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O ano 2020 estivo marcado polo virus SARS-
CoV-2 que nos afectou a todos. Persoas, 
familias, empresas, institucións e gobernos 
tivémonos que adaptar a unha forma distinta 
de cumprir cos nosos obxectivos e de relacio-
narnos cos demais. As consecuencias econó-
micas e sociais da pandemia foron devastado-
ras. Da noite para a mañá, os cidadáns máis 
vulnerables viron desaparecer os seus ingresos 
precarios e caeron no foso da indixencia. Moi-
tos autónomos e pequenas empresas tiveron 
que cesar as súas actividades ou botar o peche 
definitivo.

Ante semellante panorama, o Concello da Co-
ruña -en cumprimento das súas competencias 
de intervención social e promoción económica-, 
pasou á acción. Realizou un importante esforzo 
para dar solucións aos problemas sociais agu-
dos dos primeiros momentos e para contribuír á 
recuperación económica nada máis terminar o 
primeiro confinamento.

Neste contexto, a Fundación Emalcsa demos-
trou, unha vez máis, ser un instrumento idóneo 
ao servizo das prioridades municipais: adap-
tou rapidamente os seus programas ás novas 
necesidades, xestionou con eficacia os recursos 
achegados polo Concello para a recuperación 
económica do sector cultural e canalizou a 
colaboración empresarial que tan importante foi 
fronte ao impacto socioeconómico provocado 
pola covid-19.

da situación de necesidade. Deste xeito, pui-
déronse conceder máis de 800 subvencións, 
especialmente necesarias nas circunstancias 
tan singulares que vivimos.

Nestes meses de dificultades, a Fundación 
Emalcsa xestionou, coa mesma estrutura e 
persoal, un 50% máis do orzamento aprobado 
inicialmente, que se viu incrementado polas 
achegas empresariais e pola dotación do Bono 
Cultura. Creo, polo tanto, que, nestes tempos tan 
excepcionais, a nosa institución foi un factor im-
portante para a cohesión social e a promoción 
económica. As cifras e datos que contén esta 
memoria son boa proba diso. 

Estes logros teñen unha evidente dimensión 
colectiva, e por iso creo de xustiza terminar este 
prólogo cuns moi merecidos agradecementos. 
A súa xenerosidade e a doutros moitos é o que 
mantén á Coruña na vangarda da solidariedade.

Grazas a Inditex pola súa xenerosa colaboración 
co programa A Flote cando máis falta facía. 
Este grupo empresarial soubo valorar a extraor-
dinaria necesidade de axudas de emerxencia 
social e, desde esa convicción, achegou unha 
dotación económica que fixo posible atender 
todas as solicitudes debidamente xustificadas 
que se presentaron.

Grazas á decidida colaboración de Vegalsa, coa 
súa Tarxeta de Alimentos, que permitiu ás fami-

lias beneficiarias realizar compras de produtos 
alimenticios coa necesaria discreción e sen 
estigmas engadidos.

Grazas a Gadis que, desde a primeira convoca-
toria, e van oito, está firmemente comprometida 
co Deporte Solidario.

E grazas á Fundación María José Jove e Vegal-
sa que axudan de maneira decidida a Cultura 
Accesible e Inclusiva desde a súa creación en 
2015.

Termino coa miña gratitude, tamén, aos mem-
bros do Padroado e ao seu secretario, que 
apoiaron de forma unánime as accións que se 
recollen nas seguintes páxinas e contribuíu a 
facelas posibles, e ao persoal da Fundación 
pola súa implicación no logro de tan meritorios 
obxectivos.

Inés Rey García, 
alcaldesa da Coruña e presidenta da Fundación 
Emalcsa

  

A pesar do marco de incerteza sobre a evolu-
ción da pandemia e a posibilidade de realizar 
ou non actividades deportivas ou culturais en 
grupo, decidiuse efectuar as convocatorias 
nestes sectores para a tempada 2020-2021. 
Tamén se mantivo o Festival das Artes pola 
Inclusión Social, velando para que se seguisen 
escrupulosamente as normas sanitarias antico-
vid e potenciando a difusión online da progra-
mación. A alternativa era a inacción e conxelar 
a distribución de fondos cando máis falta facían 
para manter o emprego e a actividade no tecido 
asociativo.

A pandemia obrigounos, ademais, a adoptar 
medidas non só sobre que facer, senón tamén 
sobre como facelo. Así, no mes de xuño, o 
Padroado, tras escoitar aos representantes das 
asociacións afectadas, aprobou unhas normas 
de flexibilidade para a xustificación das subven-
cións concedidas nas convocatorias de Cultura 
e Deporte para o período 2019-2020. Os proxec-
tos autorizados non poderían xustificarse de 
acordo coas previsións. Grazas a estas normas 
e ao asesoramento que lles prestamos, todas as 
entidades puideron certificar as achegas econó-
micas recibidas.
 
Tamén se aprobaron normas específicas para 
a xestión das axudas de emerxencia social do 
programa A Flote, ante a dificultade dos soli-
citantes de realizar xestións presenciais e de 
achegar a documentación orixinal xustificativa 

PRÓLOGO ÍNDICE
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PADROADO
Reunións do Padroado

Durante o ano 2020, o Padroado da Fundación 
Emalcsa reuniuse en tres ocasións: 17 de xuño, 
29 de xullo, e 15 de decembro.

Reunión do 17 de xuño 
Destacan os seguintes acordos:

 Aprobación das contas anuais da Funda-
ción correspondentes ao exercicio de 2019: 
balance de situación, conta de resultados e 
memoria de actividades. 

 Aprobación ou ratificación das medidas 
para facer fronte ás consecuencias da pan-
demia por covid-19 reforzando e adaptando o 
programa A Flote, e flexibilizando as normas 
para a xustificación das axudas concedidas 
nas convocatorias Deporte Solidario e Cultura 
Inclusiva.

 Aprobación das convocatorias 2020/2021 
de Deporte Solidario -VI convocatoria, difu-
sión, e gastos asociados- e de Cultura Accesi-
ble -IV convocatoria-. 

 Aprobación da realización do Festival das 
Artes pola Inclusión Social  Festi= e da axuda 
á Asociación Amigos da Ópera para a Tem-
pada Lírica.

 Aprobación das bases para a contratación 
temporal dun/a traballador/a social. 

Reunión do 29 de xullo
 No seu transcurso aprobáronse as bases 

e o convenio para a xestión do Bono Cultura 
dentro do Plan Presco municipal.

Reunión do 2 de decembro
 Na última reunión do ano aprobouse o plan 

de actuación da Fundación para o exercicio 
2021.

Outra información relativa ao órgano de 
goberno da entidade

Non existen remuneracións salariais, compro-
misos por pensións ou similares co órgano de 
goberno. Así mesmo, non teñen concedidos an-
ticipos, créditos, premios de xubilación, seguros 
de vida ou indemnizacións especiais.

ARRIBA: Manuel Aguilar López, Francisco Xesús Jorquera Caselas, Silvia Cameán Calvete, Esperanza 
Peñalosa López-Pin, María Teresa Gutiérrez Roselló e Juan Ignacio Borrego Vázquez. ABAIXO: María 
García Gómez, Roberto García Fernández, Inés Rey García, Manuel José Díaz Sánchez e Eudoxia María 
Neira Fernández

Presidenta: 
Dna. Inés Rey García 
(artigo 17 dos Estatutos)

Vicepresidenta:
Dna. Eudoxia María Neira 
Fernández

Secretario non patrono:
D. José Manuel Díaz Sánchez

Director gerente no patrono:
D. Manuel Aguilar López

Vogais:
D. Juan Ignacio Borrego Vázquez
D. Roberto García Fernández
Dna. María Teresa Gutiérrez Roselló
Dna. Esperanza Peñalosa López-Pin
Dna. María García Gómez
Dna. Silvia Cameán Calvete
D. Francisco Xesús Jorquera Caselas
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Introducción
 
O programa A Flote xorde da colaboración entre 
a Fundación Emalcsa e o Concello da Coruña co 
obxectivo de dar resposta inmediata a aquelas 
persoas que necesitan axudas e prestacións de 
emerxencia. Durante o 2020, este convenio de 
colaboración resultou incluso de maior impor-
tancia, debido a que a pandemia por covid-19 
aumentou considerablemente o número de 
persoas en risco de exclusión.

O SARS-CoV-2 atacou de maneira dramática á 
poboación máis vulnerable, e tivo un impacto 
especial en tres colectivos: migrantes, mozos e 
mulleres. Estas características globais teñen un 
efecto directo no perfil das persoas beneficiarias 
do Programa A Flote, xa que en 2020 non só 
actuou sobre persoas próximas á marxinalidade, 
senón tamén sobre moitas familias con situa-
cións previas normalizadas, pero moi precarias.

É necesario destacar, neste punto, a 
adaptabilidade da que fixo gala o Programa, que 
posibilitou paliar dificultades dunha natureza 
diferente aos previstos inicialmente. Así, aínda 
que A Flote especializouse na solución de pro-

PROGRAMA A FLOTE 2020

blemas residenciais inme-
diatos, en 2020 abríronse 
dúas novas liñas de actua-
ción que permitiron aliviar 
tamén situacións de emer-
xencia doutra natureza: as 
axudas para alimentos e 
para comedor escolar.

Proba da importancia do 
Programa é que, desde 
os seus inicios, xestionou 
un total de 1.954 axudas, 
cun importe acumulado 
de case un millón de euros 
(966.247,21), destinadas á 
prevención de situacións 
de urxencia social. En 2020 
concedéronse 802 axudas, 
cun importe total de case 
389.000 euros.

Colaboracións empresariais

Convenio con Inditex
Con carácter de copatrocinio, a importante 
achega económica que proporcionou Inditex 
ao Programa A Flote axudou a facer fronte ás 
novas e inesperadas necesidades que trouxo 
consigo a covid-19. Este grupo empresarial 
demostrou unha gran rapidez e xenerosidade, 
o que fixo posible dar resposta á excepcional 
situación de emerxencia.

Convenio con Vegalsa-Eroski
O convenio con Vegalsa-Eroski permitiu que 356 
unidades familiares accedesen a unha tarxeta 
para facer a compra nos establecementos da 
empresa. O formato elixido axudou, ademais, a 
evitar a estigmatización que poden traer apare-
lladas outras modalidades como, por exemplo, 
as recollidas de alimentos.

AXUDAS PARA 
A VIVENDA

AXUDAS PARA 
ALIMENTOS

AXUDAS PARA 
COMEDOR ESCOLAR

PROGRAMA 
A FLOTE 2020
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Evolución do Programa 
Durante os seus cinco anos de vida, A Flote 
mantivo unha tendencia crecente, non só no 
número de axudas concedidas, senón tamén 
no importe total destinado ás mesmas. Neste 
punto, é importante mencionar que en 2020 o 
aumento do gasto estivo ao redor do 87%. Dos 
case 208.000 euros do ano anterior pasouse a 
máis de 388.000.

PROGRAMA A FLOTE 
2016-2020
EVOLUCIÓN DAS AXUDAS 
CONCEDIDAS

  IMPORTE
TOTAL

IMPORTE
MEDIO

AXUDAS 
CONCEDIDAS

2016 59.111,62 € 895,63 € 66
2017 105.596,87 € 536,02 € 197
2018 205.626,59 € 479,31 € 429
2019 207.813,90 € 451,77 € 460
2020 388.098,23 € 483,91 € 802

TOTAL 966.247,21 € 494,50 € 1.954
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PROGRAMA A FLOTE  2020
NÚMERO DE AXUDAS SEGUNDO CONCEPTO

PROGRAMA A FLOTE 2020
DISTRIBUCIÓN DO NÚMERO DE AXUDAS

383

4
67

18

Beneficiarios 
dunha axuda

Beneficiarios de 
catro axudas ou máis

Beneficiarios de 
dúas axudas

Beneficiarios de 
tres axudas

Concepto das axudas

O maior importe concedido vai dirixido a cubrir 
gastos habitacionais, que é o obxectivo princi-
pal do Programa A Flote. Con todo, tal e como 
se apuntou, creáronse dúas liñas de actuación 
máis -alimentación e comedor escolar- que tive-
ron unha importancia capital en 2020. A nece-
sidade de ofrecer estas axudas para a compra 
cotiá implica que a pandemia empuxou a situa-
cións de emerxencia social a familias ou per-
soas que, previamente, estaban nunha situación 
moito máis normalizada. De feito, o concepto 
que concentra máis axudas ao longo do período 
-aínda que non o maior importe total concedido- 
é o da alimentación, con 353.

Do total de beneficiarios durante 2020, o 13,2% 
-89 persoas- recibiron dúas ou máis axudas. 
Esta cifra supón, porcentualmente, a metade 
que en 2019. Son moi poucos -22- os casos 
onde as axudas recibidas foron tres ou máis.

Quen recibiron dúas ou máis axudas presentan 
unhas características comúns, como a naciona-
lidade. O 70% deles son de orixe estranxeira. En 
canto á tipoloxía do fogar, case a metade -47%- 
das persoas que percibiron axudas de repetición 
viven soas, un feito que pode agravar situacións 
de emerxencia se non se conta cunha rede de 
apoio externo. Ademais, case o 60% das mes-
mas non contan con ningún tipo de ingreso nin 
prestación.
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Características	demográficas	

As 802 axudas tramitadas en 2020 foron pa-
rar a un total de 674 unidades familiares. As 
persoas titulares desas subvencións presen-
tan unha distribución por xénero diferente á 
da poboación global da cidade. En concreto, o 
54% da veciñanza da Coruña maior de 18 anos 
son mulleres, porén, entre os beneficiarios do 
Programa, a cifra increméntase ata o 65%. Isto 
quere dicir que as mulleres teñen unha maior 
incidencia de situacións de emerxencia.

PROGRAMA A FLOTE 2020
PERFIL DOS TITULARES 
DAS UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS

PROGRAMA A FLOTE 2020
MIGRANTES SEGUNDO ORIXE

PROGRAMA A FLOTE 2020
SITUACIÓN MIGRATORIA DOS  BENEFICIARIOS

65%

282

60

674
35%

Mulleres

América

África

Total: 
Homes 23 23,45%

17,55%

11,51%3,45%

Europa Residencia legal

Situación 
irregular

Solicitante de 
protección 
internacional

Non consta

55%

Total 
migrantes: 

moita menor medida -16% no Programa e 13% 
no conxunto da poboación-. As cifras implican 
unha maior precariedade destes dous colecti-
vos, moi por enriba da que se dá na poboación 
europea, con situacións socioeconómicas moi-
to máis normalizadas.

Finalmente, a situación administrativa da po-
boación estranxeira receptora de axudas difi-
re da rexistrada no ano 2019. En concreto, a 
porcentaxe de poboación en situación irregular 
descendeu de maneira significativa -do 53% en 
2019 ao 31% en 2020-. Polo tanto, incrementou-

se a proporción de persoas con residencia legal 
que teñen que optar ás axudas do Programa 
-que pasan do 33% ao 42%-. Tamén aumentou a 
proporción de solicitantes de Protección Inter-
nacional.

Todo iso parece indicar que en 2020 empeora-
ron as condicións de vida de familias que, pre-
viamente, atopábanse algo máis estabilizadas. 
Este ano, a situación irregular non foi un factor 
tan determinante como en exercicios anteriores.

Outra característica destacable do grupo de be-
neficiarios do Programa A Flote é que son maio-
ritariamente orixinarios doutros países -55%-. 
Isto significa que as situacións de emerxencia 
social danse en moita maior medida entre per-
soas inmigrantes. 

No que respecta aos continentes de orixe, tres 
cuartas partes das persoas estranxeiras que 
recibiron axuda son americanas -77%-, mentres 
que, no conxunto da poboación inmigrante da 
cidade, supoñen só o 57%. Esta circunstancia 
dáse tamén coas orixinarias de África, pero en 
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Perfil	das	unidades	familiares	
beneficiarias

Os datos sobre a tipoloxía dos fogares recep-
tores das axudas do Programa mostran dúas 
realidades complementarias:

 En primeiro lugar, hai unha maior pro-
porción de familias monomarentais, o que 
indica maiores dificultades económicas e 
maior risco de exclusión neste colectivo. 
Tamén se debe destacar que, mentres 
132 fogares son monomarentais, só 8 son 
monoparentais.

 En segundo lugar, a evolución das cifras 
indica que o perfil das familias receptoras 
cambiou no último ano. En 2019, a maio-
ría eran fogares unipersoais, mentres que 
en 2020 incrementouse sensiblemente a 
porcentaxe de fogares nucleares e exten-
sos. Isto indica que familias cunha situa-
ción teoricamente máis estable ou cunha 
rede familiar de apoio están a entrar no 
Programa en maior medida que en anos 
precedentes.

Factores de exclusión social 

Os elementos principais para caer na exclusión 
social son tres: ser inmigrante ou emigrante 
retornado, ter cargas familiares non comparti-
das e ser unha persoa sen fogar ou habitar unha 
infravivenda. Con todo, hai aspectos de gran 
relevancia que moi probablemente non sexa 
sinxelo identificar e que, polo tanto, queden ocul-
tos -como, por exemplo, situacións de violencia 
de xénero ou de adiccións-. En todo caso, a dis-
tribución é semellante á dos anos precedentes, 
sen diferenzas porcentuais significativas.

244

63

137

8

227

Familias 
nucleares

Familias 
extensas

Familias 
monomarentais

Familias 
monoparentais

Familias 
unipersoais

PROGRAMA A FLOTE 2020
PERFIL DAS UNIDADES FAMILIARES

Familias
Axudas

674
802

Total: 

PROGRAMA A FLOTE 2020
PRINCIPAIS FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL

307

114

41 35
18 10 7 3 2 1M

ig
ra

nt
es

Ca
rg

as
 fa

m
ili

ar
es

 n
on

 co
m

pa
rt

id
as

Se
n 

fo
ga

r /
 ch

ab
ol

is
m

o

M
in

or
ía

 ét
ni

ca

Vi
ol

en
ci

a d
e x

én
er

o

Pr
oc

es
o 

de
 re

ha
bi

lit
ac

ió
n 

so
ci

al

D
iv

er
si

da
de

 fu
nc

io
na

l

In
st

itu
ci

ón
s p

en
ai

s

M
en

or
es

 ex
tu

te
la

do
s

Tr
an

sx
én

er
o

Conclusións 

O Programa A Flote, no seu lustro de existencia, 
aumentou ano a ano tanto o número de axudas 
como o importe total concedido. Trátase dun 
recurso plenamente consolidado dentro da rede 
de Servizos Sociais municipais, e proba diso é o 
amplo coñecemento e uso que fai desta ferra-
menta o persoal técnico municipal.

As súas principais características son a flexi-
bilidade e a axilidade. Ambas foron claves para 
permitir cubrir as inesperadas necesidades xera-
das durante o ano 2020, á vez que seguía cum-
prindo cos seus obxectivos iniciais.

A capacidade que demostrou o Programa A 
Flote para adaptarse ás novas circunstancias 
derivadas da pandemia, dando resposta rápida 
a diferentes situacións de urxencia e incremen-
tando as axudas e a contía económica, fan que 
poida considerarse un éxito.
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No ámbito deportivo, a Fundación Emalcsa e o 
Concello da Coruña impulsan desde 2013, coa 
colaboración de Gadis, o programa Deporte Soli-
dario e Inclusivo. Con el búscase a participación 
de asociacións sen ánimo de lucro da cidade 
que promovan a actividade física e o deporte 
como instrumento de intervención e transfor-
mación social.

VI convocatoria Deporte Solidario e 
Inclusivo
A sexta convocatoria da iniciativa -correspon-
dente aos anos 2019-2020- viuse afectada pola 
crise sanitaria provocada pola covid-19, que 
limitou a capacidade das entidades deportivas 

para desenvolver os proxectos previstos. Por 
iso, aínda que nos últimos anos a consolida-
ción do programa Deporte Solidario e Inclusivo 
reforzouse cun aumento progresivo e notable 
dos beneficiarios, nesta última edición, como 
consecuencia da excepcionalidade da situación, 
a cifra descendeu un 47,49%, ata as 15.567 
persoas

DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
EVOLUCIÓN DA PARTICIPACIÓN NAS CONVOCATORIAS 
(2016-2020 / 2019-2020)

III CONVOCATORIA
(2016-2017)

IV CONVOCATORIA
(2017-2018)

V CONVOCATORIA
(2018-2019)

VI CONVOCATORIA
(2019-2020)

Beneficiarios do fomento do 
deporte base

Beneficiarios dos proxectos 
sociais

18.590

2.280

8.121 15.982

16.310
18.723

13.663

26.844
29.645

6.919

15.567

8.648

DEPORTE

DEPORTE	 17

VI convocatoria 
Deporte Solidario e
Inclusivo 2018/2019 17

Marco excepcional 
de execución e
xustificación 
dos proxectos 21

Adaptación das entidades
deportivas á covid-19 23

Proxectos desenvolvidos 24

VII convocatoria 
Deporte Solidario e
Inclusivo 49
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Nesta ocasión participaron un total de 26 en-
tidades, en colaboración con diversas orga-
nizacións sociais, que levaron a cabo outros 
tantos proxectos. O obxectivo foi contribuír ao 
desenvolvemento social a través do fomento 
da práctica deportiva de diferentes colectivos 
vulnerables -especialmente persoas con diver-
sidade funcional e afectadas por enfermidades 
severas, minorías étnicas, mulleres, nenos e 
mozos- mediante ferramentas como o fomento 
da igualdade, a transmisión de valores e a inte-
gración e inclusión social.

A pesar das circunstancias sanitarias, o balance 
da convocatoria é positivo. O número de bene-
ficiarios foi bastante inferior ao das convocato-
rias anteriores, pero a evolución do programa é 
boa. Mantívose a calidade das accións e o grao 
de integración e impulso ao tecido social.

O número de beneficiarios do proxecto social foi 
de 8.648, unha cifra lixeiramente superior aos de 
deporte base, aínda que nesta área obsérvase 
a mesma tendencia de consolidación da con-
vocatoria anterior. A tipoloxía dos beneficiarios 
experimentou algunhas variacións con respecto 
a 2018-2019: houbo un descenso xeneralizado, 
agás nas categorías que engloban prazas gra-
tuítas e escolares que participaron en accións 
de educación en valores e fomento do deporte 
nos centros. 

Por outra banda, os proxectos mantiveron a 
pluralidade nas actividades deportivas, cunha 
oferta de 17 modalidades diferentes. A conti-
nuación desagrégase o número de beneficiarios 
en cada disciplina:Persoas en situación de 

vulnerabilidade social
758

2.433
3.887

600

335

2.751

524

2.392

117

213

849

79

64

2.058

22

145

49

3.938

37

1.394

2.210

Persoas implicadas en 
eventos deportivos de 
carácter benéfico - solidario

7.980
6.922

1.491
200

Nenos e nenas en situación 
de exclusión económica 
beneficiarios de prazas 
gratuítas

Actividades no marco de 
varios deportes

Bádminton

Baloncesto

Escalada

Esgrima

Fútbol

Ximnasia rítmica

Natación

Hóckey

Equitación

Halterofilia

Wáter-polo

Vela

Tiro con arco

Tenis e/ou pádel

Piragüismo

Patinaxe en liña 
(en distintas modalidades)

0
0
168

255

Persoas con diversidade 
funcional afectadas con 
enfermidades severas

1.271
1.285

2.275
943

Mulleres beneficiarias de 
accións de promoción de 
deporte feminino

1.490
1.793

2.269
812

Escolares partícipes en 
accións de educación en 
valores e fomento do deporte 
en centros escolares

4.805
6.290

3.573
4.194

III CONVOCATORIA
(2016-2017)

IV CONVOCATORIA
(2018-2019)

V CONVOCATORIA
(2017-2018)

VI CONVOCATORIA
(2019-2020)

DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
PROXECTO SOCIAL. PARTICIPACIÓN POR PRINCIPAIS 
GRUPOS DE BENEFICIARIOS/CONVOCATORIAS

DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
MODALIDADES DEPORTIVAS / NÚMERO DE BENEFICIARIOS / VI CONVOCATORIA
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Marco excepcional de execución e 
xustificación dos proxectos

Debido ao impacto da pandemia por covid-19, 
o Padroado da Fundación Emalcsa aprobou 
un marco de flexibilidade para a realización e 
xustificación dos proxectos neste contexto, ao 
que as entidades puideron acollerse mediante a 
presentación de solicitudes desde o 23 de xuño 
ao 15 de xullo. Entre as medidas adoptadas 
estiveron a ampliación do prazo para a realiza-
ción das iniciativas subvencionadas ata o 30 de 
novembro e a aprobación de novas regras para 
a xustificación do gasto incorrido.

Con esta medida pretendeuse apoiar ás entida-
des deportivas no desenvolvemento dos seus 
proxectos e outorgar un marco para adaptalos 
ás novas necesidades, favorecendo a súa conti-
nuidade e o cumprimento dos obxectivos mar-
cados.

En total, 24 entidades solicitaron modificacións, 
que quedan recollidas na seguinte táboa. Todas 
as peticións foron aprobadas.

Entidade Prórroga solicitada Modificacións
 cualitativas

Modificacións	do	
orzamento Importe concedido

REAL SOCIEDADE DEPORTIVA HÍPICA DA CORUÑA Ata o 30 de novembro de 2020 Si Si 14.925 €
CLUB ESCOLA TENIS MARINEDA Ata o 30 de novembro de 2020 Si Si 20.000 €
CLUB ZALAETA 100TOLOS Ata o 13 de setembro de 2020 N/A Si 12.063,69 €
ORILLAMAR S.D. N/A Si Si 9.396 €
CLUB ESGRIMA CORUÑA Ata o 31 de outubro de 2020 N/A N/A 9.353,72 €
CLUB DO MAR DE SAN AMARO Ata o 30 de outubro de 2020 Si Si 10.489,83 €

GALICIA ROLLERS Ata o 30 de novembro de 2020 Si Si 7.614 €

CLUB MARÍTIMO OZA (O PUNTAL) Ata o 28 de novembro de 2020 N/A N/A 7.262,01 €
CLUB MARISTAS Ata o 30 de novembro de 2020 Si Si 9.072 €
CLUB TORRE S.D. Ata o 30 de novembro de 2020 N/A Si 20.000 €
AGRUPACIÓN MONTAÑEIROS INDEPEN-DENTES Ata o 30 de novembro de 2020 Si Si 20.000 €
CLUB HÉRCULES TERMARIA Ata o 31 de outubro de 2020 Si Si 10.368 €
UNIÓN VECIÑAL VENTORRILLO N/A Si Si 10.530 €
CLUB NATACIÓN CORUÑA Ata o 30 de novembro de 2020 Si Si 10.044 €
CLUB EIRÍS S.D. Ata o 30 de novembro de 2020 Si N/A 3.000 €
A.C.D. SALVADOR DE MADARIAGA Ata o 30 de outubro de 2020 N/A N/A 3.497,96 €
ATHLETIC CORUÑA HÓCKEY CLUB Ata o 29 de novembro de 2020 N/A Si 4.811,40 €
CLUB BÁSQUET CORUÑA Ata o 30 de novembro de 2020 Si Si 11.502 €
CLUB VIAXES AMARELLE Ata o 30 de setembro de 2020 N/A Si 8.100 €
ASOCIACIÓN CORUÑESA DE WÁTER-POLO Ata o 30 de novembro de 2020 Si N/A 3.235,95 €
CLUB XIMNASIA RÍTMICA MARÍA BARBEITO Ata o 30 de novembro de 2020 N/A Si 5.103 €
REAL CLUB NÁUTICO DA CORUÑA Ata o 30 de setembro de 2020 N/A Si 6.804 €
SPORTING CLUB CASINO DA CORUÑA Ata o 30 de outubro de 2020 N/A N/A 11.502 €
VICTORIA C.F. Ata o 31 de outubro de 2020 Si Si 3.000 €



2423 -

ÍNDICEDEPORTE

MEMORIA 2020

Adaptación das entidades deportivas á 
covid-19

As entidades deportivas tiveron que adaptar 
e flexibilizar a planificación e a execución dos 
proxectos para garantir o cumprimento dos 
protocolos sanitarios e as medidas preventivas 
dispostas polas autoridades. Entre as principais 
accións desenvolvidas atópanse:

 Algunhas, como o Club Halterofilia e o 
Club Esgrima, distribuíron material didácti-
co e audiovisual para continuar a práctica 
deportiva durante os meses de confina-
mento.

 Outras, como o Club Ximnasia Rítmica 
María Barbeito e o Victoria F.C., realizaron 
conferencias, charlas e eventos deportivos 
de forma virtual.

 A S.D. As Xubias e o R.C. Náutico, entre 
outras, reduciron o número de participan-
tes por grupo e ampliaron os tempos de 
execución das actividades.

 Pola súa banda, AMI optou por dotar con 
sistema de ventilación e EPIs ao espazo 
principal de realización das actividades do 
seu proxecto.

 Gran parte das entidades, como a R.S.D. 
Hípica, mantiveron unha comunicación 
activa coas organizacións sociais para 
coñecer o estado dos participantes e o 
progreso dos colectivos máis vulnerables 
fronte á covid-19.

CLUB HALTEROFILIA CORUÑA
A halterofilia como medio de inclusión e intervención 
social para a integración e igualdade de xénero

OBXECTIVOS: ofrecer a posibilidade de iniciarse 
na práctica da halterofilia aos colectivos 
participantes a través dun ambiente inclusivo, 
integrador e igualitario, ademais de promocionar 
a participación de mulleres co fin de manter o 
equilibrio de licenzas femininas e masculinas.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de novembro de 2019 
ao 28 de agosto de 2020
IMPORTE SUBVENCIONADO: 12.312 euros

Deporte base: 3.078 euros
Proxecto social: 9.234 euros

Proxectos desenvolvidos

A continuación, detállanse, de forma individua-
lizada, as iniciativas realizadas polas entidades 

participantes na VI convocatoria Deporte 
Solidario e Inclusivo.
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IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 9.329,75 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.392

Beneficiarios no proxecto social: 853
Beneficiarios en deporte base: 1.539

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en risco de exclusión eco-

nómica beneficiarios de prazas gratuítas.
 Nenos e nenas con problemas de adapta-

ción e en perigo de exclusión social.
 Mulleres interesadas polo deporte e bene-

ficiarias de accións de promoción de deporte 
feminino.

 Escolares procedentes de barrios desfavo-
recidos.

RESULTADO:
 Fomento da iniciación e práctica da halte-

rofilia.
 Participación deportiva igualitaria para 

ambos sexos. 
 Promoción do deporte e da actividade 

física mediante a motivación e o préstamo de 
material deportivo durante o confinamento.

ACCIÓNS:
 Sesións de adestramento específicas e 

adaptadas.
 Cinco becas para desenvolver a actividade 

deportiva no club.
 Sesións de promoción e práctica da halte-

rofilia en catro colexios da Coruña.
 Celebración de cinco trofeos e campiona-

tos no club.

 Asistencia a competición e campionatos de 
deporte base.

 Participación en concentracións. 
COLABORACIÓNS: 

 CASCO
 Fundación Meniños
 Centro cívico de Labañou 
 Centro cívico dos Rosais
 IES Rafael Dieste
 IES Agra do Orzán
 IES Salvador de Madariaga
 IES Elviña

REAL SOCIEDADE DEPORTIVA HÍPICA 
DA CORUÑA
Proxecto de hipoterapia e fomento da integración 
feminina no deporte de raqueta

OBXECTIVOS: desenvolver a hipoterapia para 
persoas con discapacidade como medio para 
mellorar a súa autoestima a través do contacto con 
cabalos e fomentar o deporte de raqueta feminino 
mediante a organización de torneos.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 28 de xaneiro ao 29 
de novembro de 2020
IMPORTE SUBVENCIONADO: 14.925 euros
Deporte base: 4.200 euros
Proxecto social: 10.725 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 10.725 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 797
Beneficiarios no proxecto social: 197
Beneficiarios en deporte base: 600

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade funcional ou afec-

tadas por enfermidades severas.
 Mulleres interesadas polos deportes de 

raqueta e beneficiarias de accións de promo-
ción do deporte feminino.

RESULTADO:
 Promoción do deporte feminino de raqueta.
 Contribución á mellora da autoestima e 

benestar dos participantes a partir da hipote-
rapia.

 Fortalecemento da convivencia e do com-
pañeirismo deportivo. 

ACCIÓNS:
 23 sesións de hipoterapia para menores 

con diversidade funcional ou autismo.
 Celebración de dous torneos no mes de 

novembro: pádel e tenis.
COLABORACIÓNS: 

 Aspace
 Aspanaes
 APA - CAEE - Santiago Apóstolo
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 Nenos e nenas en idade escolar partícipes 
de accións de educación en valores e fomen-
to do deporte.

RESULTADO:
 Promoción do deporte base.
 Fomento do deporte inclusivo e adaptado. 
 Iniciación, tecnificación e perfeccionamen-

to de tenis e pádel.
ACCIÓNS:

 Clases de tenis e pádel adaptadas e inclu-
sivas.

 Celebración da Liga Mixta de Pádel de de-
porte inclusivo.

 Xornadas de minitenis e circuíto Gadis pola 
promoción do deporte base.

 Participación na Liga Galega e rankings 
internos.

 Campamentos de verán inclusivos.
 Celebración de eventos inclusivos no club.
 Xornadas de promoción do deporte base 

no Colexio Sagrada Familia.
COLABORACIÓNS: 

 Aspronaga
 Cogami
 APEM
 Asociación Arela
 CAPD A Coruña
 Feafes
 Centro cívico Novoboandanza
 Centro cívico dos Mallos 

CLUB ZALAETA 100TOLOS
Integratlón: esgrima e péntatlon moderno para a 
integración social

OBXECTIVOS: ofrecer a oportunidade de coñecer 
e practicar deportes minoritarios ou con escasa 
presenza no ámbito escolar ao maior número 
posible de nenos e nenas, fomentando, á súa vez, a 
práctica continuada mediante a súa incorporación 
ao club. Ademais, o proxecto buscaba a integración 
na actividade deportiva de nenos e adultos en 
situación ou risco de exclusión social mediante 
a súa participación continuada nas actividades 
deportivas habituais do club ou en sesións 
especialmente deseñadas para eles.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de setembro de 2019 
ao 13 de setembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 12.063,69 euros

Deporte base: 5.015,92 euros
Proxecto social: 7.047,77 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 10.601,42 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.619

Beneficiarios no proxecto social: 2.476
Beneficiarios en deporte base: 143

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
Nenos e nenas en idade escolar partícipes en 
accións de educación en valores e fomento do 
deporte.
Nenos e nenas en situación de exclusión econó-
mica.

CLUB ESCOLA TENIS MARINEDA
Todos ao tenis e ao pádel: torneos e actividades 
de tenis, pádel e multideportivas para persoas con 
discapacidade e promoción do deporte inclusivo

OBXECTIVOS: aumentar o número de alumnos 
de deporte adaptado, crear unha estrutura de 
base que garanta a continuidade de todos os 
interesados na práctica deportiva -facilitándolles 
o máximo posible o acceso as actividades- e 

consolidar unha liga de pádel mixta en 
colaboración coas entidades sociais.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de decembro 
ao 30 de novembro de 2020

IMPORTE SUBVENCIONADO: 20.000 euros
Deporte base: 5.000 euros
Proxecto social: 15.000 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 34.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.812

Beneficiarios no proxecto social: 845
Beneficiarios en deporte base: 967

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade funcional ou afec-

tadas por enfermidades severas.
 Nenos e nenas en situación de exclusión 

económica.
 Persoas en situación de vulnerabilidade 

social.
 Nenas beneficiarias de accións de promo-

ción do deporte feminino.
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Persoas en situación de vulnerabilidade social: 
menores con trastornos psicolóxicos leves, 
internos en centros de reeducación ou en medio 
aberto, tutelados ou en situación de garda pola 
Xunta de Galicia ou pertencentes a colectivos 
en risco de exclusión social.

RESULTADO:
 Participación activa e positiva dos benefi-

ciarios.
 Mellora das habilidades específicas e pro-

gresión continua. 
 Fomento do interese pola práctica da esgri-

ma.
ACCIÓNS:

 Desenvolvemento de unidades didácticas 
de esgrima e péntatlon moderno en nove 
centros escolares da cidade.

 Concesión de dez becas para menores 
derivados de Servizos Sociais interesados en 
incorporarse ás escolas deportivas do club.

 Cursos específicos de iniciación e tecnifica-
ción de esgrima.

COLABORACIÓNS: 
 CEIP Zalaeta 
 CEIP Víctor López Seoane
 CEIP José Cornide
 CEIP Sanjurjo de Carricarte
 CEIP Manuel Murguía
 CEIP María Pita
 CPR Grande Obra de Atocha
 CEIP San Pedro de Visma

 CEIP Valle Inclán
 Centro de Saúde Mental Infantil
 Fundación Camiña Social 
 Asociación Agarimo
 Asociación Fogar de Sor Eusebia 
 Centro de Menores Lar a Mercé

ORILLAMAR S.D.
Escola de nais e pais do Orillamar

OBXECTIVOS: integrar no ámbito deportivo a nenos 
e nenas que poidan presentar algunha dificultade 
de adaptación ou calquera problemática social 
diagnosticada, contribuíndo á igualdade de 
oportunidades. Tamén pretendía favorecer a 
práctica deportiva de persoas con discapacidade 
intelectual mediante o desenvolvemento de 
sesións específicas de iniciación ao fútbol, 
realizadas de forma conxunta cos equipos do 
club. Ademais, entre as súas pretensións estaban 
facilitar a práctica do fútbol a nenos e nenas 
de Senegal nas súas propias cidades de orixe, 
transmitir valores propios do deporte a xogadores 
do club e ás súas familias, poñendo o foco na loita 
contra a violencia no fútbol, e fomentar a práctica 
deportiva do fútbol feminino.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 15 de agosto de 2019 
ao 30 de xuño de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 9.396 euros

Deporte base: 2.349 euros
Proxecto social: 7.047 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 8.551,13 euros 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 418

Beneficiarios no proxecto social: 64
Beneficiarios en deporte base: 354

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en situación de exclusión 

económica.
 Persoas en situación de vulnerabilidade 

social.
 Persoas con diversidade funcional ou afec-

tadas por enfermidades severas.
RESULTADO:

 Ambiente integrador e de complicidade 
dentro da actividade deportiva do club. 

 Difusión de valores deportivos.
 Integración dos participantes en competi-

cións oficiais.

ACCIÓNS:
 Sesións semanais de adestramento adap-

tado e inclusivo.
 Participación semanal en campionatos 

oficiais e torneos amigables.
 Doazón de material deportivo a nenos e 

nenas da Escola de Fútbol Orillamar de Sebi-
ponty, en Senegal.

 Inclusión de tres participantes con diver-
sidade funcional en tarefas de delegado de 
equipo en competicións.

 Promoción do fútbol feminino.
COLABORACIÓNS: 

 Centro cívico de Labañou
 Centro cívico de Monte Alto
 Centro cívico de Novoboandanza
 Centro de Saúde Mental Infantil 
 Asociación de Inmigrantes de Senegal
 Aspronaga
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CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Inclúe VI

OBXECTIVOS: empregar a esgrima como medio para 
fomentar a inclusión social de colectivos en risco 
de exclusión social e persoas con discapacidade, 
mellorar a condición física dos beneficiarios, 
fomentar a educación deportiva e en valores 
-tales como a disciplina, o esforzo, o respecto, a 
igualdade, a inclusión e a solidariedade- e difundir 
a esgrima entre a sociedade coruñesa.

DURACIÓN DO PROXECTO: desde setembro de 2019 
ao 31 de outubro de 2020
IMPORTE SUBVENCIONADO: 9.352,72 euros

Deporte base: 2.338,43 euros
Proxecto social: 7.015,29 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 10.015,29 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 132

Beneficiarios no proxecto social: 50
Beneficiarios en deporte base: 82

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade funcional ou afec-

tadas con enfermidades severas.
 Persoas con discapacidade visual ou invi-

dentes.
 Persoas en situación de vulnerabilidade 

social: desempregadas, sen fogar, con pro-
blemas familiares, migrantes ou con baixos 
recursos económicos.

RESULTADO:
 Fomento do interese pola práctica da esgri-

ma.
 Mellora das capacidades físicas dos parti-

cipantes.
 Promoción de hábitos e valores deportivos.
 Experiencia de participar en campionatos a 

nivel nacional e internacional.
ACCIÓNS:

 Sesións presenciais e virtuais de adestra-
mento adaptado aos colectivos participantes.

 Sesións de tecnificación de man adapta-
das.

 Participación na Copa do Mundo de esgri-
ma adaptada en Ámsterdam.

 Participación no Campionato de España 
de esgrima adaptada en todas as armas, en 
Cidade Real.

 Celebración de tres eventos deportivos no 
club.

COLABORACIÓNS: 
 Fundación ADCOR
 Fundación ONCE
 Fogar de Sor Eusebia
 Fundación Juan Soñador
 IES Rafael Dieste
 Servizos Sociais municipais
 Centro Municipal de Saúde Mental Infantil

CLUB DO MAR DE SAN AMARO
Derrubando as barreiras

Obxectivos: potenciar e fidelizar a práctica 
deportiva a través de sesións de natación para 
nenos e nenas en risco de exclusión social 
ou económico. Ademais, pretendía abrir as 
portas á práctica deportiva de tenis de mesa e 
bádminton a persoas con diversidade funcional 
para afianzar a súa participación e mellorar as 

súas habilidades físicas.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de outubro de 2019 
ao 30 de outubro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.489,83 euros

Deporte base: 5.022,46 euros
Proxecto social: 5.467,37 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 5.467,37 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 167

Beneficiarios no proxecto social: 27
Beneficiarios en deporte base: 140

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade funcional ou afec-

tadas por enfermidades severas.
 Nenos e nenas en situación de exclusión 

económica ou social.
 Desenvolvemento das habilidades físicas 

dos participantes.
 Integración no seo de grupos inclusivos.
 Aprendizaxe e tecnificación da natación.

ACCIÓNS:
 Sesións de adestramento adaptado de 

bádminton e tenis.
 Cursos de iniciación e perfeccionamento 

da natación.
COLABORACIÓNS: 

 Aspronaga
 Centro cívico de Monte Alto
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S.D. AS XUBIAS
Piragüismo para todos

OBXECTIVOS: integración dos participantes no 
mundo do piragüismo procurando que integren 
o deporte na súa rutina habitual para adquirir 
hábitos saudables que melloren a súa calidade de 
vida e habilidades sociais, ademais de potenciar 
a autoestima, canalizar a enerxía de maneira 
positiva e traballar en equipo. Por outra banda, 
buscábase a incorporación dos beneficiarios 
ao club participando con regularidade nos 
adestramentos, xornadas e eventos deportivos.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 8 marzo ao 4 de xullo 
de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 6.013,44 euros

Deporte base: 1.503,36 euros
Proxecto social: 4.510,08 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 5.523,53 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 64

Beneficiarios no proxecto social: 15
Beneficiarios en deporte base: 49

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividade (TDAH) ou outros 
asociados.

RESULTADO:
 Adquisición de coñecementos, hábitos e 

habilidades que permiten o desenvolvemento 
das capacidades sociais e deportivas dos 
participantes. 

 Experiencia de participar nunha regata. 
ACCIÓNS:

 Xornadas intensivas de iniciación e perfec-
cionamento do piragüismo.

 Celebración da regata de fin de proxecto.
COLABORACIÓNS: 

 Fundación Indaga

GALICIA ROLLERS
Proxecto social Galicia Rollers: rodas de vida

OBXECTIVOS: dar visibilidade aos problemas sociais 
xerados pola violencia, co fin de promover a 
conciencia social e inculcar o respecto como 
forma de loita contra actitudes discriminatorias e 
violentas, contribuír á recuperación e adaptación 

COLABORACIÓNS:
 ONG Mestura
 Ecos do Sur
 Centro cívico de Labañou
 Fundación Meniños

CLUB MARÍTIMO DE OZA (O PUNTAL)
Lobos de mar

OBXECTIVOS: integrar na actividade da escola a 
persoas con diversidade funcional ou en risco de 
exclusión social por motivos socioeconómicos e 
promover a práctica de vela e navegación entre os 
colectivos participantes.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 28 de marzo ao 28 de 
novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.262,01 euros

Deporte base: 1.815,5 euros
Proxecto social: 5.446,51 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 6.466,08 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 45

Beneficiarios no proxecto social: 20 
Beneficiarios en deporte base: 25

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade funcional ou afec-

tadas por enfermidades graves.
 Nenos e nenas en situación de exclusión 

económica.
RESULTADO:

 Fortalecemento da práctica deportiva entre 
os participantes. 

social de vítimas de violencia e integrar ao máximo 
número de beneficiarios dos colectivos cos que se 
traballe nas escolas do club.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 23 de novembro 2019 
ao 30 de novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.614 euros

Deporte base: 3.807 euros
Proxecto social: 3.807 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 6.238,72 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 79

Beneficiarios no proxecto social: 45
Beneficiarios en deporte base: 34

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Mulleres interesadas no hóckey liña e bene-

ficiarias de accións de promoción do deporte 
feminino.

 Nenos e nenas en situación de exclusión 
económica ou social.

 Vítimas de violencia machista.
RESULTADO:

 Promoción da participación feminina.
 Fomento da práctica da patinaxe e do hóc-

key liña.
 Participación inclusiva e integradora no 

club. 
ACCIÓNS:

 Escola de hóckey liña para menores.
 Escola de hóckey liña feminina.
 Escola de patinaxe: sesións de adestra-

mento para persoas adultas, menores e 
familias.

 Rollermix: adestramentos libres. 
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 Mellora da accesibilidade dos colec-
tivos destinatarios á práctica de vela e 
navegación.

ACCIÓNS:
 Xornadas de iniciación á navegación 

e a vela.
 Clases teóricas sobre coñecementos 

básicos de navegación.
 Celebración da regata final de fin do 

proxecto.
COLABORACIÓNS: 

 Asperga
 Centro cívico de Labañou

CLUB MARISTAS
Xoga un “Pin Down” con 
Maristas

OBXECTIVOS: xeneralizar 
a práctica do deporte 
e a actividade física 
entre a poboación 
con discapacidade, 
favorecendo a inclusión 
de persoas con síndrome 
de Down, adaptar as 
escolas deportivas 

cara a inclusión e deseñar e fomentar encontros 
deportivos inclusivos con escolares e as súas 
familias para favorecer a visibilidade social da 
discapacidade.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 10 de xaneiro ao 30 de 
novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 9.072 euros

Deporte base: 4.518,68 euros
Proxecto social: 4.553,32 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 4.553,32 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 310

Beneficiarios no proxecto social: 210
Beneficiarios en deporte base: 100

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con síndrome de Down.

RESULTADO:
 Promoción do deporte inclusivo e adaptado 

na actividade do club.
 Xeración de hábitos e valores deportivos 

entre os participantes.
ACCIÓNS:

 Sesións de adestramento de baloncesto 
inclusivo.

 Xornadas de convivencia: terceiro tempo.
 Celebración de eventos virtuais e presen-

ciais: día mundial do Síndrome de Down e 
campaña contra o cancro de mama.

COLABORACIÓNS: 
 Down Coruña

CLUB TORRE S.D.
Proxecto social Club Torre de deporte adaptado e 
inclusivo

OBXECTIVOS: fomentar a participación feminina nas 
actividades de competición do club e potenciar 
a integración de novos beneficiarios ao proxecto 
social e á actividade da entidade. 

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de setembro de 2019 
ao 22 de novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 20.000 euros

Deporte base: 10.000 euros
Proxecto social: 10.000 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 10.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.275

Beneficiarios no proxecto social: 2.025
Beneficiarios en deporte base: 250

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en idade escolar partícipes 

en accións de educación en valores e fomen-
to do deporte.

 Nenos e nenas en situación de exclusión 
económica ou social.

 Mulleres interesadas na práctica deportiva 
e beneficiarias de accións de promoción do 
deporte feminino.

 Persoas con diversidade funcional ou afec-
tadas por enfermidades severas. 

RESULTADO:
 Participación activa pola inclusión no club.
 Promoción da práctica deportiva do fútbol.
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 Aumento da participación feminina nas 
actividades de competición.

 Transmisión de valores, de hábitos deporti-
vos e de solidariedade. 

ACCIÓNS:
 Xornadas de deporte solidario e inclusivo.
 Escola de iniciación feminina.
 Sesións de adestramento e participación 

en campionatos. 
 Becas para a incorporación de menores na 

actividade do club.
 Desenvolvemento de actividades con fines 

solidarios.
 Celebración do torneo Segunda Marcha 

Mundial pola Paz
 Participación no V Mundialito da Integra-

ción.
COLABORACIÓNS:

 CEIP Víctor López Seoane
 CEIP Zalaeta
 Servizos Sociais municipais
 Cruz Vermella
 Equus Zebra
 ASER
 Down Coruña
 Aspace
 Aspronaga
 CASCO

AGRUPACIÓN MONTAÑEIROS 
INDEPENDENTES
Escala, Camiña, Oriéntate – CEO

OBXECTIVOS: dar a oportunidade de experimentar 
a escalada aos colectivos que integran o proxecto. 
Tamén contemplaba incorporar a menores 
en situación de vulnerabilidade social ou con 
algunha discapacidade á escola base de escalada 
e montaña da AMI para contribuír ao seu 
desenvolvemento persoal e social nun contexto 
normalizado de integración. Ademais, o proxecto 
pretendía crear unha experiencia de convivencia 
positiva entre persoas de diferentes colectivos 
nun contexto normalizado e inclusivo de práctica 
deportiva de escalada e montañismo e favorecer 
unha maior conciencia ambiental entre os 
participantes a través dos deportes de montaña no 
medio natural.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 11 de xaneiro ao 20 de 
novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 20.000 euros

Deporte base: 5.000 euros
Proxecto social: 15.000 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 20.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 196

Beneficiarios no proxecto social: 139
Beneficiarios en deporte base: 57

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en risco de exclusión eco-

nómica ou social: menores en centros de 
acollida ou con medida xurídicas.

 Persoas con diversidade funcional ou afec-
tadas por enfermidades severas.

 Mulleres interesadas polo montañismo e 
beneficiarias de accións de promoción do 
deporte feminino. 

RESULTADO:
 Xeración de conciencia medioambiental.
 Ambiente inclusivo e integrador no club.
 Promoción da práctica deportiva da esca-

lada.
 Desenvolvemento de actividades no medio 

natural.
 Experiencia de convivencia positiva.

ACCIÓNS:
 Bautismo de escalada vertical.
 Sesións de adestramento semanais de 

escalada.
 Rutas inclusivas pola montaña e adapta-

das a colectivos especiais.
 Realización de campus urbanos nos meses 

de verán.
 Xornada de portas abertas: escalada en 

feminino.
COLABORACIÓNS: 

 Centro de Menores Lar a Mercé
 Fundación Camiña Social 
 Fundación Juan Soñador
 Centro USMIX de Eirís
 Centro cívico de Labañou
 Centro cívico Novoboandanza
 Fundación Manuel María Vicuña
 Centro de menores de Bañobre
 Asociación ENKI
 Aspronaga
 Fundación ADCOR
 Fundación Indaga

CLUB HÉRCULES TERMARIA
Hércules Multiplica

OBXECTIVOS: mellorar a inserción social de persoas 
e familias en situación de vulnerabilidade ou 
risco de exclusión social, potenciando as súas 
capacidades e posibilidades de autonomía e 
autoxestión a través da natación, carreiras a pé 
ou tríatlon, disciplinas que axudan a integrarse 
socialmente e a adquirir valores de esforzo e 
compromiso importantes para a súa vida. Entre 
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as metas tamén se atopaban contribuír á mellora 
no desenvolvemento da zona de influencia do 
proxecto e deseñar accións -e complementar 
outras, como o apoio escolar- que axuden a 
dar resposta ás necesidades e carencias destas 
persoas a través da participación en programas 
municipais e doutras entidades.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 13 de xaneiro ao 31 de 
outubro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.367,76 euros

Deporte base: 2.592,01 euros
Proxecto social: 7.775,99 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 14.325,12 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 228

Beneficiarios no proxecto social: 58
Beneficiarios en deporte base: 170

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en situación de exclusión 

económica ou social.
 Persoas en situación de vulnerabilidade so-

cial: mozos con medidas de liberdade vixiada 
ou en situación de rúa. 

RESULTADO:
 Promoción do deporte feminino.
 Fomento da práctica deportiva entre os 

colectivos destinatarios.
 Desenvolvemento das capacidades físicas 

e psicolóxicas dos participantes. 
 Ambiente positivo e inclusivo.

ACCIÓNS:
 Sesións de natación para menores e de 

natación intensiva.

 Sesións específicas de natación e bicicleta.
 Celebración de campamentos deportivos 

de verán.
 Actividades complementarias de apoio 

escolar.
 Sesións específicas de natación e atletis-

mo.
 Oferta dunha beca para o desenvolvemento 

da actividade deportiva.
COLABORACIÓNS: 

 Centro cívico de Labañou 
 Centro de Saúde Mental Infantil
 Grupo CIEMA
 Fundación Camiña Social
 Equipo Municipal de Inclusión Social 

(EMIS)
 Padre Rubinos 
 ACCEM

UNIÓN VECIÑAL VENTORRILLO
Querendo non hai barreiras. O deporte da liberdade e da 
igualdade de oportunidades

OBXECTIVOS: fomentar a práctica deportiva 
enfocada á competición e que esta achegue 
unha motivación extra para que os participantes 
desenvolvan todas as súas capacidades e dean 
o mellor de cada un pola vitoria individual e 
colectiva. Ademais, o proxecto contemplaba 
mellorar a saúde, a forma física e o nivel deportivo 
das persoas ingresadas no centro penal de 
Teixeiro, transmitir valores como a solidariedade, 
o compañeirismo e a humildade, e facer que a vida 
en prisión sexa máis levadía e menos conflitiva.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de setembro de 2019 
ao 29 de xullo de 2020.

IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.530 euros
Deporte base: 2.632,50 euros
Proxecto social: 7.897,50 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 9.797,50 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 752

Beneficiarios no proxecto social: 579
Beneficiarios en deporte base: 173

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con síndrome de Down.
 Persoas en réxime de non liberdade en 

cumprimento de medidas xudiciais.
RESULTADO:

 Ambiente positivo e integrador no club.
 Promoción de valores deportivos como 

ferramentas sociais e de inclusión.
 Fomento da práctica deportiva entre os 

beneficiarios. 
ACCIÓNS:

 Sesións de adestramento e participación 
en competicións.

 Xornadas de multideporte: ioga, fútbol sala, 
chave e bádminton.

 Xornadas de multideporte centradas na 
aprendizaxe: preparación física e primeiros 
auxilios.

COLABORACIÓNS: 
 Down Coruña
 Centro penal de Teixeiro

CLUB NATACIÓN CORUÑA
Deporte inclusivo a través das actividades acuáticas

OBXECTIVOS: integrar nas escolas deportivas do 
club a nenos e nenas pertencentes a colectivos 
marxinais ou con problemas e promover a súa 
adaptación a través da convivencia social e 
o desenvolvemento das súas capacidades e 
habilidades deportivas.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de outubro de 2019 
ao 30 de novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.044 euros

Deporte base: 5.011 euros
Proxecto social: 5.033 euros
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IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 5.033 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 465

Beneficiarios no proxecto social: 32
Beneficiarios en deporte base: 433

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en situación de exclusión 

económica ou social.
 Persoas en situación de vulnerabilidade 

social.
RESULTADO:

 Aprendizaxe de estilos de natación e mello-
ra da capacidades e autonomía dos partici-
pantes.

 Favorecer o desempeño social e deportivo.
 Participación activa e inclusiva no club.

ACCIÓNS:
 Escolas deportivas de natación do club.
 Cursos intensivos de iniciación e perfeccio-

namento de natación nos meses de verán.
COLABORACIÓNS: 

 Centro cívico de Labañou
 Centro de Saúde Mental Infantil
 ACCEM
 Fundación Meniños

CLUB EIRÍS S.D.
Fútbol base, Liga Social Cidade da Coruña

OBXECTIVOS: favorecer a rehabilitación da persoa 
con problemas de adicción ou de saúde mental 
e fomentar actividades inclusivas como unha 

A.C.D. SALVADOR DE MADARIAGA
Tenis Global

OBXECTIVOS: establecer a práctica do 
deporte como instrumento para mellorar 
as habilidades sociais e comunicativas dos 
beneficiarios, incrementar o sentimento 
de pertenza social mediante a práctica 
deportiva en espazos de lecer activos, 
mellorar a inserción sociolaboral a través 
dunha atención individualizada con 
medidas de orientación e acompañamento 
e incrementar a participación feminina nas 
disciplinas deportivas.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 15 de xaneiro ao 
30 de novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.497,96 euros

Deporte base: 1.018,07 euros
Proxecto social: 2.479,89 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 2.479,89 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30

Beneficiarios no proxecto social: 26
Beneficiarios en deporte base: 4

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas en situación de vulnerabili-

dade social debido ao desemprego ou a 
razóns migratorias.

RESULTADO:
 Participación activa e inclusiva no 

club.

ferramenta integradora para aqueles en situación 
de vulnerabilidade social.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 20 de xaneiro ao 9 de 
marzo de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.000 euros

Deporte base: 750 euros
Proxecto social: 2.250 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 5.250 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 147

Beneficiarios no proxecto social: 100
Beneficiarios en deporte base: 47

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con problemas de drogodependen-

cia en situación de vulnerabilidade social
 Persoas con diversidade funcional ou afec-

tadas por enfermidades severas.
RESULTADO:

 Ambiente integrador e inclusivo no club.
 Fomento dos valores do deporte como 

elementos de integración social.
 Promoción da diversidade.

ACCIÓNS:
 Celebración da Liga Social de Fútbol Sala 

da Coruña.
COLABORACIÓNS: 

 Fundación ADCOR
 Aspronaga
 APEM
 CASCO
 ACLAD
 Padre Rubinos
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 Apoio individualizado e mellora das habili-
dades sociolaborais dos participantes.

 Promoción da práctica do tenis como ferra-
menta social.

ACCIÓNS:
 Sesións semanais de adestramento de 

tenis base.
 Sesións semanais de iniciación e perfeccio-

namento do tenis.
 Sesións de intervención social e seguimen-

to individual dos participantes.
 Celebración dun torneo de tenis.

COLABORACIÓNS: 
 Ecos do Sur

ATHLETIC CORUÑA HÓCKEY CLUB
Especial hóckey lúdico/competitivo para a inclusión de 
discapacitados intelectuais e persoas con risco exclu-
sión social, deporte feminino en competicións nacionais 
e fomento do hóckey como deporte base

OBXECTIVOS: favorecer a integración e a igualdade 
de xénero coa formación dun equipo infantil 
feminino e dando continuidade ao equipo 
sénior feminino, que participaron nas máximas 
competicións nacionais. Ademais, co proxecto 
tratouse de favorecer a inclusión e a continuidade 
de discapacitados intelectuais, persoas con risco 
de exclusión social e menores de idade.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de setembro de 2019 

ao 30 de novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 4.811,10 euros

Deporte base: 1.337,85 euros
Proxecto social: 3.473,25 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 3.473,25 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 213

Beneficiarios no proxecto social: 133
Beneficiarios en deporte base: 80

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade funcional ou afec-

tadas por enfermidades severas.
 Nenos e nenas en idade escolar partícipes 

de accións de educación en valores e fomen-
to do deporte.

 Mulleres interesadas na práctica do hóckey 

e beneficiarias de accións de promoción do 
deporte feminino.

 Nenos e nenas en situación de exclusión 
económica ou social.

RESULTADO:
 Fomento da práctica deportiva feminina. 
 Promoción da práctica do hóckey.
 Experiencia de participar en competicións 

de alto nivel.
ACCIÓNS:

 Integración de dous participantes no equi-
po técnico do club.

 Celebración de cursos intensivos de alto 
nivel.

 Participación en competicións e trofeos a 
nivel provincial, autonómico e nacional.

COLABORACIÓNS:
 Aspronaga
 Ecos do Sur

CLUB BÁSQUET CORUÑA
Básquet Coruña solidario

OBXECTIVOS: xerar un proxecto integrador que dote 
dun carácter solidario a todos os compoñentes 
do club, crear conciencia social mediante a 
educación en valores, fomentar a equidade entre 
os xogadores e xogadoras e concienciar sobre 
o traballo das entidades sociais e solidarias da 
cidade.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de setembro de 2019 
ao 30 de outubro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 11.502euros

Deporte base: 4.109,19 euros
Proxecto social: 7.392,31 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 7.392,31 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.084

Beneficiarios no proxecto social: 343
Beneficiarios en deporte base: 741

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas partícipes en accións de 

educación en valores e fomento do deporte.
 Nenos e nenas en situación de exclusión 

económica ou social.
 Mulleres interesada na práctica do balon-

cesto e beneficiarias de accións de promo-
ción do deporte feminino.

RESULTADO:
 Fomento da práctica deportiva do balon-

cesto feminino.
 Mellora da accesibilidade á práctica do 

baloncesto.
 Transmisión de valores.

ACCIÓNS:
 Oito becas para o desenvolvemento da 

práctica deportiva no club.
 Programa solidario 17 xornadas, 17 causas.
 Programa minibásquet de educación en 

valores.
 Promoción do crecemento dos equipos fe-

mininos: sesións de adestramento específico, 
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participación en competicións e celebración 
de xornadas de portas abertas.

COLABORACIÓNS: 
 Centro cívico de Labañou
 Centro cívico de Novoboandanza
 Centro cívico do Castrillón
 Centro cívico de Monte Alto

Outras colaboracións transversais: Proxecto ENKI, 
Balrial, Cruz Vermella, Anpaxoga, CASCO, 
Down Coruña, Centro de Menores San José, 
Adaceco, AECC, ABAC, ALCER, ASER, ADOS, 
AFACO, ACODI e Taller de Solidariedade.

CLUB VIAXES AMARELLE
Deporte Solidario e Inclusivo

OBXECTIVOS: conseguir a integración e visibilización 
de persoas con capacidades diferentes buscando 
a súa inclusión e a concienciación social por medio 
do deporte, fomentar o crecemento do fútbol sala 
base feminino e consolidar unha escola deportiva 
coidando os valores propios do deporte e da 
igualdade.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de decembro de 2019 
ao 30 de setembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.720euros

Deporte base: 3.670euros
Proxecto social: 4.050euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 6.075euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 95

Beneficiarios no proxecto social: 35

Beneficiarios en deporte base: 60
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con diversidade funcional ou afec-
tadas por enfermidades severas.

RESULTADO:
 Transmisión de valores deportivos como 

ferramenta para a inclusión social.
 Fomento da práctica deportiva do fútbol.

ACCIÓNS:
 Sesións semanais de adestramento enfo-

cadas na iniciación e perfeccionamento do 
fútbol sala.

 Sesións virtuais e charlas sobre os valores 
do deporte.

 Participación na carreira nocturna de Sada.
COLABORACIÓNS: 

 Aspronaga
 Aspace

ASOCIACIÓN CORUÑESA DE WÁTER-
POLO
Molla un sorriso

OBXECTIVOS: promover a integración dos colectivos 
beneficiarios mediante a práctica deportiva do 
wáter-polo e mellorar o estado físico e psicolóxico 
dos participantes.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 8 de xaneiro ao 30 de 
novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.235,95 euros

Deporte base: 1.617,95 euros

Proxecto social: 1.618euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 1.618 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 49

Beneficiarios no proxecto social: 9
Beneficiarios en deporte base: 40

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas con problemas de audición.
 Nenos e nenas con problemas sociais, psi-

colóxicos ou psiquiátricos.
RESULTADO:

 Participación activa e inclusiva no club.
 Fomento da práctica deportiva do wáter-po-

lo como ferramenta de inclusión social.
ACCIÓNS:

 Sesións de iniciación e perfeccionamento 
do wáter-polo.

 Participación en competicións.
COLABORACIÓNS:

 Anpaxoga
 Unidade de Saúde Mental Infantil de Eirís

CLUB DE XIMNASIA RÍTMICA MARÍA 
BARBEITO
Inclusión social a través da ximnasia rítmica

OBXECTIVOS: favorecer a inclusión social e deportiva 
de persoas con diversidade funcional na sociedade 
en xeral a través da práctica regular de ximnasia 
rítmica e aumentar o seu número en eventos 
relacionados con esta modalidade e co deporte en 
xeral.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 2 de outubro ao 30 de 
novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 5.103 euros

Deporte base: 1.149,47 euros
Proxecto social: 3.953,53 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 6.627,24 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 524

Beneficiarios no proxecto social: 243
Beneficiarios en deporte base: 281

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade funcional ou con 

enfermidades severas.
RESULTADO:

 Participación activa e inclusiva no club. 
 Promoción da ximnasia rítmica como medio 

de inclusión social.
 Experiencia de participar en eventos deporti-

vos.
ACCIÓNS:

 Sesións semanais de adestramentos inclusi-
vos.

 Participación no evento Gala Internacional 
Euskalgym.

 Celebración da gala de Nadal.
 Escola de Nadal.
 Sesións de adestramentos virtuais durante 

os meses de confinamento.
 Celebración da gala virtual de fin de curso 

do club. 
COLABORACIÓNS: 

 Colexio Santiago Apóstolo
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REAL CLUB NÁUTICO DA CORUÑA
Escola de vela adaptada e inclusión social

OBXECTIVOS: achegar o deporte da vela a 
persoas en situación de diversidade funcional, 
potenciando a súa autonomía tanto neste 
deporte como na súa vida persoal.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de abril ao 30 de 
setembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 6.804 euros

Deporte base: 1.701 euros
Proxecto social: 5.103 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 32.103 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 100

Beneficiarios no proxecto social: 20
Beneficiarios en deporte base: 80

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade funcional física ou 

intelectual.
RESULTADO:

 Mellora da comunicación interpersoal dos 
participantes. 

 Ambiente inclusivo no club.
 Fomento da práctica de vela adaptada.

ACCIÓNS:
 Sesión de iniciación á vela adaptada.
 Celebración do bautismo de mar.

COLABORACIÓNS:
 Aspronaga

SPORTING CLUB CASINO DA CORUÑA
Integración de colectivos con necesidades específicas: 
tiro con arco para discapacitados sensoriais, prevención 
de afectados por enfermidades severas mediante a 
práctica do tiro con arco e integración de discapacitados 
intelectuais en medios acuáticos

OBXECTIVOS: iniciar e fomentar a práctica 
deportiva continuada entre colectivos de persoas 
con discapacidade sensorial ou intelectual e 
promocionar o tiro con arco feminino como 
método de recuperación de enfermidades 
oncolóxicas.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 16 de xaneiro ao 30 de 
outubro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 11.502 euros

Deporte base: 2.875,50 euros
Proxecto social: 8.626,50 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 21.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 224

Beneficiarios no proxecto social: 36
Beneficiarios en deporte base: 188

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con discapacidade visual.
 Persoas con diversidade funcional ou afec-

tadas por enfermidades severas.
 Mulleres en fase de recuperación oncolóxi-

ca.
RESULTADO:

 Fomento da práctica deportiva como ferra-
menta de inclusión social.

 Mellora da condición física das beneficia-
rias en fase de recuperación oncolóxica.

 Participación activa.
ACCIÓNS:

 Sesións de iniciación ao tiro con arco.
 Sesións de iniciación á natación.
 Sesión de iniciación ao tiro con arco adap-

tado a persoas invidentes.
SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DA EVOLUCIÓN DOS 
COLECTIVOS BENEFICIARIOS.
COLABORACIÓNS:

 Fundación ONCE
 AECC
 Down Coruña

VICTORIA C.F.
Consolidación e promoción do fútbol feminino na comar-
ca da Coruña

OBXECTIVOS: dar estabilidade e fomentar o 
fútbol feminino na cidade, normalizando o 
seu desenvolvemento e práctica, ademais de 
favorecer a igualdade e dar visibilidade á práctica 
do fútbol feminino, rompendo as barreiras da 
categorización deste deporte como masculino. 

DURACIÓN DO PROXECTO: do 10 de xaneiro ao 30 de 
outubro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.000 euros

Deporte base: 750 euros
Proxecto social: 2.550 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 2.349,30 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 197
Beneficiarios no proxecto social: 58
Beneficiarios en deporte base: 139

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenas interesadas na práctica do fútbol 

e beneficiarias de accións de promoción do 
deporte feminino.

 Nenos e nenas en situación de exclusión 
económica ou social.

RESULTADO:
 Fomento da práctica do fútbol feminino.
 Promoción do deporte igualitario e inclusi-

vo.
ACCIÓNS:

 Escola de tecnificación de fútbol feminino 
(Futfem).

 Xornadas de Xogo Limpo – Memorial Ra-
fael Hervada.

 Xornadas técnicas e captación de fútbol 
feminino.

 Sesións virtuais de adestramentos.
 Entrevistas virtuais para achegar o deporte 

nos meses de confinamento.
COLABORACIÓNS:

 Centro cívico de San Diego
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VII convocatoria Deporte Solidario e 
Inclusivo

A sétima convocatoria do programa Deporte 
Solidario e Inclusivo engadiu entre os seus 
obxectivos, ademais de promover a igualdade 
de oportunidades, contribuír á integración social 
e fomentar o deporte de base, contribuír a miti-
gar o impacto negativo da crise económico-so-
cial da covid-19 no tecido social e deportivo da 
cidade. Para iso, destinou 250.000 euros, o que 
eleva o investimento realizado desde a creación 
da iniciativa a 1.750.000 euros.

Nesta ocasión foron seleccionados 23 proxec-
tos sociais de entidades deportivas da cidade. 
As axudas concedidas formalizáronse o 16 de 
decembro coa firma de convenios entre o Pa-
droado da Fundación Emalcsa -representado 
pola súa presidenta e alcaldesa da Coruña, Inés 
Rey- e os representantes das organizacións 
beneficiarias.

As 23 entidades seleccionadas empregan a 
312 traballadores na cidade, mobilizan a 372 
persoas voluntarias e xestionan un orzamento 
global próximo aos 10,6 millóns de euros, ade-
mais de contar cun total de 13.216 socios e 
2.526 licenzas de deporte federado, das que o 
33% son femininas. 

Por outra banda, as estimacións dos proxec-
tos presentados contemplan chegar a máis de 
11.000 beneficiarios. Dentro desa cifra inclúese 
a oferta de máis de 290 prazas para participar 
de forma gratuíta en diversas actividades de-
portivas, destinadas principalmente a nenos e 
nenas derivados polos profesionais vinculados 
aos Servizos Sociais Municipais.

As iniciativas financiadas abarcan diversos ám-
bitos de actuación co fin común de favorecer a 
práctica deportiva de colectivos en situación de 
desvantaxe social. Poden agruparse nos seguin-
tes:

 Captación de mozos en centros escolares 
de barrios con altos índices de poboación 
estranxeira ou en circunstancias de exclu-
sión económica, realizada en paralelo a unha 
educación en valores a través da actividade 
deportiva para fomentar hábitos saudables, 
sensibilización ambiental e valores de igual-
dade. Club Halterofilia Coruña e Club Zalaeta 
100Tolos son entidades que inclúen no seu 
proxecto esta liña de acción.

 Participación de persoas con diversidade 
funcional en actividades deportivas adap-
tadas para favorecer a súa inclusión social. 
Un gran número de entidades basean o seu 
proxecto social no deporte adaptado, como 
o Club Escola de Tenis Marineda, o Club do 
Mar de San Amaro, a Sociedade Deportiva As 

Xubias, a R.S.D. Hípica da Coruña, o Sporting 
Club Casino, o Club Esgrima Coruña, o Club 
Maristas, o Club Ximnasia Rítmica María Bar-
beito, o Real Club Náutico da Coruña, o Club 
Eirís S.D. e o Club Marítimo de Oza O Puntal.

 Participación no deporte de persoas en 
situación de vulnerabilidade social, risco de 
exclusión ou pobreza, inmigrantes, fillos e 
fillas de inmigrantes, nenos pertencentes a 
minorías étnicas, persoas procedentes de 
familias de baixos recursos e internos en cen-
tros de menores da Coruña. Traballarán para 
a inclusión desta colectivos a Agrupación 
de Montañeiros Independentes, a Escola de 
Fútbol Novo Mesoiro, a Unión Veciñal Vento-
rrillo, o Club Natación Coruña, o Orillamar S.D., 
o Club de Rugby Arquitectura Técnica, o Club 
Torre S.D. e a A.D.C. Alquimia Inline.

 O fomento da igualdade de xénero, da par-
ticipación feminina e de valores igualitarios a 
través do deporte intégranse de forma trans-
versal nos proxectos de Viaxes Amarelle F.S.F, 
e de Athletic Coruña Hóckey Club.

Os proxectos financiados poñen ao dispor de 
colectivos socialmente vulnerables unha ampla 
oferta de actividades deportivas de diferentes 
disciplinas, como tenis, tenis de mesa, pádel, 
baloncesto, escalada, patinaxe, fútbol e fútbol 
sala, piragüismo, rugby, esgrima, tríatlon e pén-
tatlon moderno, halterofilia, vela, tiro con arco, 

natación, hípica ou tiro con arco. A continuación 
detállanse as entidades e iniciativas que se be-
neficiarán da axuda:

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CULTURAL 
ALQUIMIA INLINE
A patinaxe en liña, as súas modalidades e a súa 
adaptación dixital como instrumentos de inclusión, 
empoderamento social e promoción da igualdade en 
tempos de covid-19

CLUB TORRE S.D.
Proxecto social do Club Torre de deporte adaptado e 
inclusivo

CLUB NATACIÓN CORUÑA
Deporte inclusivo a través das actividades acuáticas

AGRUPACIÓN DE MONTAÑEIROS 
INDEPENDENTES
Camiña-Escala-Oriéntate (CEO)

CLUB ESCOLA DE TENIS MARINEDA
Todos ao tenis e ao pádel: torneos e actividades 
de tenis, pádel e multideportivas para persoas con 
discapacidade e promoción do deporte inclusivo

ORILLAMAR SOCIEDADE DEPORTIVA
Escola de pais e nais do Orillamar
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Para levar a cabo os diferentes proxectos selec-
cionados, as entidades deportivas contarán coa 
colaboración de 29 organizacións sociais espe-
cializadas na atención aos distintos colectivos 
beneficiarios das actividades propostas:

 Asociación de Axuda a Superar Enfermida-
des Raras (ASER)

 Adultos Discapacitados da Coruña (AD-
COR)

 Asociación Comisión Católica Española de 
Migracións (ACCEM)

 Asociación de Colaboración e Promoción 
do Xordo (Acopros)

 Asociación de Dano Cerebral da Coruña 
(Adaceco)

 Asociación de Inmigrantes de Senegal
 Asociación de Pais de Persoas con Parálise 

Cerebral (Aspace Coruña)
 Asociación de Pais de Persoas con Trastor-

no do Espectro Autista (Aspanaes)
 Asociación de Pais e Nais de Nenos Xordos 

de Galicia (Anpanxoga)
 Asociación de Persoas Xordas da Coruña 

(Aspesor)
 Asociación Española Contra o Cancro 

(AECC)
 Asociación Galega de Asperger (Asperga)
 Asociación Pro Enfermos Mentais da Coru-

ña (APEM)
 Asociación Pro Persoas con Discapacidade 

Intelectual de Galicia (Aspronaga)

CLUB HALTEROFILIA CORUÑA
A halterofilia como medio de inclusión e intervención 
social para a integración e igualdade de xénero

UNIÓN VECIÑAL VENTORRILLO
Promoción e difusión do deporte como instrumento para 
a integración e reinserción

CLUB ZALAETA 100TOLOS
Integratlón: esgrima e péntatlon moderno para a 
integración social

CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA 
TÉCNICA   
Rugby para todos 5

CLUB DO MAR DE SAN AMARO
Derrubando as barreiras II

CLUB EIRÍS SOCIEDADE DEPORTIVA
Fútbol social e infancia

CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Inclúe VII

REAL SOCIEDADE DEPORTIVA HÍPICA 
DA CORUÑA
Proxecto de hipoterapia e fomento da integración 
feminina no deporte da raqueta (tenis de mesa, pádel e 
tenis)

ATHLETIC CORUÑA HÓCKEY CLUB
Special hóckey lúdico/competitivo para inclusión de 
discapacitados intelectuais e persoas con risco de 
exclusión social

REAL CLUB NÁUTICO DA CORUÑA
Escola de vela adaptada e inclusión social

VIAXES AMARELLE F.S.F.
Deporte solidario e inclusivo

SPORTING CLUB CASINO DA CORUÑA
Integración de colectivos con necesidades específicas: 
prevención de afectados por enfermidades severas (cáncer 
de mama) mediante a práctica de tiro con arco e integración 
de discapacitados intelectuais en medios acuáticos

SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS
Piragüismo para todos

CLUB MARISTAS
Xoga un Pin Down con Maristas

CLUB XIMNASIA RÍTMICA MARÍA 
BARBEITO
Inclusión social a través da ximnasia rítmica

CLUB MARÍTIMO DE OZA
Lobos de Mar

ESCOLA DE FÚTBOL NOVO MESOIRO
Refórmate e fai deporte

 Centro de Atención a Persoas con Discapa-
cidade da Coruña (CAPD)

 Centro de Protección de Menores Lar a 
Mercé

 Confederación Galega de Persoas con Dis-
capacidade (Cogami)

 Comité Anti Sida Coruña (CASCO)
 Asociación Down Coruña
 Federación de Asociación de Familiares e 

Persoas con Enfermidade Mental de Galicia 
(Feafes)

 Fundación Camiña Social
 Fundación Diocesana San José Obreiro
 Fundación Instituto Galego do TDAH e 

Trastornos Asociados (Fundación Ingada)
 Fundación Juan Soñador
 Fundación Meniños
 Fundación ONCE
 Fogar de Sor Eusebia
 ONG Ecos do Sur
 Terciarios Capuchinos Ciudad de los Mu-

chachos - Agarimo
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IV convocatoria Cultura Accesible e 
Inclusiva

A IV convocatoria de Cultura Accesible e Inclu-
siva 2019-2020 financiou a 13 entidades que 
desenvolveron outros tantos proxectos culturais 
na cidade da Coruña, coa colaboración de orga-
nizacións sociais especializadas na atención e 
integración social de persoas con discapacida-
de ou en risco de exclusión social.

O obxectivo do programa consiste en lograr a 
igualdade de oportunidades no acceso á cultura, 
así como romper as barreiras, especialmente 
das persoas con discapacidade, para a plena 
participación da cidadanía nestas actividades. 
Ademais, o programa busca apoiar ao tecido 
cultural da comarca e contribuír a que a cultura 
inclusiva sexa un referente na cidade, apostan-
do pola continuidade de proxectos que teñen 
gran acollida por parte dos participantes.

Esta cuarta edición foi atípica. A pandemia por 
covid-19 limitou a capacidade das entidades 
culturais para desenvolver os proxectos nas 
circunstancias previstas orixinalmente. Debido 

a iso, desde a Fundación Emalcsa aprobouse un 
marco excepcional para a realización e execu-
ción dos proxectos, co fin de que estes puideran 
desenvolverse de forma óptima.

Neste contexto, as iniciativas axustaron o seu 
alcance e adaptaron a oferta cultural ás limita-
cións establecidas e ás medidas de seguridade 
esixidas polas autoridades competentes. Moitas 
actividades aprazaron o seu cronograma, polo 
que a maioría realizáronse durante o segundo 
semestre de 2020. A pesar do contexto no que 
tiveron que facerse, a valoración das entidades 
culturais foi moi positiva

En total, o programa chegou a 2.022 beneficia-
rios, entre os que se atopan persoas con disca-
pacidade, en risco de exclusión social e en idade 
escolar. A cifra foi menor que a previsión orixi-
nal, pero obtivéronse resultados significativos 
tendo en conta as dificultades para desenvolver 
os proxectos. Ademais, o número de espectado-
res medrou, porque moitos dos eventos pasaron 
a realizarse en liña ou a través de streaming. Os 
participantes distribuíronse do seguinte xeito:

 

Concerto/
función/

exposición/
mostra

Sesións/
obradoiros/

ensaios TOTAL
PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE
157 363 520

PERSOAS 
EN RISCO DE 

EXCLUSIÓN 
SOCIAL

18 262 280

PERSOAS EN 
IDADE ESCOLAR

110 191 301

PÚBLICO EN 
XERAL

787 134 921

TOTAL 1.072 950 2.022

TOTAL 
ASISTENTES

2.022

IV CONVOCATORIA CULTURA 
ACCESIBLE E INCLUSIVA 2019-2020
PROXECTO SOCIAL. PARTICIPACIÓN POR PRINCIPAIS  
GRUPOS DE BENEFICIARIOS / ACTIVIDADES

CULTURA

IV convocatoria 
Cultura Accesible e
Inclusiva 53

Marco excepcional de 
execución e xustificación 
dos proxectos 57

Adaptación das entidades
culturais á covid-19 59

Proxectos desenvolvidos 59

Tempada Lírica 73

Festival das Artes 
pola Inclusión
Social (FESTI=) 75

V convocatoria 
Cultura Accesible e
Inclusiva 77

Bono-Cultura 81

Resultados 81
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Concerto/función/
exposición/mostra
TOTAL: 1.072

Persoas con discapacidade

Persoas en risco de 
exclusión social

Persoas en idade escolar

Público en xeral

TOTAL ASISTENTES

Sesións/obradoiros/
ensaios
TOTAL: 950

157

363

262

191

134

18

110

787

520

280

301

950

IV CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E 
INCLUSIVA 2019-2020
PROXECTO SOCIAL. PARTICIPACIÓN POR PRINCIPAIS  GRUPOS 
DE BENEFICIARIOS / EVENTOS

Os proxectos contribuíron a promover activida-
des culturais de forma inclusiva entre colecti-
vos vulnerables, especialmente con respecto á 
integración de persoas con diversidade funcio-
nal e afectadas por enfermidades severas, co-
lectivos de minorías étnicas, mulleres e nenos.

En total, celebráronse 496 eventos. Entre eles 
atópanse, por unha banda, sesións, obradoiros e 
ensaios -realizados cunha periodicidade sema-
nal, quincenal ou mensual- e, por outra, concer-
tos, funcións, exposicións e mostras, que se 
desenvolveron de maneira puntual. Estes even-
tos abarcaron diferentes ámbitos como cinema, 
audiovisual, danza, fotografía, arte, pintura, tea-
tro, filatelia, deseño e confección ou tecnoloxía, 
entre outros. A relación completa pode consul-
tarse no seguinte gráfico:

4,84%

7,46%

1,41%

5,44%

3,23%

0,60%

0,40%

4,84%

1,21%

13,31%

20,97%

2,82%

3,63%
Arte

Audiovisual / cine

Capoeira

Danza

Deseño e confección

Filatelia

Fotografía

29,84%
Música

Pintura / Graffiti

Poesía

Teatro

Tecnoloxía

Terapia e quiromasaxe

Ioga / Pilates / Meditación

IV CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
EVENTOS POR ÁMBITO / TEMÁTICA
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As ramas que tiveron maior nivel de participa-
ción foron as relacionadas coa música, o audio-
visual e o cinema, a pintura e o graffiti, o teatro 
e a tecnoloxía. A variedade na oferta de obradoi-
ros, actividades e eventos foi unha característi-
ca respecto ás convocatorias anteriores.

Marco excepcional de execución e 
xustificación dos proxectos

Ao igual que no ámbito deportivo, debido á pan-
demia, o Padroado da Fundación Emalcsa apro-
bou un marco de flexibilidade para a realización 
e xustificación dos proxectos. Con el, ampliouse 
o prazo para a realización das iniciativas sub-
vencionadas ata o 30 de novembro e aprobáron-
se novas regras para a xustificación do gasto 

Entidade Prórroga solicitada Modificacións	
cualitativas

Modificacións	
do orzamento

Importe 
concedido

ASOCIACIÓN MUNDO SEN GUERRA E SEN 
VIOLENCIA

Do 2 ao 4 de outubro de 2020 Si Si 6.499,87 €

ASOCIACIÓN CULTURAL SEN ÁNIMO DE 
NOME

Do 15 de setembro ao 30 de 
novembro de 2020 N/A N/A 6.500 €

ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR CATRO De setembro ao 30 de novembro de 
2020 N/A Si 8.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NE-GUS Do 20 de xaneiro ao 28 de novembro 
de 2020 Si N/A 10.000 €

SOCIEDADE FILATÉLICA DA CORUÑA Do 15 de xullo ao 19 de novembro de 
2020 N/A N/A 3.000 €

ESE8 Do 19 ao 24 de outubro de 2020 Si N/A 7.224 €
AMIGOS DO MUSEO DE BELAS ARTES DA 
CORUÑA

Do 15 de setembro ao 30 de 
novembro de 2020 N/A N/A 8.000 €

POTEN100MOS Do 7 de xullo ao 2 de outubro de 2020 Si Si 10.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA Do 26 de xaneiro ao 30 de novembro 
de 2020 N/A Si 8.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA A 
INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS De agosto ao 29 de outubro de 2020 Si Si 8.000 €

ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS Do 2 de xaneiro ao 30 de novembro 
de 2020

Si N/A 10.000 €

DEMUSICADE Do 10 de marzo ao 30 de novembro 
de 2020 N/A N/A 4.754,50 €
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IV CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
PARTICIPACIÓN POR TEMÁTICA

incorrido. O obxectivo da medida foi apoiar ás 
entidades culturais no desenvolvemento das 
súas iniciativas e outorgar un marco para a exe-
cución correcta dos proxectos e o cumprimento 
dos obxectivos.

Unha ducia de entidades solicitaron modifica-
cións, que quedan recollidas na seguinte táboa. 
Todas as peticións foron aprobadas.
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Adaptación das entidades culturais á 
covid-19

As organizacións participantes adoptaron unha 
serie de recomendacións e actuacións coas que 
facer fronte á situación excepcional provocada 
pola covid-19 e dar resposta ás continxencias. 
Entre elas, destacan as seguintes:

 Adaptación e flexibilidade nos prazos, 
organización e difusión das actividades do 
proxecto.

 Adaptación e modificación dos colecti-
vos destinatarios por mor das restricións 
e o confinamento estrito de certos grupos 
vulnerables. 

 Modificación de lugar das actividades ou 
eventos.

 Limitación dos aforos e grupos de traba-
llo.

 Emprego de formatos semipresenciais 
ou en liña e capacitación en ferramentas 
tecnolóxicas.

Proxectos desenvolvidos

A continuación detállanse, de forma individua-
lizada, as iniciativas realizadas polas entidades 
participantes na IV convocatoria Cultura Accesi-
ble e Inclusiva.

ASOCIACIÓN MUNDO SEN GUERRA E 
SEN VIOLENCIA
Cinemabeiro. I Mostra Internacional de Cinema pola Paz 
e a Non Violencia da Coruña.

OBXECTIVOS: Cinemabeiro confórmase como unha 
plataforma de difusión de outro tipo de cine, 
menos comercial e máis social, que pretende 

achegar e concienciar ao público sobre temas 
como a precariedade laboral, os dereitos 

humanos, a emigración, a violencia 
de xénero, o cambio climático, 

a igualdade e a inclusión. 
O proxecto busca crear 

sinerxías entre as diferentes 
asociacións e ONGs 

colaboradoras mediante 
debates e coloquios que 
poñen enriba da mesa 

temas que permiten visualizar as problemáticas, 
necesidades e o labor destes colectivos.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 29 de setembro ao 4 
de outubro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 6.499,87 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 2.160,44 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 8.660,31 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 376
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con discapacidade, diversidade 
funcional e cognitiva, trastornos mentais e de 
personalidade e en situación de gran depen-
dencia.

 Persoas en risco de exclusión social: ter-
ceira idade, migrantes, vítimas de violencia 
machista, racializadas e colectivos LGTBIQ+.

 Público en xeral
RESULTADO:

 Creación de espazos de debate ao redor da 
inclusión co fin de visibilizar o impacto que 
os diferentes tipos de discriminación teñen 
sobre a vida dos colectivos en risco de exclu-
sión. 

 Promoción da sensibilización e a concien-
cia social. 

 Creación de puntos de encontro entre a 
creación cinematográfica galega e a interna-
cional a través da difusión de obras de cine. 

 Promoción de obras realizadas por persoas 
pertencentes a colectivos en risco de exclu-
sión social.
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ACCIÓNS:
 Mostra Internacional de Cinema pola Paz e 

a Non Violencia.
 Proxeccións de películas e curtametraxes, 

difundindo e promocionando obras cinemato-
gráficas realizadas por persoas pertencentes 
a colectivos con discapacidade ou en risco 
de exclusión social. 

 Difusión de obras que traten os dereitos 
humanos feitas en Galicia ou por autores e 
autoras galegos.

 Mesas redondas de debate sobre as princi-
pais problemáticas dos colectivos involucra-
dos. 
Emisión de programas de radio A radio dos 
Gastos. Realizáronse en colaboración con 
Aspace, asociación dedicada a atender ás 
persoas con parálise cerebral.

COLABORACIÓNS: 
 Aspace
 Colectivo LGTIBQ+
 CEE Nosa Señora de Lourdes 
 Aspronaga
 Amnistía Internacional A Coruña
 A.L.A.S Coruña
 Gabinete de Educación Sexual Amaturi
 ACCEM
 Ecos do Sur
 Asociación Estatal Euforia
 LES Coruña
 APEM 
 Acadar

 

ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA A 
INCLUSIÓN SOCIAL
Que bo que viñeches! Programa de inclusión activa a 
través do graffiti

OBXECTIVOS: mellorar os niveis de participación 
social e inclusión dos colectivos destinatarios 
a través de actividades culturais inclusivas 
centradas na realización de graffitis de gran 
tamaño nos patios ou zonas exteriores de catro 
colexios públicos da Coruña. Deste xeito, preten-
díase potenciar as capacidades creativas dos 
participantes e que experimentaran o traballo en 
equipo con persoas de diferentes capacidades 
co fin de elevar a súa saúde social.

DURACIÓN DO PROXECTO: de decembro de 2019 a 
agosto 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.000 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 1.955,10 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 11.955,10 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 196, con 27 partici-
pantes indirectos -profesionais das entidades 
sociais e público xeral-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Nenos e nenas en idade escolar.
 Persoas en risco de exclusión social
 Persoas con discapacidade ou enfermida-

des mentais.
RESULTADO:

 Utilización da arte e a creatividade como 
ferramenta de inclusión social a través da 
realización de graffitis inclusivos.

 Realización de catro graffitis deseñados e 
executados por os equipos de participantes.

ACCIÓNS:
 Celebración de talleres para a preparación 

e elección dos valores a plasmar nos graffitis.
 Xornadas de arte inclusiva -pintado de 
graffitis-.

COLABORACIÓNS: 
 Colexio Montegrande
 Unidade de Saúde Mental do Ventorri-

llo
 Servizos Sociais Municipais da Coruña 
 Fundación Fogar Santa Lucía

 Asociación Coruñesa de Epilepsia
 Fundación ADCOR
 APEN
 AIND
 Aspronaga
 ONG Mestura

ASOCIACIÓN CULTURAL SEN ÁNIMO DE 
NOME
SenteArte Integra, terceira edición

OBXECTIVOS: ofrecer un programa de obradoi-
ros artístico-culturais para aprender e crecer 
a través de actividades creativas e con fins 
educativo-holísticos, dentro dun ambiente de 
integración social e coa diversidade como unha 
calidade que sume.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 30 de xullo ao 5 de 
novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 6.500 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 0 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 6.500 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 124, con 30 partici-
pantes indirectos -persoas desempregadas e 
público xeral-
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Nenos e nenas en idade escolar.
 Persoas en risco de exclusión social: mulle-

res, migrantes, desempregados ou con pou-
cos recursos.
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 Persoas con discapacidade: diversidade 
funcional, síndrome de Down, autismo ou 
enfermidades mentais.

RESULTADO:
 Fomento da creatividade e a creación artís-

tica mediante a inspiración e a expresión libre 
e creativa.

 Reforzo da autoestima e a seguridade das 
persoas, mediante o autocoñecemento e 
coidado do corpo e o benestar.

 Oferta variada de obradoiros abertos a toda 
a cidadanía.

ACCIÓNS:
 Impartíronse doce obradoiros multidiscipli-

nares enfocados a estimular a autoestima, o 
autocoñecemento e a creatividade: pintura e 
pintura consciente, teatro terapéutico, ioga, 
pilates, poesía creativa, quiromasaxe, danza e 
mindfulness, entre outros.

COLABORACIÓNS: 
 A.P.A
 Asociación Ecos do Sur 
 Asperga 
 Asociación Down Coruña 
 APEM 
 AIND 
 Aspronaga 
 ONG Mestura
 Residencia San José
 Residencia Bo Pastor Coruña

ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR 
CATRO
MIP. Músicas Inclusivas e Participativas

OBXECTIVOS: realizar actividades culturais e tera-
péuticas, da man do musicoterapeuta Robert 
Pier, enfocadas a reforzar a valoración do auto-
concepto e a estimulación da intelixencia emo-
cional e interpersoal. A finalidade do proxecto foi 
instruír sobre as características de cada emo-
ción para consolidar a aprendizaxe dos diversos 
ambientes emocionais, promover condutas sau-
dables e habilidades para potenciar a autonomía 
persoal no campo da intelixencia emocional 
dunha maneira dinámica, divertida e interactiva.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 9 de febreiro ao 27 de 
setembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 8.000 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 0 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 8.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 62
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con diversidade funcional.
RESULTADO:

 Mellora das capacidades cognitivas, neuro-
nais e psicomotrices dos usuarios. 
Implicación e ilusión na participación de 
proxectos inclusivos e mellora da autoestima

 Participación nun evento público e promo-
ción da igualdade e accesibilidade no ámbito 
na cultura.

ACCIÓNS:
 Talleres de musicoterapia de Robert Pier.
 Concerto presentación Mantras das emo-

cións.
COLABORACIÓNS: 

 AIND
 ADCOR
 Adaceco
 CAPD
 Cogami
 ONCE

ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA 
NEGUS
DJ inclusivo

OBXECTIVOS: fomentar e difundir a música a todos 
os colectivos de persoas con diversidade fun-
cional ou en risco de exclusión social desde un 
punto de partida aberto, distinto e novidoso, coa 
figura do DJ como ferramenta de inclusión e 
visibilización. A finalidade foi achegar a práctica 
do DJ aos participantes e transmitir a importan-
cia da música como linguaxe para comunicar 
emocións e modular o estado de ánimo.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 20 de xaneiro ao 26 de 
novembro 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.000 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 470 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 10.470 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 76, con 720 participan-
tes indirectos -familiares, público e entidades 
sociais-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con discapacidade, diversidade 
funcional e intelectual e enfermidades men-
tais.

 Persoas en risco de exclusión social: me-
nores en situación de conflitividade social, 
persoas con 

 VIH e migrantes.
RESULTADO:

 Aprendizaxe e manexo de programas e 
controladora de DJ.
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 Ampliación dos coñecementos musicais 
dos participantes mediante o descubrimento 
de estilos e formatos.

 Adaptación ás circunstancias sanitarias a 
través de eventos online. 

 Creación de varias cancións realizadas en 
equipo.

ACCIÓNS:
 Talleres prácticos sobre manexo de ferra-

mentas de DJ.
 Masterclass e obradoiros impartidos por 

profesionais sobre estilos e formatos musi-
cais, artistas e cancións, entre outros.

 Evento A Cabina Inclusiva.

súas emocións e o seu propio potencial crea-
tivo, artístico e intelectual. Entre os seus fins 
tamén estaba a inclusión dos participantes en 
obradoiros cinematográficos para que a con-
vivencia entre os alumnos e o docente sexa 
significativa e se traduza nunha maior calidade 
da experiencia e dos proxectos resultantes.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 7 de setembro ao 24 
de novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.224 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 2.500 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 9.724 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 42
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con diversidade funcional.
 Persoas en risco de exclusión social.

ACCIÓNS:
 Concursos de fotografías e artes gráficas.
 Talleres de creación artística.
 Elaboración dun selo personalizado e 

dunha tarxeta prefranqueada editada por 
Correos.

 Exposición das creacións.
COLABORACIÓNS: 

 Asperga
 Colexio Grande Obra de Atocha
 NWN

ESE8
CXPRESA - Taller Cinematográfico de Inclusión Social

OBXECTIVOS: empregar a creación cinematográfi-
ca como ferramenta para dotar aos colectivos 
con diversidade funcional e en risco de exclu-
sión social de mecanismos para expresar as 

COLABORACIÓNS: 
 APEM
 CASCO
 Centro de Menores Concepción Arenal
 Asociación Artefíos
 Asociación Down Coruña

SOCIEDADE FILATÉLICA DA CORUÑA
A Coruña, 1, 2, 3...

OBXECTIVOS: dar visibilidade ás persoas con disca-
pacidade dentro do mundo da filatelia, divulgar a 
nivel nacional numerosas sociedades filatélicas 
coleccionistas e fomentar a colaboración entre 
múltiples entidades e colectivos.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 11 de marzo ao 29 de 
novembro 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 3.000 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 66,67 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 3.066,67 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 67, con 900 participan-
tes indirectos -visitantes das exposicións-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con discapacidade.
 Persoas en risco de exclusión social.

RESULTADO:
 Inclusión dos participantes no mundo da 

filatelia.
 Obtención de fotografía con gran creativi-

dade.
 Exposición das obras fotográficas. 
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RESULTADO:
 Estimulación do potencial creativo, artísti-

co e intelectual de persoas con capacidades 
diversas.

 Contacto co traballo diario de varios ci-
neastas de prestixio.

 Fomento da realización persoal e artística 
de persoas con discapacidade a través das 
pezas desenvolvidas durante os obradoiros.

ACCIÓNS:
 Obradoiros de cinematografía.
 (S8) Mostra de Cinema Periférico

COLABORACIÓNS: 
 Fundación ADCOR
 Asperga

AMIGOS DO MUSEO DE BELAS ARTES 
DA CORUÑA
Un Museo en Movemento. O museo ponse de moda

OBXECTIVOS: proporcionar acceso á vida cultural 
e integración laboral a persoas con problemas 
de mobilidade ou discapacidade que non poden 
-ou que teñen dificultades- para desprazarse 
ao museo. O equipo do proxecto elaborou unha 
serie de contidos, obradoiros e material educa-
tivo en formatos accesibles para a realización 
de visitas aos distintos centros receptores da 
actividade, co fin de achegarlles o Museo dende 
un punto de vista interactivo e dinámico.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 22 de setembro ao 30 
de novembro 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 8.000 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 0 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 8.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 140
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con enfermidades mentais.
 Persoas en risco de exclusión social: tercei-

ra idade, con problemas de adicción ou ou-
tras patoloxías e usuarios de fogares sociais.

RESULTADO:
 Dar a coñecer a colección permanente do 

museo.
 Mellorar o acceso á cultura dos colectivos 

participantes.
ACCIÓNS:

 Presentación virtual e presencial do tema A 
moda a través da arte na colección do Museo 
de Belas Artes.

 Realización de obradoiros plásticos inspira-
dos nos cadros do museo.

 Exposición virtual e física dos traballos 
realizados.

COLABORACIÓNS: 
 Residencia Bo Pastor
 Fogar de Sor Eusebia 
 Fundación ADCOR
 Asociación Artefíos
 Residencia Padre Rubinos 
 Residencia DomusVi Matogrande 
 Sanitas Residencial 
 Residencia Torrente Ballester 
 APEM

POTEN100MOS
metaMorfose

OBXECTIVOS: fomentar a arte e a cultura a través 
da inclusión, brindando a oportunidade de co-
ñecer distintas e diversas disciplinas artísticas, 
como o teatro, a música e o deseño de moda. 
O proxecto enfocouse na representación dunha 
obra teatral, metaMorfose, na que os participan-
tes desenvolveron diferentes tarefas de creación 
artística como a actuación, a banda sonora, os 
efectos especiais e o deseño do vestiario.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 15 de xaneiro ao 2 de 
outubro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.000 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 0 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 10.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 130, con 94	beneficia-
rios indirectos -espectadores da obra teatral-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con discapacidade sensorial audi-
tiva, intelectual ou física.

 Persoas con diversidade sexual en risco de 
exclusión social.

RESULTADO:
 Creación dunha obra teatral inclusiva en 

todas as súas funcións -percusión, vestiario, 
e guión-. 

 Estreo da obra de forma presencial con 
aforo completo.

ACCIÓNS:
 Sesión de preparación dos diferentes ele-

mentos creativos da obra.
 Sesión de ensaios.
 Estreo da obra teatral.

COLABORACIÓNS: 
 Fundación ADCOR
 Asociación Down Coruña
 Liga Reumatolóxica Galega
 ALAS Coruña
 Acopros
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ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA
Deseño e Son

OBXECTIVOS: favorecer a integración social de 
menores con diversidade funcional -con nenos 
e nenas en idade escolar- no desenvolvemento 
de actividades enfocadas á creación e práctica 
interpretativa de temas musicais, deseñar e 
imprimir obxectos que axuden a resolver pro-
blemáticas cotiás a persoas con necesidades 
e deseñar e empregar materiais interactivos e 
accesibles con referencia a persoas relevantes 
da cultura.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 26 de xaneiro ao 30 de 
novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 8.000 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 0 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 8.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 237, con 200	beneficia-
rios indirectos -espectadores-.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con discapacidade: menores con 
diversidade funcional ou con problemas de 
visión. 

 Nenos e nenas en idade escolar.
 Persoas en risco de exclusión social.

RESULTADO:
 Realización de ensaios e concertos. 
 Fomento do traballo conxunto na 

creación e práctica interpretativa.
 Creación de videoclips con pictogra-

mas para favorecer ensaios inclusivos.

ACCIÓNS:
 Talleres de deseño, creación, ensaio e inter-

pretación de cancións e danza.
 Talleres de deseño, innovación e elabora-

ción de obxectos para axudar a persoas con 
necesidades específicas.

 Sesións de creación de materiais accesi-
bles.

 Divulgación dos contidos creados polos 
participantes.

COLABORACIÓNS: 
 Aspronaga
 Aspanaes
 ONCE
 Zalatecno 

e Coronavirus 
Makers

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA A INTE-
GRACIÓN SOCIAL DIVERSOS
VISIBILIZA-ARTES

Obxectivos: aportar aos participantes ferra-
mentas artísticas, mediante diversos obradoi-
ros formativos, que fomenten a autoestima, a 
seguridade e a creatividade a través do traballo 
comunitario. Tamén pretendía dar a coñecer e 
visibilizar a diversidade e o potencial artístico 
das persoas en risco de exclusión social, profe-
sionalizar os traballos artístico-comunitarios e 
reinserir laboralmente a través de proxectos de 
creación.
DURACIÓN DO PROXECTO: de xaneiro a novembro 
2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 8.000 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 0 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 8.000 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 69

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade funcional.
 Persoas en risco de exclusión social.
 Nenos e nenas en idade escolar.

RESULTADO:
 Mellora do autocontrol e das habilidades 

motrices dos participantes.
 Mellora da capacidade de expresión corpo-

ral individual e grupal. 
 Formación e iniciación á música. 
 Formación en investigación nas artes plás-

ticas a través da arteterapia.
ACCIÓNS:

 Obradoiros artísticos de danza contempo-
ránea, ioga e taichí.

 Obradoiros de iniciación á música: percu-
sión.

 Obradoiros de voz e arteterapia.
 DiversiArte, Festivais das Artes inclusivas.

COLABORACIÓNS: 
 Biblioteca Sagrada Familia
 AS.DE.ME
 Pascual Veiga
 Colexio Grande Obra de Atocha
 Adafad
 Asociación Benéfica Renacer
 Cogami
 Cruz Vermella
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ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS
O reflexo da tartaruga

OBXECTIVOS: transmitir o proceso e os principais 
fitos de aprendizaxe das entidades e persoas 
participantes nas sesións, obradoiros, ensaios, 
rodaxes e presentacións que compoñen o 
proxecto audiovisual. A finalidade foi reflectir nel 
tanto a aprendizaxe individual como o coñece-
mento colectivo xerado, de xeito que todos os 
participantes foran axentes e protagonistas des-
de o inicio, deseñando, preparando, executando 
e avaliando os procesos e resultados.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 2 de xaneiro ao 11 de 
novembro 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.000 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 10.400 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 20.400 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 63.
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con discapacidade intelectual, 
física, sensorial ou invisible.

 Nenos e nenas en idade escolar.
 Persoas da terceira idade en risco de exclu-

sión social.
RESULTADO:

 Fomento do traballo colectivo e inclusivo.
 Desenvolvemento artístico, interpretativo e 

audiovisual dos participantes.
 Consolidación do proxecto final: docu-

mental audiovisual.

ACCIÓNS:
 Sesións virtuais de deseño do proxecto 

audiovisual e posta en marcha.
 Sesións virtuais e presenciais de produción 

e gravación.
 Guionización e definición do relato O refle-

xo da tartaruga.
 Estrea do documental vía streaming e visio-

nado en liña. 
COLABORACIÓNS: 

 Aspronaga
 Grumico
 Colexio Calasancias
 Anhidacoruña
 LIRE
 FAXPG
 Pequerrechos
 British School

DEMUSICADE
IV Programa Musical Accesible, Inclusivo e da Lembran-
za Demusicade

OBXECTIVOS: achegar a cultura musical aos co-
lectivos desfavorecidos da nosa cidade a través 
de concertos, recitais, formación e divulgación. 
En concreto a iniciativa dirixíase aos mozos e 
mozas que sofren trastorno do espectro autista 
(TEA), con diversidade funcional ou con discapa-
cidade intelectual, levando a música directamen-
te á súa propia contorna.
DURACIÓN DO PROXECTO: do 10 de marzo ao 6 de 
novembro de 2020.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 4.754,50 euros
OUTRO FINANCIAMENTO: 2.719,26 euros
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 7.473,76 euros
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 440, con 344	beneficia-
rio indirectos -asistentes ao concerto-
COLECTIVOS DESTINATARIOS:

 Persoas con discapacidade: TEA e outras 
diversidades funcionais -como parálise cere-
bral ou discapacidade auditiva-.

 Persoas da terceira idade en risco de exclu-
sión social.

RESULTADO:
 Achegamento da música clásica e da cultu-

ra aos colectivos participantes nunha contor-
na segura e familiar. 

 Dar a coñecer ao compositor galego máis 
importante de mediados de século XX a tra-
vés da lectura e da música clásica. 

 Fomento da realización de concertos inclu-
sivos. 

ACCIÓNS:
 Recital de música clásica.
 Presentación do audiolibro O neno Groba e 

Música.
 Concerto accesible e inclusivo no Museo de 

Belas Artes da Coruña.
COLABORACIÓNS: 

 Aspanaes
 Residencia e centro de Día La Milagrosa.

 

ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS | APM 

El reflejo de la tortuga 
ELEMENTOS GRÁFICOS 
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Tempada Lírica
Máis de 10.000 persoas seguiron, en directo e 
a través de streaming, as distintas actividades 
organizadas en 2020 pola Asociación Amigos 
da Ópera da Coruña como parte da súa Progra-
mación Lírica, que se levaron a cabo entre os 
meses de setembro e outubro.

O programa abarcou un concerto inaugural 
-Grandes voces para grandes óperas-, repre-
sentacións de zarzuela como La verbena de la 
Paloma ou Vendado es amor, no es ciego, os 
recitais As novas voces galegas -a cargo de 
soprano arousá Marina Pernas Chaves-e Os 

nosos intérpretes -protagonizado polo barítono 
Borja Quiza e o pianista Fernando Briones-, o 
recital Mariella Devia, el regreso de la Regina, 
unha gala de fin de curso dos alumnos de inter-
pretación vocal de Mariella Devia e a gala lírica 
¡Viva el belcanto! -coa soprano Jessica Pratt e o 
tenor Xabier Anduaga-.

A tempada da Asociación Amigos da Ópera da 
Coruña finalizou o 18 de outubro co ciclo Lírica 
Inclusiva, que celebrou o seu quinto aniversario, 
en colaboración coa Fundación Emalcsa. Nos 
últimos anos, a iniciativa achegou a música 
aos barrios -a través dos centros cívicos- e 
outros espazos que normalmente son alleos 

a este tipo de actividades. Porén, debido ás 
limitacións establecidas para facer fronte á 
covid-19, a programación cambiou e, en lugar 
de levar música a eses espazos, celebrouse un 
concerto especial no Palacio da Ópera en cola-
boración coa Banda Municipal coruñesa.

No seu transcurso ofreceuse un programa 
con coñecidas óperas e zarzuelas, como La 
fuerza del destino, Madama Butterfly, El barbe-
ro de Sevilla, La Revoltosa, ou La verbena de la 
Paloma e as actuacións da soprano moldava 
afincada na Coruña Clara Panas e o baríto-
no ferrolán Gabriel Díaz. Ambos estiveron 
acompañados polo director coruñés Fernan-

do Briones, no seu debut á fronte da Banda 
Municipal

O ciclo, de portas abertas, emitiuse tamén 
a través de streaming, e tivo un seguimento 
especial por parte de centros como o de Padre 
Rubios e o Fogar de Sor Eusebia.

Ademais, a asociación organizou once activida-
des paralelas coas que os asistentes gozaron 
da proxección de películas de cine e óperas, 
conferencias, presentacións de libros, concer-
tos e coloquios. Nelas participaron 640 per-
soas.
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Festival das Artes pola Inclusión Social 
(FESTI=)
No marco do programa Cultura Accesible e In-
clusiva organizouse a cuarta edición do Festival 
das Artes pola Inclusión Social (FESTI=) celebra-
do entre e o 6 e o 28 de novembro. Esta última 
foi a data elixida para o acto central, co obxecti-
vo de conmemorar o Día Internacional da Diver-
sidade Funcional e Sensorial. Desenvolveuse en 
sesións de mañá e tarde, con dúas actividades: 
un obradoiro de máscaras -no que participaron 
dez persoas- e un concerto do grupo Sisters in 
the House, con corenta asistentes -o límite que 
marcaba o aforos-. Ademais, a programación 
estendida abarcou actividades como exposi-
cións, concertos, sesións de música inclusiva, 
obras de teatro, proxeccións de documentais e 
representacións e obradoiros de danza. 

O fin do FESTI= consiste en difundir o traballo 
realizado polas entidades que recibiron subven-
ción na cuarta convocatoria Cultura Accesible e 
Inclusiva, mobilizar a máis entidades sociais e 
culturais da cidade e concienciar aos cidadáns 
sobre a necesidade dunha sociedade inclusiva e 
das formas concretas para conseguilo.

En 2020, a presenza e repercusión do proxec-
to medrou nas rúas da Coruña a través dunha 
exposición de fotografía de gran formato, obra 
de Óscar López Corral, na que se mostraron dez 

imaxes protagonizadas por participantes, artis-
tas e formadores do festival. Ademais, fíxose un 
traballo de videodocumentación e divulgación 
das entidades, cun pequeno documental ou 
unha reportaxe a fondo para explicar o seu labor 
e promover a importancia das artes inclusivas.

Na programación participaron as trece entida-
des culturais beneficiarias da cuarta edición de 
Cultura Accesible e Inclusiva, ademais do gru-
po Sisters in the House. En total, o número de 
asistentes presenciais foi de 180 persoas debi-

do ás limitacións establecidas pola autoridade 
sanitaria debido á pandemia, pero arredor de 
3.700 viron os vídeos da programación artística, 
outras 2.300 contemplaron os traballos de vi-
deodocumentación das entidades e, finalmente, 
alcanzáronse máis de 10.000 impactos de co-
municación globais sumando as redes sociais 
-Facebook e Instagram- e a páxina web.
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V convocatoria Cultura Accesible e 
Inclusiva
A quinta convocatoria de Cultura Accesible e In-
clusiva financiará con 100.000 euros proxectos 
de catorce entidades culturais para fomentar a 
arte inclusiva e o desenvolvemento cultural da 
cidadanía. Desde a súa posta en marcha, no ano 
2016, esta iniciativa leva investidos nestes fins 
case 480.000 euros. Nesta edición, o programa 
segue a contar coa colaboración económica da 
Fundación María José Jove e de Vegalsa, que o 
patrocinan desde hai anos.

O 10 de decembro formalizouse a sinatura 
dos convenios entre o Padroado da Fundación 
Emalcsa, representado pola súa presidenta, a 
alcaldesa da Coruña, Inés Rey, e as catorce enti-
dades seleccionadas.

A quinta convocatoria adaptou os seus criterios 
de avaliación, entre os que destacan a calida-
de, o interese, a innovación e a complexidade 
dos proxectos presentados. Ademais, continúa 
dando protagonismo á cultura como ferramenta 
transformadora, con entidades que atendan a 
algún colectivo de persoas desfavorecidas. Des-
te xeito, incítase a traballar en diversos ámbitos 
de actuación, con persoas con discapacidade, 
risco de exclusión social ou en idade escolar.

As entidades que recibirán financiamento teñen 
unha ampla traxectoria e experiencia no ámbito 
da cultura e mobilizan máis de 800.000 euros 
de orzamento global anual e arredor de 2.000 
voluntarios, colaboradores e socios. 

Os proxectos financiados ofrecen unha progra-
mación aberta a toda a cidadanía con diversas 
actividades:

 Oferta musical a través de recitais, sesións 
de DJ inclusivos, composición de músicas 
inclusivas e obradoiros de música en xeral. 

 Obradoiros e mostras teatrais e cinemato-
gráficas a través da composición de obras de 
teatro, mostras actorais, produción audiovi-
sual e obradoiros de fotografía e filatélicos.

 Exposicións de actividades culturais in-
clusivas, nas que se inclúe a realización de 
graffitis de gran tamaño en espazos públicos 
ou sesións de danza, voz, expresión artística 
e musical.

 Actividades de elaboración de contidos, 
obradoiros e material educativo de carácter 
cultural, visitas e exposicións a museos ou 
a creación de obxectos con impresión 3D e 
aplicacións móbiles. 

 Exposicións culturais e debates sobre 
cuestións como a igualdade de xénero, os re-
fuxiados, a promoción da paz e a non violen-
cia, a accesibilidade ou a inclusión social.

ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA A 
INCLUSIÓN SOCIAL
Que bo que viñeches! Programa de inclusión activa a 
través do graffiti

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA A 
INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS
Bailar na miña cidade

ESE8
XPRESA - Obradoiro cinematográfico de inclusión social

POTEN100MOS
Toca, por favor!

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL 
ACAMPA
Dereito a refuxio por espolio

SOCIEDADE FILATÉLICA DA CORUÑA
Dona Emilia onte e hoxe

ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA 
NEGUS
DJ Inclusivo

ASOCIACIÓN CULTURAL 3X4
MIP. Músicas inclusivas e participativas (Mantras das 
emocións)

VIRAVENTOS
A Coruña: aberta ao mundo

DEMUSICADE
IV Programa Musical Accesible, inclusivo

AMIGOS DO MUSEO DE BELAS ARTES
Un Museo en Movemento. Descubrir o Museo

ANPA ZALAETA CAMPO DA LEÑA
Curso de Teatro Social “A linguaxe do corazón”

MUNDO SEN GUERRA E SEN VIOLENCIA
Cinefórum. Cinemabeiro-Sen Fronteiras

ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA
Deseño e Son

A continuación, detállanse os proxectos selec-
cionados:
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As iniciativas adxudicatarias formalizaron con-
venios de colaboración con máis de trinta enti-
dades sociais especializadas na atención aos 
distintos colectivos beneficiarios. As organiza-
cións sociais que participarán activamente son:

 Asociación de Colaboración e Promoción 
do Xordo (Acopros)

 Atención Integral a Persoas Afectadas por 
Dano Cerebral Adquirido (Adaceco)

 ADAFAD
 Adultos Discapacitados da Coruña (AD-

COR)

 Asociación para a Integración da Discapa-
cidade (AIND)

 ALAS Coruña
 Asociación Pro Enfermos Mentais da Coru-

ña (APEM)
 Artefíos
 Asociación Coruñesa de Epilepsia 
 Asociación de Pais de Persoas con Parálise 

Cerebral (Aspace Coruña)
 Asociación de Pais de Persoas con Trastor-

no do Espectro  Autista (Aspanaes)
 Asociación Galega de Asperger (Asperga)
 Asociación Pro Persoas con Discapacidade 

Intelectual de Galicia (Aspronaga)

 C.A.P.D. Coruña
 Comité Anti Sida Coruña (CASCO)
 A.P.A Asociación Ocupacional Pascual 

Veiga
 Confederación Galega de Persoas con Dis-

capacidade (Cogami)
 Down Coruña
 ONG Ecos do Sur
 Fogar de Sor Eusebia
 Fundación Juan Soñador 
 Centro de Menores Concepción Arenal- 

Fundación Camiña Social
 West Galicia

 Fundación Fogar Santa Lucía para Mulleres 
Sen Teito

 Yarama Africa
 Fundación ONCE
 Liga Reumatolóxica Galega
 O Bo Pastor

Ademais das anteriores, participan outras orga-
nizacións do ámbito escolar, como o CEE Mari-
ña Mariño, o CEE Nosa Señora de Lourdes, ou o 
Colexio Montegrande, entre outros.
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Bono Cultura
O 5 de agosto de 2020 asinouse un convenio en-
tre o Concello da Coruña e a Fundación Emalcsa 
como entidade colaboradora para a xestión, 
desenvolvemento e pago aos beneficiarios das 
axudas derivadas do programa Bono Cultura, 
creado no marco do Plan de Reactivación Eco-
nómica e Social da Coruña (Presco). Con eses 
bonos, destinados a fortalecer o consumo e a 
industria cultural na cidade, os cidadáns aforra-
ban ata un 50% do valor de compra para impor-
tes superiores a 10 euros -ata un máximo de 60 
euros por persoa-. El programa foi dotado con 
355.000 euros e estivo vixente desde agosto ata 
o 31 de decembro.

Resultados
As librerías foron as que rexistraron un maior 
número de operacións no programa: 13.966. 
Vendéronse máis de 37.700 libros en 24 estable-
cementos adheridos, e destináronse a axudas 
para a compra de exemplares máis de 296.000 
euros, o que supón o 83,65% do importe total da 
iniciativa.

No Bono Cultura tamén participaron seis co-
mercios de instrumentos musicais, nos que se 
rexistraron 1.054 operacións por valor de máis 
de 34.500 euros; cinco de servizos fotográficos 
-349 operacións e 14.600 euros-; tres empre-
sas de artesanía -294 operacións e case 5.900 
euros-; dous pintores -32 operacións e máis de 

1.370 euros-; unha galería de arte -24 opera-
cións por valor duns 1.330 euros- e unha guía de 
turismo -11 operacións e ao redor de 130 euros-.

A continuación, recóllense de forma gráfica a 
distribución do gasto por tipo de establecemen-
to, a porcentaxe de comercios participantes en 
función do número de operacións realizadas e o 
gasto medio que se realizou en cada un deles.
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Título
NOTA 

MEMORIA 31-12-20 31-12-19
ACTIVO NO CORRIENTE 159.000,00 0,00
Deudores no corrientes 7 159.000,00 0,00
ACTIVO CORRIENTE 674.390,91 496.523,51
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7 207.000,00 15.000,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 3.838,41 3.838,41
  Deudores varios. 9 3.838,41 3.838,41
Inversiones financieras a corto plazo. 0,32 0,32
  Otros activos financieros. 0,32 0,32
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 9 463.552,18 477.684,78
  Tesorería. 463.552,18 477.684,78

TOTAL 833.390,91 496.523,51

FUNDACIÓN EMALCSA

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

MEMORIA 2019 85

ÍNDICE
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ÍNDICE
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Título
NOTA 

MEMORIA 31-12-20 31-12-19
PATRIMONIO NETO 512.332,29 125.605,72
Fondos propios. 91.332,29 83.938,72
  Dotación fundacional / Fondo social 11 30.000,00 30.000,00
       Dotación fundacional / Fondo social 30.000,00 30.000,00
  Reservas. 11 53.938,72 41.817,74
       Otras reservas. 53.938,72 41.817,74
  Excedente del ejercicio. 3,11 7.393,57 12.120,98
Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 421.000,00 41.667,00
  Subvenciones 15 421.000,00 41.667,00
PASIVO CORRIENTE 321.058,62 370.917,79
Beneficiarios - Acreedores 8 303.755,41 345.032,29
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 17.303,21 25.885,50
  Proveedores. 10 987,90 0,00
  Acreedores varios. 10 5.473,73 17.238,34
  Otras deudas con las Administraciones Públicas. 12 10.841,58 8.647,16

TOTAL 833.390,91 496.523,51

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN EMALCSA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Título
NOTA 

MEMORIA 31-12-20 31-12-19
  1. Ingresos de la actividad propia 1.109.252,18 958.219,30
      c. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13,14 939.252,18 793.219,30
      d. Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 14,15 170.000,00 165.000,00
  2. Gastos por ayudas y otros 13,14 -825.882,23 -639.875,62
      a. Ayudas monetarias -820.297,05 -639.875,62
      b. Ayudas no monetarias -5.585,18 0
  7. Gastos de personal. -106.959,13 -132.232,40
      a. Sueldos, salarios y asimilados. -88.530,46 -107.899,92
      b. Cargas sociales. 13,14 -18.428,67 -24.332,48
  8. Otros gastos de la actividad 14 -169.091,25 -173.990,30
      a. Servicios exteriores. -169.083,71 -173.948,73
      b. Tributos. -7,54 -41,57
  13. Otros resultados 74,00 0,00
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.393,57 12.120,98
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 7.393,57 12.120,98
VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 7.393,57 12.120,98
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A.4+A.7+A.8+A.9+A.10) 7.393,57 12.120,98

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO                                        
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FUNDACIÓN EMALCSA

MEMORIA 2019 87
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FUNDACIÓN EMALCSA: IMPORTE CONTRATOS 2020

Continua na páxina siguiente  >>

Objeto del Contrato Importe sin  I.V.A Contratistas Observaciones
Auditoría ejercicio 2019 2.865,00 € AUDIESA - A-15240815 Gastos Generales

Elaboración Memoria 2019 1.919,71 € AGUAMARINA COMUNICACIÓN Y EVENTOS - ES - B70156070 Gastos Generales

Memoria A Flote 2019 2.200,00 € ESTUDIOS SOCIAIS DE GALICIA S.L. - B-70070453  programa A Flote

Asesoría jurídica. Administración RRHH 9.000,00 € CEO ASESORES SERVICIOS DE CONSULTORÍA INTEGRAL, S.L.U. - B70461785 Gastos Generales

Seguros RC 1.529,40 € HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS - A41003864 Gastos Generales

Soporte informático. Alojamiento web 525,62 € B ROBERTO REY DOMINGUEZ/CAREMER/TECNOESPECIALISTAS - 46907016 Gastos Generales

Asesoramiento y gestión LOPD 270,00 € MEGAMAIL S.L. - B15905474 Gastos Generales

Gestión comunicación, WEB y RRSS 8.400,00 € BANNISTER GLOBAL, S.L. - B70346317 Gastos Generales

Gestión, coordinación, publicidad, apoyo técnico y logística Festival de lasArtes por la Inclusión Social 11.485,00 € CULTURACTIVA, SGC. - ES - F15983067 Cultura Accesible e Inclusiva

Gestión Bono Cultura 11.800,00 € TEX45 PRODUCCIONS S.L.U.- B70006630 Promoción económica

Diseño e imagen Festival de las Artes por la Inclusión Social 1.300,00 € FERMÍN RODRIGUEZ FRAGA - 77594420X Cultura Accesible e Inclusiva

Cobertura gráfica foto y vídeo FESTI= 2.990,00 € ROCÍO CIBES GRAÑA - 4482756P Cultura Accesible e Inclusiva

Equipos técnicos FESTI= 1.100,00 € MANUEL J. DOURADO MARTINEZ - 32834269K  Cultura Accesible e Inclusiva

Personal técnico y de producción FESTI= 800,00 € ARTEFEITO PRODUCCIÓNS S.COOP. GALEGA -F70586763 Cultura Accesible e Inclusiva

Actuación musical FESTI= 2.500,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL DEMUSICADE - G70449590 Cultura Accesible e Inclusiva

Espectáculo teatral “Construindo sonos”  FESTI= 2.500,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS - G70256896  Cultura Accesible e Inclusiva

Actuación musical FESTI= 1.000,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL 3X4 - G70239595  Cultura Accesible e Inclusiva

Actuación teatral 1.690,00 € ASOCIACIÓN POTEN100MOS - ESG70480900 Cultura Accesible e Inclusiva

Concierto cierre FESTI= 2019 2.500,00 €  Mª JOSEFA MARIÑO CORREIA KANDENGUE ARTS - ES -33291564F Cultura Accesible e Inclusiva

Obradoiros DJ Inclusivos FESTI= 1.010,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS - ES - G15928542 Cultura Accesible e Inclusiva

Proyecto “E voto porque me toca” 1.000,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL PROYECTO MÁSCARAS - ES - G70401518 Cultura Accesible e Inclusiva

Espazo de contos Paula Carballeira FESTI= 200,00 € BERROBABAMBAM S.L. - ES - B70096433 Cultura Accesible e Inclusiva

Espazo de contos Avelino González FESTI= 300,00 € URDIMES S. COOPERATIVA GALEGA - ES - F70353982 Cultura Accesible e Inclusiva

Taller de capoeira Danza Terapéutica FESTI= 800,00 €  ASOCIACIÓN CULTURAL SEN ÁNIMO DE NOME - ES - G704677725 Cultura Accesible e Inclusiva

Traducción lengua de signos. Proyección documental y debate. FESTI= 235,92 € FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA - ES - G15068091 Cultura Accesible e Inclusiva

Traducción lengua de signos 96,01 € FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA - ES - G15068091 Cultura Accesible e Inclusiva

Rutas culturales inclusivas FESTI= 460,00 € ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - ES - G15870173 Cultura Accesible e Inclusiva

ÍNDICE
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<< Ven da páxina anterior

Objeto del Contrato Importe sin  I.V.A Contratistas Observaciones

Persoal apertura Ágora. FESTI= 596,93 € SACYR FACILITIES SAU - ES - A83709873 Cultura Accesible e Inclusiva

Material stands feria FESTI= 1.000,00 € URDIMES S. COOPERATIVA GALEGA - ES - F70353982 Cultura Accesible e Inclusiva

40 banderolas: producción, colocación, mantenimiento, retirada 1.160,00 € VILLAMAR CRESPO S.L. - B70155213 Cultura Accesible e Inclusiva

Servicio de prevención ajeno 505,54 € QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. - ES - B64079482 Gastos Generales

Material y consumibles informáticos 732,23 € ROBERTO REY DOMINGUEZ/CAREMER/TECNOESPECIALISTAS - 46907016B Gastos Generales

Material informático 1.362,81 € GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.U. - A80500200 Gastos Generales

FTTH de 600 mbps 564,24 TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. - A82018474 Gastos Generales

ÍNDICE
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