBRE LOS QUE SE DESENVOLVEN OS PROXECTOS:
Nº de participacións de
persoas con discapacidade ou
diversidade funcional

Nº de participacións de
persoas sen discapacidade
ou diversidade funcional

Total de
participacións

19

318

215

533

Danza

7

86

104

190

Fotografía

6

286

990

1.276

127

1.789

1.300

3.089

Patrimonio

17

365

189

554

Pintura

27

486

1.567

2.053

Poesía

4

17

15

32

Teatro

20

476

2.015

2.491

1

12

3

15

228

3.835

6.398

10.233

Nº de participacións de
persoas sen discapacidade
ou diversidade funcional

Total de
participacións

Rama artística
Cine

Música

Web
TOTAL XERAL

Nº de
eventos

As persoas con discapacidade puideron asistir, participar,
crear e incluso xestionar os diferentes proxectos.
Programa Cultural
TIPOS DE EVENTOS
Tipo de evento

Nº de
eventos

Nº de participacións de
persoas con discapacidade ou
diversidade funcional

Actividade

31

330

601

931

Concerto

4

150

335

485

Concurso

2

26

10

36

19

376

476

852

6

271

2.460

2.731

Función

17

627

2.058

2.685

Ruta

17

365

189

554

Ensaio
Exposición

Taller

132

1.690

269

1.959

TOTAL XERAL

228

3.835

6.398

10.233
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En total, subvencionáronse e desenvolvéronse trece proxectos -seis máis que na primeira
convocatoria-, e as participacións medraron
de forma moi importante: dunhas 1.500 pasouse a 10.233.
Nesta segunda convocatoria tamén aumentaron as ramas artísticas e os tipos de eventos
desenvolvidos, así como as entidades sociais
que participaron nos diferentes proxectos.

Lanzamento da III Convocatoria
Co obxectivo de dar continuidade ao programa Cultura accesible realizouse a terceira
convocatoria. As bases estiveron dispoñibles
na páxina web da Fundación Emalcsa, e o
prazo para a presentación de solicitudes foi
do 1 ao 19 de outubro de 2018. Para esta
edición incorporouse Naturgy como patrocinador e deuse de baixa Luckia.
Nesta terceira edición presentáronse un total
de doce entidades culturais, das que todas
obtiveron un financiamento total ou parcial.
Os proxectos foron valorados por un comité
técnico composto por profesionais do ámbito
cultural do Concello da Coruña e da Fundación María José Jove, que é unha das entidades patrocinadoras do programa. A valoración técnica dos proxectos foi mellor que a do
ano pasado e estanse a incluír colectivos de
alumnos de diferentes ensinos, o que producirá un maior impacto na sensibilización cara
ás persoas dos colectivos aos que se dirixe a
convocatoria.
Os proxectos financiados desenvolverán actividades culturais nos campos da música, o
teatro, o cinema, a danza, a pintura, a poesía,
os contidos dixitais, a fotografía e as visitas a
museos e monumentos.
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Os doce proxectos subvencionados executaranse durante ata o mes de agosto de 2019.
cutarán durante hasta el mes de agosto de
2019.
Unha das características especiais destas convocatorias é a necesidade de que o
proxecto se faga apoiado e en colaboración
cunha entidade de persoas discapacitadas.
Desta forma, ademais das doce entidades
culturais que realizarán os proxectos, participarán outras 33 de persoas con discapacidade e de persoas en risco ou exclusión social,
así como colectivos escolares. Isto supón un
aumento de doce con respecto ao ano anterior. A relación destas entidades é a seguinte:
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Asociación cultural Ablú
Asociación Comisión Católica Española de Migración (Accem)
Asociación Cidadá de Loita contra a
Droga (Aclad)
Asociación Coruñesa de Promoción
do Xordo (Acropos)
Asociación de Dano Cerebral Adquirido (Adaceco)
Asociación de Axuda a Familias de
Drogodependentes (Adafad)
Fundación Adultos Discapacitados da
Coruña (Adcor)
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer da Coruña (Afaco)
Asociación para a integración do
Neno diminuído (AIND)
Asociación pola Liberdade Afectiva e
Sexual da Coruña (ALAS)
Asociación de Nenos con Déficit de
Atención con ou sen hiperactividade (AnhidaCoruña)
Asociación Pro Enfermos Mentais da
Coruña (APEM)
Asociación para a Inclusión de Persoas con Diversidade Funcional (Artefíos)
Asociación Coruñesa de Epilepsia
Asociación de Pais de Persoas con
trastornos do Espectro Autista da Coruña
(Aspanaes)
Asociación Galega de Asperger (Asperga)
Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (Aspronaga)
Colexio Calasancias

Centro de Atención a Persoas con
Discapacidades da Coruña (CAPD Coruña)
Comité AntiSida da Coruña (Casco)
Cociña Económica			
Confederación Galega de Persoas
con Discapacidade (Cogami)
Asociación de Síndrome Down (Down
Coruña)		
Ecos do Sur
Fundación Fogar Santa Lucía Mulleres Sen Teito
Fundación Mulleres
Grupo de Persoas con Discapacidade
da Coruña (Grumico)
Grupo Vocal SPV do CEIP San Pedro
de Visma			
Liga Reumatolóxica Galega
Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE)
Asociación Pascual Veiga, formada
por pais e nais de persoas con discapacidade intelectual
Asociación benéfica Renacer
Asociación do Síndrome de West
(West Galicia)

A través desta convocatoria, a Fundación
Emalcsa entregou 99.790,56 euros en axudas económicas para financiar doce proxectos que facilitan a inclusión de persoas con
discapacidade na vida cultural da cidade. Estes fondos proceden do financiamento propio
da Fundación e non foron obxecto de subvención finalista por parte de terceiras entidades.
As entidades beneficiarias e proxectos nesta
convocatoria foron as seguintes:
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SOCIEDADE FILATÉLICA DA CORUÑA
PROXECTO: A Coruña solidaria

Na primeira parte do proxecto convocaranse
diferentes sesións de traballo entre artistas
gallegos de recoñecido prestixio -pintores,
escultores, autores de cómic e grafiteiros- e,
polo menos, dez membros pertencentes a
Asperga e Aspronaga, nas que realizarán
unha obra por parellas en formato A3. O tema
elixido será o mesmo que a exposición filatélica que se realizará a finais de 2019.

AMIGOS DO MUSEO DE BELAS ARTES DA
CORUÑA
PROXECTO: Un museo en movemento. Programa
de visitas-taller para grupos de diversidade
funcional. Encaixando a Seoane.

Trátase dunha iniciativa de artes plásticas
dirixida a aqueles públicos que, por diferentes
causas -diversidade funcional ou necesidades
especiais-, non teñen a posibilidade de desprazarse ás instalacións do museo. É, polo
tanto, a Asociación de Amigos a que traslada
os seus contidos de forma virtual, para explicalos e traballar con eles.

A actividade consistirá nunha visita-taller a
desenvolver en distintos locais sociais -cun
máximo de quince centros ou asociacións-,
onde os participantes realizarían un achegamento á colección permanente do museo
desde un punto de vista interactivo e dinámico.

Convocarase un concurso fotográfico co fin
de realizar un selo personalizado e unha tarxeta prefranqueada editada por Correos, que
servirá de base para unha campaña de comunicación e concienciación do labor altruísta
realizado a diario pola Cociña Económica da
Coruña, co apoio de todas as institucións que
colaboran neste proxecto.

Unha parte da edición de selo e tarxeta serán
doadas á Cociña Económica para que poidan
utilizarse para difundir o seu traballo, debido
ao interese que suscitan este tipo de materias
aos coleccionistas de toda España.
CANTIDADE: 3.937,50 euros

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA A
INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS
PROXECTO: Construíndo soños

Realizarase un proxecto de inclusión social a
través das artes para a formación, investigación e creación ao redor da historia do barrio
da Sagrada Familia e a da comunidade que o
habita, co obxectivo de comunicar a diferentes colectivos do barrio e a persoas con e sen
diversidade funcional.

Este ano, a actividade terá un novo contido
moi especial ao centrarse na obra de Luís
Seoane, coincidindo co ano dedicado a este
autor.
CANTIDADE: 7.500 euros

MEMORIA 2018
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ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO
DA CULTURA MUSICAL NA INFANCIA PARA
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS E EN RISCO
DE EXCLUSIÓN CULTURAL (DEMUSICADE)

A través de ferramentas de educación artística neuroeducativa, o proxecto será integrador,
e todas as artes estarán relacionadas entre
si. Pártese da palabra como base para unir a
historia de cada participante e a do barrio, á
que se lle engade despois a fotografía, o movemento do corpo e a banda sonora.
Mediante procesos expresivos crearase unha
posta en escena, unha exposición e un fotolibro para visibilizar o traballo na comunidade. A creación artística será realizada polos
alumnos, sendo os artistas e profesores simplemente condutores de todo este material
exploratorio e de investigación que dará lugar
a un proxecto máis profundo.
CANTIDADE: 10.000 euros

PROXECTO: III programa musical

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA QUINTA
DEL ARTE
PROXECTO: A gran voda 2.0

Trátase da continuación do proxecto de teatro
inclusivo A gran voda, que se realizou en xullo
de 2017 na Coruña, froito da convocatoria
Cultura inclusiva da Fundación Emalcsa. A
gran voda 2.0 xorde grazas a un proxecto de
colaboración co festival Unha Mirada Diferente do Centro Dramático Nacional, na convocatoria Proxéctame.
O obxectivo é replicar o proxecto anterior:
realizar unha “falsa” voda na Praza Maior -ou
nunha praza con gran visibilidade- de Madrid
entre dúas persoas con discapacidade con
máis de 80 actores con e sen diversidade
funcional -tanto afeccionados como profesionais-. A familia da noiva será galega e
traballarase na Coruña durante tres meses
con todos os actores, mentres a familia do
noivo será madrileña. Traballarase con Aspronaga, Adcor, Asperga e a Liga Reumatolóxica
Galega, e tamén convidarase ás asociacións
madrileñas.
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accesible, inclusivo y audiovisual Demusicade

Realizarase un vídeo documental onde poderá verse o proceso e o espectáculo, co fin
de que poida chegar a máis xente e fomentar
futuras experiencias, xerando novas sinerxías.
Tamén se organizarán unhas Xornadas Internacionais de Teatro Inclusivo na Coruña onde,
ademais, de exhibir o documental, convidaremos a distintos profesionais que leven a cabo
experiencias inclusivas en distintos países e
cidades.
CANTIDADE: 10.000 euros

O proxecto ten dúas intencións moi claras
atendendo aos fins da convocatoria. Por un
lado, aumentar a accesibilidade mediante a
realización de recitais na contorna das persoas con diversidade e, polo outro, incrementar a inclusión a través de concertos en lugares alleos á súa contorna habitual e abertos
ao público en xeral, de modo que se normalice a diversidade.
O obxectivo da iniciativa consiste na creación
de sete curtametraxes en colaboración coa
Escola de Imaxe e Son da Coruña, coas que
pretende lograr unha maior concienciación
sobre a diversidade por parte da sociedade
educativa mediante o coñecemento e traballo
persoal e en grupo. A outra meta é a elaboración de material que permita a difusión de
información acerca da diversidade, neste
caso, sobre o trastorno do espectro autista,
que axude a que unha parte maior da sociedade entenda un pouco máis este enorme e
marabilloso mundo.
CANTIDADE: 7.040 euros
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ASOCIACIÓN
CULTURAL
CORUÑESA
NEGUS
PROXECTO DJ

Inclusivo

ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR CATRO

ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS

PROXECTO: Músicas inclusivas & participativas

PROXECTO: E voto porque me toca

Dentro da actividade cultural da asociación
Tres por Catro incluirase a realización dos
talleres co músicoterapeuta Robert Pier, en
colaboración con seis entidades sociais da
Coruña : AIND, Adcor, Adaceco, CAPD, Cogami
e ONCE. Tamén abarcará a realización dun
concerto conxunto ao finalizar o curso, coas
agrupacións musicais da nosa asociación:
o grupo vocal EntrElas e os coro Sotto Voce
e Ludus Tonalis, coa colaboración da Banda
de Música Municipal da Coruña. Deste xeito,
integrarase a actividade social e a cultural
nun evento. Así mesmo, outros compañeiros
con diversidade non adscritos a entidades e
persoas en risco de exclusión social participarán neste proxecto inclusivo.

Nesta convocatoria exponse o segundo capítulo da sitcom, para cuxo desenvolvemento
se abordarán diferentes procesos e actividades relacionadas con:

CANTIDADE: 8.800 euros
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A continuación da liña de investigación sobre
o humor contextual, xa que “se alguén non decidiu cometer un erro, o chiste non funciona.
E non funciona porque meterse con alguén
pola súa raza, pola súa procedencia, pola súa
orientación sexual, pola súa estatura ou por
unha tara física é meterse con alguén que
non decidiu ser así”.
A toma de conciencia do que significa estar
na vida pública. Os protagonistas non xeran
humor por si mesmos, senón polas situacións nas que ven envoltos.
As claves para continuar o desenvolvemento
da gramática cinematográfica.

O guión: entender a relación da contorna coas
persoas protagonistas, o que abre un abanico de posibilidades a partir das experiencias
reais das participantes substituíndo o concepto de “reivindicar” polos de “evidenciar e
constatar”.
Prestar especial atención ao significado da
percepción das emocións e sentimentos manifestados na investigación realizada.
CANTIDADE: 10.000 euros

Esta iniciativa preséntase coa intención de
achegar a música a persoas con diversidade
funcional ou en risco de exclusión, facéndoo
desde un punto de partida distinto e novo.
Utilízase para iso a figura do DJ e as súas
ferramentas, logrando chegar a todo tipo
de persoas dun modo directo e sinxelo. Nos
talleres de DJ Inclusivo as persoas son as
protagonistas, e úsase a música como medio para traballar os seus aspectos esenciais
-a harmonía, a melodía, o ritmo e o ton-, así
como as emocións e o movemento que leva
implícito.
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ASOCIACIÓN CULTURAL SEN ÁNIMO DE
NOME
PROXECTO: SenteArte Integra

Para a súa realización facilítase e ensínase o
uso das novas tecnoloxías relacionadas co
DJ, como controladoras dixitais, tablets, móbil
e aplicacións específicas. Neste novo proxecto ofrécese tamén, como reforzo ás unidades
didácticas, a creación de emisións radiofónicas ou podcasts nas que os participantes
darán voz a contidos e músicas propias.
CANTIDADE: 8.800 euros

Consiste nun proxecto cultural que naceu ad
hoc o ano pasado para esta mesma convocatoria. A intención é volver propoñer un programa participativo de talleres artístico-terapéuticos que se desenvolverán ao longo dun mes
e que finalizará cunha xornada artística de
inclusión social na praza de España da Coruña, a finais de xuño de 2019, onde se mostrará o resultado de todos os obradoiros.
Este ano auméntase o número de talleres
ofrecidos ás entidades sociais da cidade da
Coruña, pasando de catro a dez. Repetiranse
os mesmos obradoiros desenvoltos o ano
pasado -O signo da poesía, de poesía; Móvөme, de biodanza; Cada peza conta, de pintura, e Báilanme as notas, de musicoterapia-,
aos que se sumarán outros de danza árabe,
capoeira angola, ioga e pilates, quiromasaxe,
reiki e mindfulness.
Mediante este proxecto multidisciplinar, onde
as materias culturais e artísticas teñen un
gran peso, quérense destacar aspectos de
inclusión social. O SenteArte Integra é unha
mestura de actividades artísticas e holísticas.
CANTIDADE: 6.213,06 euros
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POTEN100MOS
PROXECTO: DiversidArte: taigeto, sueños y
normalidad

Trátase dunha iniciativa fotográfica colectiva. Durante o 2019 formaranse ata dez
grupos, cada un deles integrado por persoas
de diferentes colectivos -cun máximo de dez
en cada un-. Xunto a fotógrafos profesionais
nesta disciplina e conscientes da realidade
que se quere cambiar, traballarán desde a
expresión, o debate e a fotografía ao longo
de sesións semanais para obter de cada un
deles o resultado fotográfico-artístico.
Este resultado formará parte dunha exposición e un libro -editado cos canons de accesibilidade e en colaboración coas entidadesno que se plasmará esa realidade diaria, a
normalidade descoñecida entre os “normais”,
rompendo esa barreira que, aínda que diferentes, non nos fai tan distintos.
CANTIDADE: 10.000 euros
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Festival das Artes
pola Inclusión
Social (FESTI=)

ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL
PROXECTO: Arte para coidarte

Trátase dun programa cultural para persoas
con diversidade funcional que consiste na
realización de rutas guiadas de sendeirismo
urbano, articuladas en visitas e actividades
nas principais obras de arte da Coruña -como
arquitectura, escultura, prazas ou pinturas-.
ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA
PROXECTO: Deseño e son

Co fin de normalizar a convivencia e integración social dos mozos e mozas con diversidade funcional, a asociación presentou esta
iniciativa, que ten dúas partes. En primeiro
lugar, en colaboración co departamento de
música do IES Ramón Menéndez Pidal, desenvolverase o proxecto conxunto de creación
e interpretación musical Unindo sons. Por
outra banda, co departamento de tecnoloxía
do mesmo centro levarase a cabo o proxecto
de impresión de obxectos de axuda e deseño
de xogos e aplicacións Deseño e aprendo.

O programa deseña especificamente as rutas
de sendeirismo urbano, adaptadas ás capacidades funcionais das persoas participantes.
Cada ruta gira ao redor de varias obras de
arte, nas que se realizarán diferentes actividades culturais en formato grupal e lúdico, para
coñecelas e gozar delas. Entre as accións
planeadas están xogos de orientación espazo-temporal, coñecemento da contorna e representación simbólica das obras, cada unha

adaptada ás capacidades dos participantes e
dirixida a a mellorar os seus niveis de axuste
social.

No marco do programa Cultura accesible organizouse o Festival das Artes pola Inclusión
Social, cun dobre fin:

O proxecto inclúe o deseño e creación duns
materiais en soporte dixital das diferentes rutas realizadas para que estean a disposición
de calquera persoa ou institución interesada.
Tamén incluirá xogos de identificación das
diferentes obras de arte a partir da súa representación básica.

Dar difusión ó traballo realizado polas
entidades que recibiron subvención no
marco da II convocatoria Cultura accesible
e inclusiva.

CANTIDADE: 10.000 euros

Trátase dun proxecto creativo de adolescentes da asociación cultural Zalaeta e do CEE
Nosa Señora de Lourdes-Aspronaga, coordinados polo profesorado e en colaboración
coa asociación Aspanaes e ONCE.
CANTIDADE: 7.500 euros
MEMORIA 2018
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Programación
lírica

Dar difusión ós obxectivos do programa
para mobilizar a máis entidades sociais e
culturais da cidade, e para concienciar ós
cidadáns sobre a necesidade dunha sociedade inclusiva e as formas concretas de
conseguilo.
O acto central do festival tivo lugar no centro
Ágora o domingo día 2 de decembro, para
conmemorar o Día Internacional da Diversidade Funcional e Sensorial -que se celebraba
o día seguinte-, con dez actividades e 900
asistentes.

Ademais, houbo unha programación estendida entre o 18 de outubro e o 2 de decembro,
con 14 actividades -dúas rutas culturais, dous
concertos de lírica inclusiva, dúas sesións
con DJs inclusivos, dúas obras de teatro,
dúas sesións de lectura de poesía, dúas
representacións de danza, unha presentación
dunha curta cinematográfica e unha xornada
sobre cultura inclusiva- ás que asistiron 1.708
persoas.
Participaron na programación as trece entidades culturais beneficiarias da II convocatoria
Cultura inclusiva 2017/18, así como os artistas Pallasos en Rebeldía e Mercedes Peón.
O número total de participantes foi de 2.608
persoas: 1.708 no centro Ágora e 900 na programación estendida. Ademais, preto de 100
persoas mostraron as súas creacións artísticas de carácter escénico, musical e plástico.

No marco do programa Cultura accesible, o
plan de actuación da Fundación para 2018
prevé un convenio coa Asociación de Amigos da Ópera por importe de 80.000 euros.
O Padroado da Fundación Emalcsa, na súa
reunión do 4 de abril de 2018 aprobou, entre
outros, o seguinte acordo: “Aprobar a concesión á Asociación Amigos da Ópera da Coruña dunha achega de ata 80.000 euros para
o desenvolvemento da tempada lírica 2018
e a realización de accións que contribúan a

Ángela Meade

Carme Subrido

Settaro, o construtor de Utopías
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ña para o apoio e potenciación da tempada
lírica 2017 e a súa articulación no programa
Cultura accesible e inclusiva.

Francisco Corujo e a orquesta Gao

Francisco Corujo e a orquesta Gao

Ciclo As novas voces galegas

Il Pirata

fomentar a participación na devandita tempada a persoas ou colectivos que por razón de
idade, diversidade funcional, exclusión económica ou social, ou outras razóns de similar
índole, teñen maiores dificultades para acceder e gozar desta manifestación cultural”.
En cumprimento do citado acordo, con data
9 de xullo de 2018 asinouse o convenio de
achega dineraria entre a Fundación Emalcsa
e a Asociación de Amigos da Ópera da CoruMEMORIA 2018

Serse

Il Pirata

A memoria da tempada lírica destaca que
asistiron máis de 9.000 espectadores aos
distintos espectáculos da programación
lírica coruñesa, entre o 23 de agosto e o 2 de
novembro. O programa incluíu oito sesións
de cine, catro proxeccións de ópera, dúas
conferencias, un ciclo de actividades sobre os
250 anos de ópera na Coruña -con tres actividades-, o XI ciclo As novas voces galegas
e Os nosos intérpretes -con dúas audicións-,
a representación das óperas O pirata e Serse
e dous concertos. Ademais, os programas
editados para as diferentes funcións inclúen o
logo da Fundación Emalcsa, na súa condición
de entidade colaboradora.
Tamén se realizaron dous concertos específicos baixo a denominación de Lírica inclusiva,
que tiveron lugar no auditorio do centro Ágora
o 2 de novembro -con 350 asistentes- e no
auditorio do Centro cívico de Monte Alto o 18
de outubro -onde acudiron más de 200 persoas-.

I Xornada sobre
cultura accesible
e inclusiva
O venres, 9 de novembro, celebrouse no centro Ágora a I Xornada sobre cultura accesible
e inclusiva, cos seguintes obxectivos:
Difundir e poñer en valor as iniciativas e
organizacións que utilizan diferentes manifestacións culturais para fomentar a inclusión
social, tanto no entorno próximo como a nivel
internacional.
Fomentar espazos de intercambio de experiencias entre todos os axentes implicados
para impulsar estratexias de actuación eficaces que promovan, a través da cultura, a
inclusión social das persoas afectadas por
diversidade funcional.

Conciertos del ciclo Lírica inclusiva
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Favorecer a incorporación da perspectiva
inclusiva no traballo dos artistas, programadores, distribuidores, entidades promotoras
de eventos, empresas culturais e entidades
patrocinadoras. Non só como un valor engadido, senón como unha estratexia de posicionamento positivo e rendible a tódolos niveis.

MEMORIA 2018

Desenvolver un evento representativo da
expresión cultural inclusiva coa participación
de persoas afectadas e non afectadas nun
espazo cultural simbólico da cidade.
Á xornada asistiron 341 persoas, entre as que
se encontraban representantes de entidades
sociais e culturais da cidade e das empresas
patrocinadoras do programa, profesionais
e técnicos sanitarios, sociais e culturais,
alumnos de titulacións afíns ao contido da
xornada, profesores universitarios e de ciclos
formativos e público interesado.
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ANEXOS
Importe contratos 2018
Balance de situación: Activo
Balance de situación:
Patrimonio neto y pasivo
Cuenta de pérdidas y ganancias
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FUNDACIÓN EMALCSA: IMPORTE CONTRATOS 2018
EMPRESA

OBJETO

NIF

IMPORTE SIN IVA

OBSERVACIONES

CULTURA INCLUSIVA
FERMIN RODRIGUEZ FRAGA (BAJO B COMUNICACIÓN)
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA
ILUNION OUTSOURCING
ILUNION OUTSOURCING
FREAKEMACINE
ASOC. DEMUSICADE
ASOC CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS
ASOC CULTURAL 3X4
ASOCIACIÓN POTEN100MOS
DISCOTROMPO S.L.
ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS
ASOCIACIÓN CULTURAL PALLASOS EN REBELDÍA
ASOCIACIÓN CULTURAL SEN ÁNIMO DE NOME
ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MANUEL J. DOURADO MARTINEZ
LA QUINTA DEL ARTE
ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS
HÉCTOR BARANDELA ALVAREZ
CULTURACTIVA
ADAPTASOCIAL, S.L.,
OLA GREEN DISCO, S.L.U.
VANESSA RIVAS MACEIRAS
TERESA BABÍO BOQUETE
EMBAJADOR 1992 S.L.
FORCONSULT

DISEÑO E IMAGEN
SERICIO DE INTÉRPRETES
SERICIO DE INTÉRPRETES
ACOMODACIÓN TEATRO ROSALÍA
ACOMODACIÓN TEATRO ROSALÍA
PROYECCIÓN FILM
ACTUACIÓN MUSICAL
EXPOSICIÓN Y ACTUACIÓN TEATRAL
ACTUACIÓN MUSICAL
ACTUACIÓN TEATRAL
ACTUACIÓN MERCEDES PEÓN
OBRADOIROS DJ INCLUSIVO
REALIZACIÓN DE “O VALO”
TALLER BIODANZA Y POESÍA
RUTAS URBANAS
EQUIPOS TÉCNICOS
REPRESENTACIÓN TEATRAL
ESTRENO “¿E DO MEU QUÉ?”
REPORTAJE FOTO Y VÍDEO
GESTIÓN, COORDINACIÓN, PUBLICIDAD,
LOGÍTICA Y APOYO TÉCNICO FESTI=
ORGANIZACIÓN JORNADA CULTURA
INCLUSIVA Y ACCESIBLE
ALMUERZO PONENTES JORNADA CULTURA
CLOWNFERENCIA
CLOWNFERENCIA

77594420X
G-15068091
G-15068091
A-78601945
A-78601945
G-70362694
G-70449590
G-70256896
G-70239595
G-70480900
B-15773864
G-15928542
G-70142211
G-70467725
G-15870173
32834269K
G-70429998
G-70401518
47377779X

VIAJES PONENTES

B-70529979

LANZAMIENTO Y VALORACIÓN PROYECTOS
III CONVOCATORIA CULTURA INCLUSIVA
2018/19

B-32211906

F15983067
B-15795024
B-15888159
47361555R
46918928D

1.000,00 €
166,48 €
167,98 €
106,96 €
106,96 €
600,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
800,00 €
940,00 €
4.800,00 €
1.140,00 €
1.000,00 €
450,00 €
460,00 €
1.200,00 €
1.900,00 €
1.000,00 €
1.200,00 €

FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN
FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN

10.957,00 €

FESTIVAL DE ARTES POR LA INCLUSIÓN

12.670,00 €
413,64 €
850,00 €
850,00 €

JORNADA CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE
JORNADA CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE
JORNADA CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE
JORNADA CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE

359,00 €

JORNADA CULTURA INCLUSIVA Y ACCESIBLE

5.920,00 €

SECRETARÍA III CONVOCATORIA 2018/19
Continúa en la página siguiente >>>
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<<< Viene de la página anterior

EMPRESA

OBJETO

NIF

IMPORTE SIN IVA

OBSERVACIONES

DEPORTE SOLIDARIO
VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN S.L.
IG DOCUMENTACIÓN S.L.
LA OPINIÓN

APOYO Y PRIMERA FASE V CONVOCATORIA
DEPORTE SOLIDARIO 2018/19
VÍDEO IV CONVOCATORIA DEPORTE
SOLIDARIO
I GALA DEPORTE SOLIDARIO

B-15829443

5.500,00 €

B-15658461
B-35074681

4.000,00 €
12.500,00 €

B-64076482
B-70346317
A-41003864
B-70156070
A-15240815
A-70006218
A-15031727
B-70346317

400,00 €
8.250,00 €
1.498,80 €
1.650,00 €
2.778,86 €
9.000,00 €
2.000,00 €
700,00 €

GASTOS GENERALES
QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U.
BANNISTER GLOBAL S.L.
HELVETIA
AGUAMARINA COMUNICACIÓN Y EVENTOS
AUDITORÍA Y DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL S,A. (AUDIESA)
EMVSA
EMALCSA
BANNISTER GLOBAL S.L.
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SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
REALIZACIÓN WEB FUNDACIÓN
SEGUROS RC
ELABORACIÓN MEMORIA 2017
AUDITORÍA CUENTAS 2017
SERVICIOS JURÍDICOS Y DE GESTIÓN RRHH
ARRENDAMIENTO LOCALES Y SERVICIOS
ROLL UP Y ADHESIVOS
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FUNDACIÓN EMALCSA

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
NOTA

EURO
31 - Dic - 2018

ACTIVO NO CORRIENTE
Deudores no corrientes

7

ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia

7

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Deudores varios.

9

Inversiones financieras a corto plazo.
Otros activos financieros.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

9

Tesorería.

TOTAL:
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31 - Dic - 2017
0,00

119.000,00

0,00

119.000,00

303.520,35

286.384,12

119.000,00

165.000,00

3.838,41

3.000,20

3.838,41

3.000,20

0,32

0,00

0,32

0,00

180.681,62

118.383,92

180.681,62

118.383,92

303.520,35

405.384,12
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FUNDACION EMALCSA, 2018

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTA

EURO
31 - Dic - 2018

PATRIMONIO NETO

31 - Dic - 2017

232.484,74

387.079,97

71.817,74

61.412,97

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

31.412,97

12.700,48

31.412,97

12.700,48

10.404,77

18.712,49

160.667,00

325.667,00

160.667,00

325.667,00

PASIVO CORRIENTE

71.035,61

18.304,15

Beneficiarios - Acreedores

16.115,57

8.253,86

54.920,04

10.050,29

44.104,80

1.400,29

1.347,31

0,00

9.467,93

8.650,00

303.520,35

405.384,12

Fondos propios.
Dotación fundacional / Fondo social

11

Dotación fundacional / Fondo social
Reservas.

11

Otras reservas.
Excedente del ejercicio.

3

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Subvenciones

15

8

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Acreedores varios.

10

Personal (remuneraciones pendientes de pago).
Otras deudas con las Administraciones Públicas.

12

TOTAL:
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FUNDACIÓN EMALCSA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EURO
NOTA
1. Ingresos de la actividad propia

31 - Dic - 2018

31 - Dic - 2017

922.400,00

755.977,00

c. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

13, 14

772.400,00

605.977,00

d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

14, 15

150.000,00

150.000,00

13, 14

2. Gastos por ayudas y otros

-634.387,75

-517.670,36

a. Ayudas monetarias

-634.387,75

-517.670,36

7. Gastos de personal.

-133.441,63

-118.535,43

-107.991,22

-97.022,44

-25.450,41

-21.512,99

-144.165,85

-101.058,72

-144.158,23

-101.058,72

a. Sueldos, salarios y asimilados.
b. Cargas sociales.
8. Otros gastos de la actividad
a. Servicios exteriores.
b. Tributos.

13, 14
14

-7,62

0,00

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

10.404,77

18.712,49

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

10.404,77

18.712,49

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)

10.404,77

18.712,49

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN
EL EJERCICIO (A.4+A.7+A.8+A.9+A.10)

10.404,77

18.712,49
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