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O 2021, o segundo ano desde que a pandemia por covid-19 irrompeu nas vidas de cidadáns, em-
presas e administracións, estivo marcado polas sucesivas vagas provocadas polo SARS-CoV-2 e 
as súas diferentes variantes, que afondaron no risco de exclusión das persoas máis vulnerables 
da nosa cidade. Desde a Fundación Emalcsa continuamos ao seu carón ao longo de toda a crise 
sanitaria provocada polo coronavirus, como un muro de contención co que evitar que ninguén 
quedase na marxinación social.

Como escribiu Shakespeare, “a virtude é audaz e, a bondade, nunca medorenta”. Por iso, a Fun-
dación Emalcsa seguiu cos seus esforzos para apoiar a continuidade, en condicións de normali-
dade, do traballo das entidades deportivas, culturais e sociais da Coruña coa aprobación, un ano 
máis, da sétima convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo e a quinta de Cultura Accesible e Inclusi-
va. Ambas iniciativas chegan cada ano a milleiros de persoas con discapacidade ou en risco de 
exclusión a través de decenas de actividades diferentes.

Tamén demos continuidade ao programa A Flote, que ofrece axudas económicas de emerxencia 
social aos máis desfavorecidos da nosa sociedade e dá resposta ás súas necesidades adaptán-
dose constantemente a elas, en estreita colaboración cos Servizos Sociais Municipais e comple-
mentando as liñas de axuda das que dispón o Concello. En 2021, os case 265.000 euros cos que 
se dotou serviron para axudar -de forma directa ou indirecta- a 816 persoas para que puidesen 
facer fronte ao pago da súa vivenda, o comedor escolar dos seus fillos ou as subministracións 
do seu fogar. Tres de cada catro beneficiarias foron mulleres, e o 61% eran orixinarios doutros 
países.

Nos momentos difíciles, como os que pasamos nos últimos dous anos, é cando se fai máis 
patente a necesidade do importante labor que realiza a Fundación Emalcsa. Grazas aos seus 
programas de intervención social, é posible chegar a persoas moi diversas, de todas as idades e 
condicións sociais. E facémolo sempre nun contexto inclusivo e de creación de oportunidades.

A Fundación tamén é un exemplo en canto á transferencia de coñecemento. Non nos confor-
mamos cos resultados obtidos, senón que buscamos a mellora continua e superarnos ano a 
ano. Con ese obxectivo presente permanentemente, os resultados dos diferentes programas 
descríbense de forma detallada, avalíanse e publícanse. Queremos dar a coñecer o que facemos 

e mostrar as experiencias positivas, pero tamén aprender dos posibles erros para camiñar con 
paso firme cara á excelencia.

O conseguido ao longo do último ano é froito do traballo colectivo. Por esa razón, pecharei este 
prólogo cun agradecemento a quen, co seu esforzo e solidariedade, axudan a que a nosa cidade 
sexa mellor cada día.

Grazas aos membros do Padroado da Fundación Emalcsa -no que están representados todos os 
grupos políticos con presenza na corporación municipal- pola súa implicación, a súa axuda e as 
súas críticas para facer da Coruña unha cidade máis inclusiva.

Grazas a Inditex pola súa importante colaboración económica co programa A Flote, fundamental 
para previr a vulnerabilidade económica de centos de familias.

Grazas a Gadisa pola súa firme aposta pola convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo, que patro-
cina desde o 2017.

Grazas á Fundación María José Jove e a Vegalsa, que colaboran decididamente co programa 
Cultura Accesible e Inclusiva desde a súa posta en marcha, en 2015.

Finalizo co meu agradecemento a todos os integrantes do equipo da Fundación Emalcsa e ás 
entidades sociais, culturais e deportivas que colaboran con ela polo traballo que realizan para 
conseguir unha sociedade máis xusta e igualitaria.

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

PRÓLOGO
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Reunións do Padroado

Durante o ano 2021, o Padroado da Fundación 
Emalcsa reuniuse en tres ocasións: 27 de 
maio, 15 de setembro e 28 de decembro.

Reunión do 27 de maio
Destacan os seguintes acordos:

 Aprobación das contas anuais da Funda-
ción correspondentes ao exercicio de 2020.

 Aprobación da VIII convocatoria de De-
porte Solidario, difusión e gastos asociados.

 Aprobación da VI convocatoria de Cultura 
Accesible, Festi= e gastos asociados.

 Designación de representantes do Con-
sello Municipal de Deporte.

Reunión do 29 de xullo
No seu transcurso aprobouse:

 Unha subvención de concesión directa á 
Universidade da Coruña para a realización 
do congreso internacional Emilia Pardo 
Bazán no seu centenario.

 Un programa de musicoterapia en cen-
tros de educación especial.

Reunión do 28 de decembro
Na última reunión do ano aprobouse o plan 
de actuación da Fundación para o exercicio 
2022.

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

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

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 conce-
didos anticipos, créditos, premios de xubi-
lación, seguros de vida ou indemnizacións 
especiais.

Secretario non patrón:
D. José Manuel Díaz Sánchez

Director xerente non patrón:
D. Manuel Aguilar López

PADROado
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Introdución 

O Programa A Flote xorde da colaboración entre a Fundación 
Emalcsa e o Concello da Coruña para dar unha resposta inme-
diata a aquelas persoas que, debido á súa situación, necesitan 
axudas e prestacións sociais de emerxencia. En concreto, o 
seu obxectivo é resolver as dificultades económicas puntuais, 
urxentes e transitorias das persoas en risco de exclusión que, 
por diferentes razóns, a Administración Pública non pode so-
lucionar de forma satisfactoria. A Flote ten un dobre carácter: 
prestar axuda social naquelas situacións nas que non existen 
outras opcións de intervención e presentar respostas ás posi-
bles lagoas do sistema.

Desde os seus inicios, o Programa xestionou un total de 2.377 
axudas cun importe acumulado de 1.230.383,39 euros, que se 
destinaron a previr situacións de urxencia social.

Despois dun ano tan excepcional -en todos os sentidos- como 
foi o 2020, parece que o 2021 trouxo consigo certa normaliza-
ción da situación. Con todo, as principais comparativas con 
outros anos deben facerse tanto con 2020 como con 2019 para 
tratar de comprobar ata que punto a situación actual mantén 
a excepcionalidade do ano precedente ou volve a valores máis 
normalizados.

PROGRAMA A FLOTE 2021

Colaboracións empresariais

Convenio entre a Fundación Emalcsa e Inditex
É fundamental agradecer o compromiso social das empresas 
que, nos últimos anos, se incorporaron a este labor. Ademais 
da empresa pública municipal Emalcsa, sumáronse outras 
compañías como Inditex, con carácter de copatrocinio e cunha 
achega económica moi importante. Estas colaboracións resul-
tan imprescindibles para que o Programa A Flote teña éxito na 
súa vocación de previr a vulnerabilidade económica por medio 
da intervención social.

AxUDAS CONCEDIDAS 
EN 2021

UNIDADES FAMILIARES 
RECEPTORAS

INDIVIDUOS RECEPTORES, 
DIRECTOS OU INDIRECTOS

IMPORTE TOTAL 
Das AxUDAS 
CONCEDIDAS

423 318 816264.000 €

Introdución 5 Colaboracións empresariais
Convenio entre a Fundación 
Emalcsa e Inditex

5
5

Evolución do 
Programa

6 Concepto 
das axudas

6 Características 
demográficas

7 Perfil das unidades 
familiares beneficiarias

8 Factores de 
exclusión social

8 Conclusións 9 Convenio coa 
cooperativa 
Mulleres Colleiteiras

9
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PROGRAMA A FLOTE 2016-2021
EVOLUCIÓN DO GASTO TOTAL

PROGRAMA A FLOTE 2016-2021
EVOLUCIÓN DAS AXUDAS CONCEDIDAS

PROGRAMA A FLOTE 2021
AXUDAS SEGUNDO CONCEPTO

59.111 €

105.596 €

205.626 €
207.813 €

388.098 €

264.136 €

2016 2017 2018

Axudas concedidas

2019 2020 2021

Concepto das axudas

Aínda que a excepcionalidade do ano 2020 obrigou a 
incrementar esforzos para paliar situacións de emerxencia 
alimentaria, no 2021 o Programa centrouse de novo no seu 
obxectivo de paliar as necesidades de emerxencia relacionadas 
co acceso á vivenda. O maior importe foi dirixido ao pagamento 
por vivenda completa -fundamentalmente, de aluguer-.

No ano 2021 tamén cobraron especial relevancia as axudas de 
comedor escolar, que multiplicaron por catro o seu número con 
respecto a 2020 -pasaron de 25 a 100- e incrementaron a súa 
contía total en máis de 50.000 euros -elevándose de 19.238,52 
a 71.068,23 euros-.

Evolución do Programa

O ano 2020 supuxo unha clara anomalía no desenvolvemento 
de A Flote, posto que tiveron que implementarse de forma ur-
xente unha serie de axudas especiais, o que implicou o maior 
incremento en número de axudas, de familias beneficiarias e, 
tamén, de importe total concedido. En 2021 parece que come-
zou a recuperarse certa normalidade, volvendo a uns valores 
máis habituais.

O importe total concedido en 2021 foi de algo máis de 264.000 
euros, cifra que supón un incremento do 27% con respecto ao 
2019.

O número de axudas concedidas, en cambio, reduciuse lixei-
ramente -pasando de 460 en 2019 a 423-. Isto implica que o 
importe medio por cada axuda rexistrou un aumento máis que 
considerable: dos 451 euros de 2019 e os 484 euros de 2020 
pasouse aos 624,44 euros en 2021, a cifra media máis alta 
desde 2016.

Ademais, o importe medio por familia beneficiaria case alcan-
zou un novo récord, situándose nos 805 euros. Isto débese a 
que o importe total incrementouse, mentres que o número de 
unidades beneficiarias -328- mantívose en cifras moi semellan-
tes ás de 2018 e 2019.

Importe medio por unidade familiar

Axudas concedidas

Importe medio por axuda

Número de 
axudas 

concedidas
importe 
en euros
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PROGRAMA A FLOTE 2021
PERFIL DOS TITULARES DAS UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS

PROGRAMA A FLOTE 2021
MIGRANTES SEGÚN ORIXE

Do total de beneficiarios en 2021, só 17 persoas recibiron 
tres axudas ou máis. Isto indica que, na inmensa maioría dos 
casos, a axuda recibida cobre unha necesidade ineludible, pero 
puntual e transitoria, cumprindo cos obxectivos do Programa.

Características demográficas

As 423 axudas tramitadas en 2021 foron destinadas a un 
total de 328 unidades familiares. As persoas beneficiarias 
do Programa presentan unha distribución completamente 
feminizada: as mulleres supoñen un 73% do total. 
Especificamente, son 240 mulleres e 88 homes. Este dato 
implica unha diferenciación por xénero maior que a que se 
rexistrou en 2020 -65% e 35%-.

BENEFICIARIOS/AS 
DE 1 AxUDA AMÉRICA

EUROPA asia

África

MUllERES

UNIDADES FAMILIARES

TOTAL:

HOMES
BENEFICIARIOS/AS 
DE 4 AxUDAS Ou MÁiS

BENEFICIARIOS/AS 
DE 3 AxUDAS

BENEFICIARIOS/AS 
DE 2 AxUDAS

262 156

15 2

27

73%

328
27%710

49

PROGRAMA A FLOTE 2021
DISTRIBUCIÓN DO NÚMERO DE AXUDAS

A distribución por idade está lixeiramente máis rexuvenecida 
que a de 2020: o 64% das persoas teñen menos de 45 anos, 
mentres que o ano anterior esta cifra era do 59%. A media de 
idade, en cambio, segue nos 41 anos, tres menos que en 2019.

Outra característica destacable das persoas beneficiarias do 
Programa A Flote é que son maioritariamente orixinarias dou-
tros países -61%-. É dicir, a situación de emerxencia social é 
moito máis habitual en persoas inmigrantes. América e África 
son as orixes máis habituais entre quen recibe estas axudas, 
moi por enriba da porcentaxe que se dá na poboación europea, 
con situacións socioeconómicas moito máis “normalizadas”.
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Finalmente, a situación administrativa da poboación estranxei-
ra receptora de axudas difire da rexistrada no ano 2020 e recu-
pera cifras próximas ás de 2019. En concreto, a porcentaxe de 
poboación en situación irregular pasa do 31% en 2020 ao 64% 
en 2021 -en 2019 era do 53%-.

residencia legal

Situación irregular
noN consta

solicitante 
de protección 
internacional

15,81 %

38,91 %
0,30 %

6,38 %

TOTAL
familias

Axudas

328
423 

PROGRAMA A FLOTE 2021
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DOS MIGRANTES

PROGRAMA A FLOTE 2021
PERFIL DAS UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS

PROGRAMA A FLOTE 2021
PRINCIPAIS FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Perfil das unidades familiares beneficiarias

Os datos sobre as tipoloxías dos fogares receptores das axu-
das de A Flote mostran, en primeiro lugar, unha maior propor-
ción de fogares cun único proxenitor -en torno ao 20%-, o cal 
implica unha maior precariedade económica deste tipo de 
fogares. En segundo lugar, incrementouse de maneira notable 
a porcentaxe de fogares nucleares beneficiarios destas axu-
das, en parte como consecuencia da inclusión das axudas de 
comedor no Programa.

monoparentais
2

unipersoais

extensas

nucleares

monomarentais
65

108

12

141

Factores de exclusión social

En 2021 houbo dous factores que destacan por enriba doutros: 
por unha banda, ser persoa inmigrante ou emigrante retornada 
-o 64% das persoas beneficiarias teñen esta condición- e, por 
outra, ter cargas familiares non compartidas -53%-.

TOTAL migrantes

61,3%

87 %

72 %

5 %

5 %
4 %

3 %

3 %

2 %
2 %

 1 %
0 %

0 %

0 %
0 %

Migrantes
Cargas familiares 
non compartidas
Violencia sobre 
a muller
Sen apoio familiar

Saúde

Sen fogar

Diversidade 
funcional

Procesos de 
rehabilitación social

Menores 
extutelados

Transxénero

Minorías étnicas

Maiores

Outros

Prostitución
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Conclusións

Sirva este último apartado unicamente para incidir de novo so-
bre a validez do Programa A Flote e a súa efectividade. Desde 
un punto de vista exclusivamente instrumental, o Programa 
é un éxito, pois está a cumprir cos obxectivos marcados no 
convenio e, mesmo, está a reorientalos parcialmente para dar 
resposta ás necesidades de pagamento dos comedores esco-
lares.

Outro logro a destacar é o feito de que, prestando axuda a case 
o mesmo número de unidades familiares que en 2018 e 2019, 
o importe total incrementouse notablemente ata chegar a un 
total de 816 persoas, contando a todos os membros de unida-
des familiares receptoras.

Por último, debemos expresar o agradecemento da Fundación 
Emalcsa a todas as persoas e profesionais que traballaron de 
forma conxunta connosco para facer posible esta importante 
intervención social, e tamén aos nosos patrocinadores, sen 
cuxo apoio e confianza non teriamos os recursos necesarios 
para levala a cabo.

Convenio coa cooperativa Mulleres Colleiteiras 
para a adquisición dun vehículo

O 19 de marzo de 2021, a presidenta da Fundación Emalcsa 
e alcaldesa da Coruña, Inés Rey, e a presidenta da Sociedade 
Cooperativa Galega Mulleres Colleiteiras, Montserrat Gabar-
ri, asinaron un convenio co que se achegaron á cooperativa 
50.000 euros para a adquisición dunha furgoneta coa que 
desenvolver o seu labor.

Mulleres Colleiteiras -entidade sen ánimo de lucro fundada no 
2015-, realiza o servizo de recollida e xestión do aceite vex-
etal usado nos concellos da Coruña, Arteixo e Cerceda, nos 
supermercados Eroski da provincia da Coruña e en numero-
sos centros comerciais, de ensino, entidades veciñais e locais 
e empresas de hostalaría de toda a provincia. Deste xeito, 
favorécese evitar que o aceite -un residuo altamente contam-
inante que xera un gran impacto ambiental e provoca un au-
mento dos costes de tratamento das augas residuais- se verta 
polos sumidoiros. En 2020, o seu labor evitou que chegasen 
145 toneladas de aceite á rede.

A cooperativa realiza o seu traballo mediante un proceso local 
e de baixo custo que xera emprego para un colectivo de baixa 
empregabilidade, mantendo un equipo de traballadoras estable 
de entre cinco e seis mulleres.

Para poder continuar coa súa función social, medioambiental e 
económica, Mulleres Colleiteiras precisaba un novo vehículo de 
transporte e carga co que mellorar os procesos e ofrecer maior 
seguridade ás traballadoras, porque a furgoneta coa que conta-
ban atopábase moi deteriorada.

Coa achega económica da Fundación Emalcsa, a cooperativa 
adquiriu un vehículo ecolóxico que funciona con biogás extraí-
do na EDAR de Bens.

Entrega da furgoneta a Mulleres Colleiteiras
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DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
EVOLUCIÓN DOS BENEFICIARIOS E DESAGREGADO

5.000

IV convocatoria 
deporte solidario e 

inclusivo 
2017-2018

V convocatoria 
deporte solidario e 

inclusivo 
2018-2019

VI convocatoria 
deporte solidario e 

inclusivo 
2019-2020

VIi convocatoria 
deporte solidario e 

inclusivo
2020-2021

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

15.567

8.121

18.723

15.982

6.919

8.648

13.663

29.645

00
26.844

11.694

6.356

5.338

Beneficiarios fomento Deporte Base
Beneficiarios dos proxectos sociais
Totais  

No ámbito deportivo, a Fundación Emalcsa e o Concello da 
Coruña impulsan desde 2013, coa colaboración de Gadis, 
o programa Deporte Solidario 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 transformación social.

VII convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo

Os efectos da crise sanitaria provocados pola pandemia da 
covid-19 supuxeron un gran reto para o desenvolvemento dos 
proxectos socio-deportivos apoiados pola VII convocatoria 
do programa Deporte Solidario e Inclusivo, correspondente 
aos anos 2020-2021. Tras analizar os respectivos informes de 
xustificación presentados por cada unha das entidades deport-
ivas beneficiarias da axuda, confírmase que as restricións e 
protocolos de seguridade -que continuaron presentes durante 
a maior parte do período de execución das actividades- supux-
eron un impedimento determinante para acadar os obxectivos 
de participación esperados. Un total de 11.694 beneficiarios 
participaron nos 23 proxectos desenvolvidos entre setembro 
de 2020 e agosto de 2021, o que supón unha redución da par-
ticipación dun 24,88% respecto á convocatoria anterior.

Na sétima convocatoria participaron 23 entidades deporti-
vas que, en colaboración con diversas organizacións sociais, 
desenvolveron diferentes proxectos de fomento do deporte 
como instrumento de intervención e transformación social a 
través de quince modalidades deportivas diferentes. 

Estes proxectos contribuíron ao desenvolvemento social a 
través do fomento da práctica deportiva de diferentes colec-
tivos vulnerables, con especial consideración ás persoas con 
diversidade funcional, minorías étnicas, mulleres, infancia, Posado trala firma dos convenios de colaboración entre o Concello da Coruña 

e as entidades culturais e deportivas

deporte
VII convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo
Proxectos desenvolvidos

10
13

VIII convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo 27
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mocidade e persoas afectadas por enfermidades severas. Isto 
foi posible mediante actividades deseñadas para combinar a 
aprendizaxe e práctica de disciplinas deportivas con fins soci-
ais, como o fomento da igualdade, a transmisión de valores e a 
integración e inclusión social. 

A análise dos resultados declarados polas entidades permite 
concluír que:

 21 entidades xustificaron debidamente as actividades 
desenvolvidas ao amparo da sétima convocatoria, con dife-
rentes niveis de desempeño que foron valorados coas pun-
tuacións recollidas no seguinte apartado desta memoria.

 Dúas entidades non presentaron a documentación re-
quirida para a xustificación da axuda recibida, polo que se 
consideran axudas non executadas. Por isto, non é posible 
recoller os respectivos resultados.

 O número total de beneficiarios diminuíu nun 24,88% 
respecto da convocatoria anterior. Isto explícase principal-
mente polo feito de que se está a contemplar un número 
menor se proxectos: na convocatoria 2020-2021 foron 21 os 
proxectos xustificados, mentres que na anterior foron 26.

 Os datos desagregados indícannos que os participantes 
das actividades para o fomento do deporte de base mantivé-
ronse en niveis similares á convocatoria 2019-2020, presen-
tando unha lixeira variación de -8,14%. 

Persoas en situación de 
vulnerabilidade social

Persoas en situación de 
vulnerabilidade social

2.433 13,0 %
3.887 28,4 %

2.210 25,6 %

775 14,5 %

Persoas implicadas en eventos 
deportivos de carácter benéfico-
solidario

Persoas implicadas en eventos 
deportivos de carácter benéfico-
solidario

6.922 37,0 %
1.491 10,9 %

200 2,3 %

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

nenos e nenas en situación 
de exclusión económica 
beneficiarios de plazas 
gratuítas

0 0
168 1,2 %
255 2,9 %

184 3,4 %

Persoas con diversidade 
funcional afectadas con 
enfermidades severas

Persoas con diversidade 
funcional afectadas con 
enfermidades severas

1.285 6,9 %
2.275 16,7 %

943 10,9 %

Mulleres beneficiarias de 
accións de promoción de deporte 
feminino

Mulleres beneficiarias de 
accións de promoción de deporte 
feminino

1.793 9,6 %
2.269 16,6 %

812 9,4 %

346 6,5 %

709 13,3 %

2.503 46,9 %

821 15,4 %

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

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

6.290 33,6 %
3.573 26,2 %

4.194 48,5 %

IV CONVOCATORIA 
(2017-2018)

V CONVOCATORIA
(2018-2019)

VI CONVOCATORIA
(2019-2020)

VII CONVOCATORIA
(2020-2021)

DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
EVOLUCIÓN DOS BENEFICIARIOS DE PROXECTOS SOCIAIS

 
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DOS BENEFICIARIOS DE PROXECTOS SOCIAIS

Na sétima convocatoria participaron 23 entidades 
deportivas que, en colaboración con diversas orga-
nizacións sociais, desenvolveron diferentes prox-
ectos de fomento do deporte como instrumento de 
intervención e transformación social a través de 
quince modalidades deportivas diferentes. 

Estes proxectos contribuíron ao desenvolvemento 
social a través do fomento da práctica deportiva 
de diferentes colectivos vulnerables, con especial 
consideración ás persoas con diversidade funcion-
al, minorías étnicas, mulleres, infancia, mocidade e 
persoas afectadas por enfermidades severas. Isto 
foi posible mediante actividades deseñadas para 
combinar a aprendizaxe e práctica de disciplinas 
deportivas con fins sociais, como o fomento da 
igualdade, a transmisión de valores e a integración 
e inclusión social. 

A análise dos resultados declarados polas enti-
dades permite concluír que:

 21 entidades xustificaron debidamente as 
actividades desenvolvidas ao amparo da sétima 
convocatoria, con diferentes niveis de desempe-
ño que foron valorados coas puntuacións reco-
llidas no seguinte apartado desta memoria.

 Dúas entidades non presentaron a documen-
tación requirida para a xustificación da axuda 
recibida, polo que se consideran axudas non 
executadas. Por isto, non é posible recoller os 
respectivos resultados.

 O número total de beneficiarios diminuíu nun 
24,88% respecto da convocatoria anterior. Isto 
explícase principalmente polo feito de que se 
está a contemplar un número menor se proxec-
tos: na convocatoria 2020-2021 foron 21 os 
proxectos xustificados, mentres que na anterior 
foron 26.

 Os datos desagregados indícannos que os 
participantes das actividades para o fomento 
do deporte de base mantivéronse en niveis si-
milares á convocatoria 2019-2020, presentando 
unha lixeira variación de -8,14%. 

 Por outra banda, os beneficiarios dos proxec-
tos sociais son un 38,27% menos que na 
convocatoria anterior. Pese a esta redución, a 
evolución do Programa valórase positivamente 
ao manterse a calidade das accións e o grao de 
integración e impulso ao tecido social.

 O número de beneficiarios do proxecto so-
cial foi de 5.338. En proporción ao total de 
beneficiarios desta convocatoria, observase un 
decrecemento xeneralizado dos beneficiarios 
contabilizados -seguindo a tendencia da convo-
catoria anterior-, agás na categoría que engloba 
ás persoas implicadas en eventos deportivos de 
carácter benéfico-social, que crece significativa-
mente en relación co período anterior.

 Na VII convocatoria ofertáronse actividades 
para 15 disciplinas deportivas diferentes. Os 
beneficiarios por disciplina deportiva foron os 
seguintes:
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 Por outra banda, os beneficiarios dos proxectos sociais 
son un 38,27% menos que na convocatoria anterior. Pese 
a esta redución, a evolución do Programa valórase positi-
vamente ao manterse a calidade das accións e o grao de 
integración e impulso ao tecido social.

 O número de beneficiarios do proxecto social foi de 5.338. 
En proporción ao total de beneficiarios desta convocatoria, 
observase un decrecemento xeneralizado dos beneficiarios 
contabilizados -seguindo a tendencia da convocatoria ante-
rior-, agás na categoría que engloba ás persoas implicadas 
en eventos deportivos de carácter benéfico-social, que crece 
significativamente en relación co período anterior.

 Na VII convocatoria ofertáronse actividades para 15 
disciplinas deportivas diferentes. Os beneficiarios por disci-
plina deportiva foron os seguintes:
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DEPORTE SOLIDARIO E INCLUSIVO
BENEFICIARIOS POR DISCIPLINA DEPORTIVA

512

64
190

2.532

1.864
1.780

341
410

312

117

2.480

55

288
187 184

Beneficiarios fomento Deporte Base
Beneficiarios dos proxectos sociais
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Proxectos desenvolvidos
A continuación detállanse, de 
forma individualizada, as iniciativas 
realizadas polas entidades 
participantes na VII convocatoria 
Deporte Solidario e Inclusivo.

Club Halterofilia Coruña
A halterofilia como medio de 
inclusión e intervención social para a 
integración e igualdade de xénero

OBXECTIVOS: aumentar o número 
de licenzas de categorías de 
base, de voluntarios participantes 
no programa e a porcentaxe de 
licenzas femininas.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
outubro de 2020 ao 15 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 11.465,48 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
529,25 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
11.994,73 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.780
Beneficiarios no proxecto social: 
316
Beneficiarios en deporte base: 
1.464

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en risco 

de exclusión económica 
beneficiarios de prazas 
gratuítas.
Persoas en situación de 
vulnerabilidade social.
 Mulleres interesadas polo 

deporte e beneficiarias de 
accións de promoción de 
deporte feminino.
 Escolares partícipes en 

accións de educación en valores 
e fomento do deporte en centros 
escolares.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Incremento da porcentaxe 

de licenzas femininas grazas 
ás xornadas de promoción 
realizadas nos centros 
educativos.
 Maior número de voluntarios 

que colaboran coas actividades 
do club -dous máis que na 
tempada anterior-.

ACCIÓNS:
 Programa de visitas a centros 

escolares para a promoción e 
captación de novos deportistas.
 Adestramentos específicos en 

halterofilia na Casa da Auga.
 Participación en competicións 

e torneos.
 Concentración deportiva de 

verán.

COLABORACIÓNS:
 Centro cívico de Labañou
 Fundación Meniños
 IES Rafael Dieste
 IES Agra do Orzán
 IES Salvador de Madariaga
 IES Elviña
 CEIP San Francisco Javier
 CEIP San Pedro de Visma

S.D. As Xubias
Piragüismo para todos

OBXECTIVOS: espertar o interese 
nos participantes pola práctica do 
deporte, ademais de mellorar as 
habilidades sociais e autoestima, 
adquirir hábitos saudables a través 
do deporte e a integración na 
Escola de Piragüismo.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 27 de 
marzo ao 19 de xullo de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 3.750 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
1.970,12 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
5.720,12 euros
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 117
Beneficiarios no proxecto social: 
33
Beneficiarios en deporte base: 84

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas de entre 8 e 

16 anos con síndrome TDAH e 
trastornos asociados.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Acadouse máis do dobre 

dos beneficiarios previstos ao 
adaptar o formato do curso 
de iniciación ao piragüismo, 
establecendo quendas. 

 Realizáronse enquisas 
de satisfacción entre os 
beneficiarios e as súas familias, 
recollendo resultados moi 
positivos.

ACCIÓNS:
 Xornadas de iniciación ao 

piragüismo.
 Xornada de salvamento no 

mar.
 Xornada de fin de proxecto.

COLABORACIÓNS:
 Fundación Indaga.

Orillamar S.D.
Escola de Nais e Pais do Orillamar

OBXECTIVOS: incidir na integración 
no ámbito deportivo e grupal 
de nenos e nenas que poidan 
presentar algún tipo de carencia 
ou dificultade de adaptación 
e calquera problema social 
diagnosticado. Entre as metas 
do proxecto estaban tamén 
tratar de garantir a igualdade de 
oportunidades de nenos e nenas 
de escasos recursos económicos, 
fomentar a práctica deportiva de 
fútbol no ámbito feminino e incidir 
na integración no ámbito deportivo 
e social de xoves con algún tipo 
de discapacidade intelectual. 
Ademais, tratouse de incidir na 
inclusión social de persoas con 
escasos recursos económicos 
e con problemas de adaptación 
e integración social ao proceder 
de un país ou cultura diferentes, 
así como a súa condición de 
inmigrantes, fomentar a educación 
en valores no mundo do deporte 
base -e, de maneira especial, no 
ámbito dos integrantes de todos os 
equipos do club- e loitar contra a 
violencia no fútbol, promovendo os 
valores positivos do deporte.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 20 de 
setembro de 2020 ao 30 de xuño de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 12.157,08 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
7.643,22 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
19.800,30 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 519
Beneficiarios no proxecto social: 
75
Beneficiarios en deporte base: 
444

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en situación de 

exclusión económica beneficia-
rios de prazas gratuítas. 
 Persoas en situación de vulne-

rabilidade social.
 Persoas con diversidade fun-

cional ou afectadas por enfermi-
dades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Creación do equipo inclusivo 

do Orillamar, con usuarios de 
Aspronaga.
 Incremento do número de ne-

nos beneficiarios de praza gra-
tuíta para os equipos do club.
 Incorporación da primeira 

muller á xunta directiva do club e 
incremento do número de fichas 
femininas.



15

DEPORTE

MEMORIA 2021

ÍNDICE

ACCIÓNS:
 Incorporación de nenos e ne-

nas en situación de exclusión so-
cial ou económica aos adestra-
mentos e competición oficiais, 
de maneira gratuíta.
 Inclusión de persoas con dis-

capacidade na actividade habi-
tual do club como delegados de 
equipos.
 Disputa da categoría inclusiva 

no XXIX Torneo Internacional de 
Fútbol Base Cidade da Coruña.

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.

Real Club Náutico da Coruña
Escola de vela adaptada e inclusión 
social.

OBXECTIVOS: ofrecer unha 
actividade segura, cumprindo 
cada un dos pasos do protocolo 
elaborado, seguir ofrecendo 
servizos de calidade para 
conseguir a autorrealización das 
persoas que máis o necesitan e 
lograr prescritores de cara a anos 
posteriores.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 5 de 
xuño ao 28 de agosto de 2021.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 104
Beneficiarios no proxecto social: 
4
Beneficiarios en deporte base: 
100

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Desenvolvemento de talleres 

teórico-prácticos sobre nocións 
básicas de navegación e 
diferentes manobras mariñeiras 
a realizar nos días de condicións 
meteorolóxicas desfavorables 
para saídas ao mar.

ACCIÓNS:
 Clases de vela adaptada 

presenciais.
 Charlas sobre medidas de 

seguridade no mar.

COLABORACIÓNS:
 Aspronaga.

Club Esgrima Coruña
Esgrima Inclúe VI

OBXECTIVOS: continuar co grupo 
de traballo nas instalación da 
Fundación ADCOR e práctica 
activa de esgrima nas instalación 
da Casa da Auga. Ademais, seguir 
desenvolvendo a actividade de 
esgrima en cadeira de rodas con 
xoves con discapacidade física 
e integrar a todas as persoas de 
diferentes condicións sociais e 
en risco de exclusión á actividade 
ordinaria do club.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
novembro de 2020 ao 31 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 8.213,06 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
2.213,58 euros

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 3.750,00 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
16.875,00 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
20.625,00 euros
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GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
10.426,64 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 188
Beneficiarios no proxecto social: 
126
Beneficiarios en deporte base: 62

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades severas.
 Nenos e nenas en situación 

de exclusión económica 
beneficiarios de prazas gratuítas.
 Persoas en situación de 

vulnerabilidade social.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Mellora das capacidades 

físicas dos alumnos con 
discapacidade intelectual e 
física, traballando a resistencia 
física e coordinación motora e 
exercicios de fortalecemento.
 Creación de hábitos de 

conducta positivos no eido 
deportivo, espertando o interese 
por continuar coa práctica da 
esgrima.

ACCIÓNS:
 Adestramentos físicos e 

funcionais en esgrima básica 
para persoas con discapacidade 
intelectual.
 Participación en eventos 

deportivos.
 Participación en competicións 

de esgrima adaptada.
 Clases de esgrima adaptada 

para persoas invidentes.

COLABORACIÓNS:
 Fundación ADCOR.
 Fundación ONCE.
 Fundación Juan Soñador.
 IES Rafael Dieste.
 Servizos Sociais Municipais.
 Servizos Sociais da Coruña.

Real Sociedade Deportiva 
Hípica da Coruña
Proxecto de hipoterapia e fomento da 
integración feminina no deporte de 
raqueta (tenis de mesa, pádel e tenis)

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 1 de 
abril ao 1 de agosto de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 8.562,80 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
4.731,73 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
13.314,33 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 236
Beneficiarios no proxecto social: 
86
Beneficiarios en deporte base: 
150

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades severas.
 Mulleres interesadas 

polos deportes de raqueta e 
beneficiarias de accións de 
promoción do deporte feminino. 

RESULTADOS DESTACABLES:
 Realización ao 100% de 

sesións de hipoterapia previstas 
cos usuarios de Aspace e o 
CAPD Santiago Apóstolo. 
 Alta satisfacción entre os 

beneficiarios da actividade de 
hipoterapia, que demandan a 
continuidade do proxecto.
 Gran participación nos torneos 

celebrados.

ACCIÓNS:
 Sesións de hipoterapia 

para nenos e nenas con 
discapacidade cognitiva.
 Torneo feminino de tenis de 

mesa.
 Torneo feminino de pádel.

COLABORACIÓNS:
 Aspace.
 CAPD Santiago Apóstolo.
 Clubs de tenis da cidade da 

Coruña.
 Clubs de pádel da cidade da 

Coruña.
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Club marítimo de Oza              
(O Puntal)
Lobos de mar.

OBXECTIVOS: tomar contacto 
co deporte de vela e iniciación 
á navegación e adquirir 
coñecementos de conceptos 
básicos da navegación a vela.
Duración do proxecto: do 18 de 
febreiro ao 26 de xuño de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 3.750,00 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
812,95 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
4.562,95 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 184
Beneficiarios no proxecto social: 
14
Beneficiarios en deporte base: 
170

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades graves.
 Nenos e nenas en situación 

de exclusión económica 
beneficiarios de prazas 
gratuítas.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Conseguir afeccionar a algún 

dos nenos a continuar coa 
práctica na escola.

ACCIÓNS:
 Xornadas de presentación do 

proxecto.
 Xornadas de navegación 

adaptada.
 Xornada de fin de proxecto.

COLABORACIÓNS:
 Asperga.
 Centro cívico de Labañou.

Club Zalaeta 100Tolos
INTEGRATLÓN: esgrima e péntatlon 
moderno para a integración social.

OBXECTIVOS: Continuar outro 
ano máis coas accións nos 
centros escolares e fomentar a 
proactividade dos alumnos dos 
centros.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 15 de 
setembro de 2020 ao 31 de xullo de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 11.190,31 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
0 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
11.190,31 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.344
Beneficiarios no proxecto social: 
2.208
Beneficiarios en deporte base: 
136

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Escolares partícipes en ac-

cións de educación en valores e 
fomento do deporte en centros 
escolares.
 Persoas con diversidade fun-

cional ou afectadas por enfermi-
dades severas. 
 Persoas en situación de vulne-

rabilidade social.
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RESULTADOS DESTACABLES:
 Alto grao de aceptación, 

implicación e boa actitude 
cara á aprendizaxe dunha nova 
disciplina deportiva nos centros 
aos que se acudiu por primeira 
vez.
 Nos centros que xa 

participaron en edicións 
anteriores, valórase unha 
progresión positiva.
 Continuidade nas escolas 

do club de nenos e nenas 
beneficiarios de praza gratuíta.

ACCIÓNS:
 Sesións online durante os 

períodos de maior incidencia de 
contaxios.
 Adestramentos de esgrima, 

presenciais na Casa da Auga.
 Clases de esgrima.
 Unidades didácticas nos 

centros escolares.

COLABORACIÓNS:
 CEIP Sanjurjo de Carricarte.
 CEIP Manuel Murguía.
 CEIP María Barbeito.
 Fundación Camiña Social.
 Asociación Fogar de Sor 

Eusebia.
 Agarimo Ciudad de los 

Muchachos.
 Fundación Asperga.
 OAR Santa Margarita.
 CEIP Ponte Pasaxe.
 CEIP Curros Enríquez.
 CEIP Sagrada Familia.
 CEIP Escravas Sagrado 

Corazón de Xesús.

Club Natación Coruña
Deporte inclusivo a través das 
actividades acuáticas.

OBXECTIVOS: aprendizaxe da 
natación autónoma na auga, 
iniciación á competición e fomentar 
os valores do deporte, a adaptación 
a este, as regras e motivación en 
campamentos e competicións.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
decembro de 2020 ao 27 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 13.373,34 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
17.880,49 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
31.253,83 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 308
Beneficiarios no proxecto social: 
34
Beneficiarios en deporte base: 
274

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en situación 

de exclusión económica 
beneficiarios de prazas 
gratuítas.
 Persoas en situación de 

vulnerabilidade social.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Aprendizaxe da natación por 

parte dos beneficiarios.
 Perfeccionamento de 

diferentes estilos de natación.
 Mellora das capacidades 

motrices dos nenos e nenas 
participantes.

ACCIÓNS:
 Clases de natación nas escolas 

do club.
 Campamento de verán.

COLABORACIÓNS:
 Centro cívico de Labañou
 Centro Municipal de Saúde 

Mental Infantil
 ACCEM
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Club Maristas
Xoga un “Pin Down” con Maristas

OBXECTIVOS: xeneralizar a práctica 
de deporte e actividade física 
para persoas con discapacidade, 
adaptar as escolas deportivas do 
club cara a escolas deportivas 
inclusivas, deseñar encontros 
deportivos inclusivos entre 
escolares e familias que favorezan 
a visibilidade e a empatía social 
cara a discapacidade, promover 
actuacións de sensibilización e de 
actividade inclusiva nos centros 
educativos e difundir diferentes 
campañas intentando crear 
conciencia nos máis pequenos.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 16 de 
marzo ao 16 de xullo de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 3.750,00 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
3.088,86 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
6.838,86 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 205
Beneficiarios no proxecto social: 
15
Beneficiarios en deporte base: 
190

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Sensibilización de xogadores 

do club coa realidade das 
persoas con discapacidade.
 Concienciación da comunidade 

en materias como violencia de 
xénero, cancro de mama ou 
síndrome de Down.

ACCIÓNS:
 Sesións online de baloncesto e 

exercicio físico.
 Campaña de visibilización da 

síndrome de Down.

COLABORACIÓNS:
 Down Coruña.

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.

OBXECTIVOS: inclusión do 
deportista participante no 
proxecto nos grupos de tenis e 
pádel normalizados na escola 
de forma puntual, aumento de 
prazas ofertadas a asociacións 
e centros cívicos e creación 
dunha liga de pádel adaptada por 
equipos de diferentes asociacións. 
Ademais, entre as metas a acadar 
atopábanse conseguir unha maior 
difusión e conciencia do deporte 
base e inclusivo entre escolares, 
chegar a máis posibles interesados 

nas ligas de pádel mixtas por 
equipos ou eventos inclusivos, 
crear dúas novas escolas 
itinerantes, lograr a participación 
de persoas con discapacidade 
en tarefas habituais do club e 
aumentar a participación feminina 
en todas as actividades, tanto no 
deporte base como do proxecto 
social.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 31 de 
decembro de 2020 ao 30 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 13.199,07 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
12.000,00 euros
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GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
25.199,07 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.268
Beneficiarios no proxecto social: 
1.076
Beneficiarios en deporte base: 
1.192

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades severas.
 Persoas implicadas en eventos 

deportivos de carácter benéfico-
solidario.
 Nenos e nenas en situación 

de exclusión económica 
beneficiarios de prazas 
gratuítas.
 Persoas en situación de 

vulnerabilidade social.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Ocupación de todas as 

prazas ofertadas nas escolas 
adaptadas.
 Creación de catro novas 

escolas itinerantes con 
entidades sociais colaboradoras.
 Aumento da participación 

feminina en todas as actividades 
do proxecto.

ACCIÓNS:
 Clases de tenis adaptadas.
 Clases de pádel adaptadas.
 Ránking mixto de tenis.
 Xornada de minitenis.
 Campamentos de verán 

inclusivos.
 Xornada inclusiva de clausura 

da tempada.
 Escolas itinerantes de tenis e 

pádel.
 Xornadas promocionais.

COLABORACIÓNS:
 Cogami.
 APEM.
 CAPD A Coruña.
 Feafes.
 Centro cívico de 

Novoboandanza.
 Centro cívico dos Mallos.
 CASCO Coruña.
 Aspace.

Agrupación Montañeiros 
Independentes
Escala, Camiña, Oriéntate – CEO.

OBXECTIVOS: dar a oportunidade 
de experimentar a escalada 
aos colectivos que integran o 
proxecto e incorporar á Escola 
Base de Escalada e Montaña da 
AMI a menores en situación de 
vulnerabilidade social ou con 
algunha discapacidade, para 
contribuír ao seu desenvolvemento 
persoal e social nun contexto 
normalizado de integración. 
Tamén estaba entre os obxectivos 
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 da 
práctica de deportes de montaña 
no medio natural.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
decembro de 2020 ao 31 de xullo de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 13.332,07 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
11.621,27 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
24.953,34 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 187
Beneficiarios no proxecto social: 
175
Beneficiarios en deporte base: 12

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en risco 

de exclusión económica 
beneficiarios de prazas 
gratuítas.
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades severas.
 Mulleres interesadas no 

montañismo e beneficiarias de 
acción de promoción do deporte 
feminino.
 Persoas en situación de 

vulnerabilidade social. 

RESULTADOS DESTACABLES:
 Aumento do número de 

entidades interesadas en 
participar nos bautismos de 
escalada.
 Consolidación da actividade de 

marcha nórdica.
 Incorporación paulatina de 

beneficiarios do proxecto ás 
actividades habituais do club.
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ACCIÓNS:
 Bautismo da escalada vertical.
 Integración de nenos e nenas 

ás escolas de escalada do club.
 Bautismos e sesión de 

perfeccionamento de marcha 
nórdica.
 Rutas de sendeirismo 

inclusivas.
 Conmemoración do Día 

Internacional das Montañas.

COLABORACIÓNS:
 Centro de Menores Lar a 

Mercé.
 Fundación Juan Soñador.
 Centro cívico de 

Novoboandanza.
 Aspronaga.
 Fundación ADCOR.
 Aspace.
 Fundación Abrente.
 Centro de menores Concepción 

Arenal.
 Centro de menores San José 

de Calasanz.
 Centro cívico de Elviña.
 ACCEM.
 Amigonianos.
 Fundación Ingada.

Unión Veciñal Ventorrillo
Promoción e difusión do deporte 
como instrumento para a integración 
e reinserción

OBXECTIVOS: fomentar o deporte 
como actividade lúdica e de 
ocupación do tempo libre, promover 
a colaboración e integración 
nun grupo cun obxectivo común, 
favorecer a integración a través 
do deporte e recoller 500 quilos 
de alimentos para axudar aos 
necesitados.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
novembro de 2020 ao 1 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 11.352,11 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
0 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
11.352,11 euros

Proxecto non xustificado.

Club Eirís S.D.
Fútbol social e infancia.

OBXECTIVOS: desenvolver 
habilidades sociais, aumentar a 
autoestima, impulsar a integración 
social, promover valores, 
promocionar hábitos de vida 
saudables e práctica deportiva e 
facilitar a relación entre entidades.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 15 de 
xaneiro ao 30 de xuño de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 3.495,00 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
2.388,86 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
5.883,86 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30
Beneficiarios no proxecto social: 
15
Beneficiarios en deporte base: 15

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Sensibilización dos xogadores 

e membros do club sobre a 
realidade das persoas xordas.
 Integración de nenos e nenas 

xordas no equipo do club.

ACCIÓNS:
 Adestramentos de fútbol con 

participación de nenos e nenas 
con e sen discapacidade.
 Participación en partidos 

amigables. 

COLABORACIÓNS:
 Anpanxoga.
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Club Viaxes Amarelle
Deporte Solidario e Inclusivo.

OBXECTIVOS: realización dalgunha 
actividade no exterior e realizar 
algunha charla online.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
decembro de 2020 ao 1 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 3.750,00 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
807,78 euros

RESULTADOS DESTACABLES:
 Reforzo da vinculación con 

entidades sociais.
 Alta participación no campus 

deportivo.

ACCIÓNS:
 Excursión a centro de agility.
 Campamento deportivo.
 Xornadas de portas abertas.

COLABORACIÓNS:
 Aspronaga.
 Aspace.

Club Torre S.D.
Proxecto Social Club Torre de Deporte 
Adaptado e Inclusivo

OBXECTIVOS: fomentar a 
participación deportiva de menores 
en risco de exclusión social e a 
integración en menores, apoiar a 
conciliación familiar, incrementar a 
participación feminina e promover 
a igualdade de xénero como 
marca de club. Ademais, entre 
os obxectivos contemplábase a 
plena participación de persoas con 
algunha discapacidade, promover 
a participación e inclusión de 
persoas inmigrantes na cidade e 
fomentar a formación de valores.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
decembro de 2020 ao 31 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 13.898,00 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
10.011,39 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
23.909,39 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.044
Beneficiarios no proxecto social: 
629
Beneficiarios en deporte base: 
415

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Escolares partícipes en ac-

cións de educación en valores e 
fomento do deporte en centros 
escolares.
 Persoas con diversidade fun-

cional ou afectadas por enfermi-
dades severas. 
 Persoas en situación de vulne-

rabilidade social.

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
4.557,78 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 126
Beneficiarios no proxecto social: 
26
Beneficiarios en deporte base: 
100

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
Persoas con diversidade funcional 
ou afectadas por enfermidades 
severas.
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RESULTADOS DESTACABLES:
 Incremento do número de 

licenzas femininas, froito das 
actividades para o fomento do 
deporte entre nenos e nenas.
 Maior número de equipos nos 

mundialiños celebrados.
 Aumento da participación nas 

xornadas de deporte adaptado e 
inclusivo.
Accións:
 Oferta de prazas gratuítas para 

as actividades do club, dirixidas 
a nenos e nenas de familias con 
dificultades económicas.
 Xornadas de deporte adaptado 

e inclusivo.
 Partidos de confraternidade.
 Torneos solidarios.
 Xornadas de formación en 

valores.
 Torneo Genuine con equipos de 

persoas con discapacidade.

COLABORACIÓNS:
 Cruz Vermella.
 Down Coruña.
 Aspace.
 Aspronaga.
 Apico.
 Inmigrante de Senegal.
 Inmigrantes de diferentes 

nacionalidades.

Club de rugby Arquitectura 
Técnica
Rugby para todos 5.

OBXECTIVOS: integrar a nenos e 
nenas con diversidade funcional 
no deporte, incorporar os valores 
do rugby á vida diaria das persoas 
participantes no proxecto, practicar 
rugby constantemente e colaborar 
con Aspronaga, o CEE María Mariño 
e Down Coruña na organización de 
actividades dirixidas a persoas con 
diversidade funcional.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 9 de 
decembro de 2020 ao 31 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 10.619,79 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
2.693,07 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
13.312,86 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 184
Beneficiarios no proxecto social: 
64
Beneficiarios en deporte base: 
120

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en situación 

de exclusión económica 
beneficiarios de prazas 
gratuítas.
 Persoas en situación de 

vulnerabilidade social.
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Integración de deportistas en 

risco de exclusión social nos 
equipos do club.
 Celebración de xornadas 

de rugby inclusivo con alta 
asistencia de persoas con 
discapacidade e deportistas do 
club.
 Posta en marcha da 

conformación dun equipo de 
rugby inclusivo.

 Fomento do deporte feminino 
a través de iniciativas propias e 
colaboración con entidades da 
contorna.

ACCIÓNS:
 Adestramentos inclusivos 

presenciais e online.
 Xornadas de rugby inclusivo e 

rugby touch.
 Participación en competicións 

da liga autonómica.
 Colaboración en campañas 

para a sensibilización dos 
deportistas do club e da 
comunidade en xeral.

COLABORACIÓNS:
 Asociación Participa
 Aspronaga
 CIEMA
 CRAT
 Down Coruña
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Club de Ximnasia Rítmica 
María Barbeito
Inclusión social a través da Ximnasia 
Rítmica.

OBXECTIVOS: favorecer a inclusión 
de persoas con diversidade 
funcional na sociedade en xeral, e 
no deporte en particular, a través 
da práctica regular de ximnasia 
rítmica. Ademais, mellorar as 
posibilidades da práctica deportiva 
do alumnado con diversidade 
funcional para participar en eventos 
de ximnasia rítmica de ámbito local, 
rexional, nacional e internacional e 
crear oportunidades de inclusión no 
tempo de ocio.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 5 de 
decembro de 2020 ao 16 de xullo de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 3.750,00 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
2.475,12 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
6.225,12 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 55
Beneficiarios no proxecto social: 
10
Beneficiarios en deporte base: 45

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade fun-

cional ou afectadas por enfermi-
dades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Continuidade da oferta 

deportiva para persoas con 
diversidade funcional -escola de 
iniciación e de verán-, así como 
da posibilidade de participar 
en eventos deportivos -dous 
de exhibición deportiva e un de 
competición adaptada- dando 
así visibilidade ao traballo diario 
do alumnado.
 Normalización da participación 

do alumnado con diversidade 
funcional nas sesións de 
adestramento. No 80% das 
sesión comparten formación 
alumnos con e sen diversidade 
funcional.

ACCIÓNS:
 Adestramentos en inclusión.
 Eventos de exhibición 

deportiva.
 Participación en competicións 

de ximnasia adaptadas.
 Actividade de ocio en inclusión: 

visita a parque natural.
 Escola de verán.

COLABORACIÓNS:
 Colexio Santiago Apóstolo

Asociación Deportiva Cultural 
Alquimia Inline
A patinaxe en liña, as súas 
modalidades e adaptación dixital 
como instrumento de inclusión, 
empoderamento social e promoción 
da igualdade en tempos de covid-19

OBXECTIVOS: lograr que os 
participantes aprendan a 
desprazarse sobre os patíns de 
forma segura, en diferentes medios 
e coas adaptacións necesarias, 
e xerar entre os participantes 
espazos sociais e comunitarios con 
intereses afíns que lles permitan 
compartir experiencias persoais 
por medio da patinaxe inclusiva. 
Tamén crear dinámicas de grupo 
dentro de diferentes contextos 
e actividades, aportar modelos 
e referentes femininos actuais 
ou xurdidos ao longo da historia 
-tamén no mundo da patinaxe-, 
poñendo en valor o papel da muller 
nesas circunstancias e fomentar 
a participación feminina nas 
actividades de patinaxe en liña. 

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
setembro de 2020 ao 31 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 14.125,55 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
1.841,35 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
15.966,90 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 420
Beneficiarios no proxecto social: 
108
Beneficiarios en deporte base: 
312

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Nenos e nenas en situación 

de exclusión económica 
beneficiarios de prazas 
gratuítas.
 Persoas en situación de 

vulnerabilidade social.
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectados por 
enfermidades severas. 
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RESULTADOS DESTACABLES:
 Participación activa e 

inclusión dos beneficiarios do 
proxecto social en gran parte 
das actividades do club, coas 
adaptación necesarias.
 Nos centros que xa 

participaron en edicións 
anteriores, valórase unha 
progresión positiva.
Continuidade nas escolas 
do club de nenos e nenas 
beneficiarios de praza gratuíta.

ACCIÓNS:
 Cursos semanais de patinaxe 

en liña para persoas con 
discapacidade intelectual.
 Cursos semanais de patinaxe 

en liña para nenos e mozos en 
situación de vulnerabilidade 
social.
 Adestramentos e preparación 

para competicións en diferentes 
modalidades da patinaxe.
 Programa de retos individuais 

e reforzo para incentivar a 
participación.
 Rutas en patíns.

 Entrevistas e reportaxes 
de patinadoras recoñecidas, 
socias do club e beneficiarias 
do proxecto, para o fomento do 
deporte feminino.
 Talleres teórico-prácticos 

para a transmisión de valores 
deportivos e sociais.

COLABORACIÓNS:
 ACCEM
 Aspace
 Centro cívico dos Mallos
 CIEMA
 Aspronaga
 Asperga
 Unidade de Saúde Mental 

Infantil
 Centro cívico de 

Novoboandanza
 Centro cívico de Monte Alto

Athletic Coruña Hóckey Club
Especial hóckey lúdico/competitivo 
para a inclusión de discapacitados 
intelectuais e persoas con risco de 
exclusión social.

OBXECTIVOS: incrementar as 
licenzas de xogadoras femininas 
en máis dun 50%, realizar o I 
Torneo inclusivo con participación 
de entidades colaboradoras e 
inclusión no deporte e participación 
de máis de 70 persoas e lograr 
compromisos e primeiros pasos 
para a inclusión de xogadores en 
risco de exclusión social.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
decembro de 2020 ao 31 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 3.750,00 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
1.743,35 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
5.493.35 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 341
Beneficiarios no proxecto social: 
12

Beneficiarios en deporte base: 
329

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades severas.
 Persoas en situación de 

vulnerabilidade social.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Incremento de licenzas 

femininas.
 Realización do I Torneo 

inclusivo con participación de 
entidades sociais colaboradoras 
no proxecto. 
 Integración dunha persoa con 

discapacidade como delegado 
de equipo.

ACCIÓNS:
 I Torneo Inclusivo de hóckey 

herba.
 Fomento do deporte 

feminino coa participación en 
campionatos nacionais.
 Clases adaptadas de hóckey 

para persoas con discapacidade.

COLABORACIÓNS:
 Aspronaga
 ACCEM

Escola de fútbol Novo Mesoiro
Refórmate e fai deporte.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 3.750,00 euros
APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
- euros
GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
3.750,00 euros

Proxecto non xustificado.
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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: evitar enfermidades 
e mellorar a calidade de vida, 
conseguir un afán de superación 
nos participantes e reforzar a 
autoestima e a independencia.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
novembro de 2020 ao 31 de agosto de 
2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 3.750,00 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
26.250,00 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
30.000,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 378
Beneficiarios no proxecto social: 
18
Beneficiarios en deporte base: 
360

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional ou afectadas por 
enfermidades severas.

RESULTADOS DESTACABLES:
 Consolidación da actividade 

de tiro con arco para mulleres 
afectadas por cancro de mama.
 Alto grao de satisfacción entre 

os participantes das actividades 
de natación adaptadas.

ACCIÓNS:
 Charlas de presentación do 

proxecto.
 Cursos específicos de tiro con 

arco para mulleres afectadas por 
cancro de mama.
 Cursos específicos de natación 

para nenos e nenas con 
síndrome de Down.

COLABORACIÓNS:
 AECC
 Down Coruña

Club do Mar de San Amaro
Derrubando as barreiras II

OBXECTIVOS: desenvolver as 
habilidades físicas dos alumnos a 
través do deporte e buscar a súa 
integración no seo de grupos dun 
nivel similar, comezando cun uso 
compartido de espazos tanto en 
bádminton como en tenis de mesa. 
Ademais, entre os obxectivos 
do proxecto están favorecer a 
participación en cursos de natación 
en colectivos desfavorecidos 
para permitir a aprendizaxe da 
natación e fomentar a participación 
de colectivos sen recursos nas 
actividades deportivas de verán do 
Club do Mar.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
outubro de 2020 ao 31 de xullo de 2021.

IMPORTE CONCEDIDO AO PROXECTO 
SOCIAL: 8.764,52 euros

APORTACIÓN DA PROPIA ENTIDADE: 
63.686,99 euros

GASTO TOTAL DO PROXECTO SOCIAL: 
72.433,51 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 261
Beneficiarios no proxecto social: 
24
Beneficiarios en deporte base: 
237

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade fun-

cional ou afectadas por enfermi-
dades severas.
 Nenos e nenas en situación de 

exclusión económica beneficia-
rios de prazas gratuítas.
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RESULTADOS DESTACABLES:
 Aumento do número de 

nenos e nenas derivados polos 
Servizos Sociais Municipais 
para os cursos de natación e o 
campamento de verán.

ACCIÓNS:
 Sesións de adestramento 

adaptado de bádminton e tenis.
Clases de bádminton adaptadas 
para persoas con discapacidade.
 Cursos de natación gratuítos 

para nenos e nenas de familias 
con dificultades económicas.
 Campus multideportivo de 

verán.

COLABORACIÓNS:
 Aspronaga.
 Centro cívico de Monte Alto.

VIII convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo

Coa oitava convocatoria do programa Deporte Solidario e Inclusivo, a Funda-
ción Emalcsa reafirma o seu compromiso coa comunidade deportiva da Co-
ruña, achegando recursos para a continuidade do seu labor social e contri-
buíndo á recuperación das consecuencias derivadas de crise sociosanitaria.

Como nas edicións anteriores, desde a Fundación Emalcsa destínanse un 
total de 250.000 euros a proxectos con base deportiva enfocados á integra-
ción de colectivos vulnerables, en beneficio da cohesión social da cidade. 
Desta forma, a achega total da Fundación Emalcsa, desde a creación do 
programa de axudas Deporte Solidario e Inclusivo en 2013, alcanza os dous 
millóns de euros, contando coa importante colaboración de Gadisa como 
patrocinador do programa desde o ano 2017. 

Conforme aos criterios de avaliación dos proxectos, que valoran a súa viabi-
lidade e complexidade, así como a creación de relacións e o mantemento de 
vínculos con organizacións sociais que traballen con colectivos en situación 
de vulnerabilidade, na edición correspondente a 2021-2022 seleccionáronse 
un total de 20 proxectos sociais de entidades deportivas da Coruña. O 29 de 
novembro de 2021 asináronse os convenios coas entidades beneficiarias 
para formalizar as axudas concedidas, nun acto presidido pola alcaldesa e 
presidenta do Padroado da Fundación Emalcsa, Inés Rey García.

As entidades deportivas beneficiarias xestionan un orzamento agregado 
que supera os 7,7 millóns de euros e aglutinan un total de 2.555 licenzas de 
deporte federado, das que o 34% son femininas. Ademais, tanto para a súa 
actividade deportiva habitual como para o desenvolvemento dos proxectos 
aprobados contarán co traballo e apoio de 228 empregados e empregadas, 
72 voluntarios e voluntarias e máis de 9.800 persoas socias.

Atendendo ás proxeccións expostas polas entidades, as súas iniciativas 
impactarán de forma directa en máis de 3.800 persoas, que participarán en 

numerosas actividades de carácter deportivo. Por outra banda, gran parte 
dos proxectos seleccionados incorporan a oferta de prazas de carácter gra-
tuíto para a incorporación ás escolas, campamentos e demais actividades 
habituais dos clubs, dirixidas principalmente a menores en situación de ex-
clusión económica. Isto supón un total de 388 prazas que serán xestionadas 
polo persoal dos Servizos Sociais Municipais. 

A continuación, detállanse as 20 entidades e iniciativas que se beneficiarán 
da axuda:

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

5 CORUÑA FÚTBOL SALA
5C Suma.

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.

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

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

CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Inclúe VIII.
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ZALAETA 100TOLOS
Integratlón: 100tolos pola integración.

SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS
Piragüismo para todos.

CLUB MARÍTIMO DE OZA “O PUNTAL”
Lobos de Mar.

ATHLETIC CORUÑA HÓCKEY CLUB
Hóckey inclusivo para discapacitados intelectuais e persoas 
con risco de exclusión social, deporte feminino, competicións 
nacionais e fomento do hóckey deporte base.

ORILLAMAR SOCIEDADE DEPORTIVA
O Abeiro Orillamar Solidario.

CLUB NATACIÓN CORUÑA
Deporte inclusivo a través das actividades acuáticas.

CLUB DE PELOTA A CORUÑA
Xuntos construímos.

CLUB DE PELOTA LA CORUÑA
Deporte solidario e inclusivo. Actividade de pelota e Deporte para 
persoas e familias afectadas polo cancro. Iniciación ao frontenis.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA E CULTURAL ALQUIMIA 
INLINE
P-A-T-I-N-A-R = Poderoso Achegamento Total e Inclusivo de 
Amizades Rodantes.

CLUB HÉRCULES XTRM
Hércules multiplica “Piscina Adaptada”.

EIRÍS S.D.
Fútbol Social e Infancia, 2ª temporada e Fútbol Sala pola 
Igualdade.

CLUB TORRE SOCIEDADE DEPORTIVA
Proxecto social do Club Torre de deporte adaptado e inclusivo.

AGRUPACIÓN DE MONTAÑEIROS INDEPENDENTES
Camiña-Escala-Oriéntate-CEO.

SPORTING CLUB CASINO DA CORUÑA
Programa de enfermos de cancro/familiares e integración de 
discapacitados intelectuais en medios acuáticos.

O denominador común de todas as iniciativas financiadas é 
o seu propósito de facilitar a práctica deportiva a colectivos 
socialmente vulnerables mediante actividades que se axustan 
ás súas necesidades particulares. Todas elas clasifícanse en 
diversas tipoloxías:

 Actividades adaptadas a colectivos de persoas con di-
versidade funcional e intelectual, para a súa iniciación no 
deporte. Son bastantes as entidades que impulsan proxec-
tos nesta liña, como Club Escola de Tenis Marineda, Club 
Esgrima Coruña, Sociedade Deportiva As Xubias, R.S.D. Hí-
pica da Coruña, Club Maristas, Real Club Náutico da Coruña, 
Club Eirís S.D., Club Marítimo de Oza O Puntal, Sporting Club 
Casino e Club Hércules Xtrm.

 Iniciativas dirixidas a persoas en situación de risco social, 
exclusión ou pobreza, inmigrantes, fillos e fillas de inmigran-
tes e menores pertencentes a colectivos minoritarios por 
motivo de raza ou orixe, persoas con familias de poucos 
recursos e menores en centros tutelados da Coruña. Algun-
has entidades que dedican os seus proxectos a actuacións 
nesta liña son Agrupación de Montañeiros Independentes, 
5 Coruña Fútbol sala, Club Natación Coruña, Orillamar S.D., 
Club Torre S.D. e A.D.C. Alquimia Inline.
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 A sensibilización e promoción da igualdade de xénero 
tamén están presentes nos proxectos seleccionados a 
través de actividades deportivas que potencian a implica-
ción feminina, a equidade e a paridade de xénero no ámbito 
deportivo. Entidades como Athletic Coruña Hóckey Club ou 
Club de Pelota traballan esta perspectiva dentro dos seus 
proxectos.

 Axuda a mozos en centros escolares situados en barrios 
con elevada taxa de poboación estranxeira ou en circunstan-
cias de exclusión económica, vinculada a actividades depor-
tivas baseadas nunha educación con valores de igualdade, 
respecto, conciencia social e fomento de hábitos de vida 
saudables. Club Halterofilia Coruña e Club Zalaeta 100tolos 
son un exemplo de entidades deportivas con proxectos nes-
ta liña de actuación.

Todos estes proxectos, que estarán en desenvolvemento ata 
o 31 de agosto de 2022, ofrecen aos colectivos máis vulnera-
bles da sociedade a oportunidade de participar en actividades 
deportivas de numerosas disciplinas: baloncesto, escalada, 
esgrima, fútbol e fútbol sala, halterofilia, hípica, natación, pádel, 
patinaxe, piragüismo, frontenis, tiro con arco, tenis, tenis de 
mesa, tríatlon, péntatlon moderno e vela.

As entidades deportivas mencionadas teñen o apoio e colabo-
ración de máis de 30 entidades e asociacións sociais con ac-
tividade na cidade, dedicadas exclusivamente á atención dos 
colectivos máis vulnerables da sociedade, aos que se dirixen 
os proxectos e actividades sociodeportivas seleccionadas na 
presente convocatoria. A continuación, móstrase unha rel-
ación das 36 entidades que estarán involucradas nesta oitava 
edición:

 Asociación de Axuda a Superar Enfermidades Raras 
(ASER)
 Asociación Comisión Católica Española de Migracións 

(ACCEM)
 Asociación de Dano Cerebral da Coruña (Adaceco)
 Asociación de Pais de Persoas con Parálise Cerebral 

(Aspace Coruña)
 Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro 

Autista (Aspanaes)
 Asociación Down Coruña
 Asociación de Pais e Nais de Nenos Xordos de Galicia 

(Anpanxoga)
 Asociación Española Contra o Cancro (AECC)
 Asociación Galega de Asperxer (Asperga)
 Asociación West Galicia
 Asociación Pro Enfermos Mentais da Coruña (APEM)
 Asociación pola Igualdade e a Coeducación (APICO)
 Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de 

Galicia (Aspronaga)
 Asociación Integra Cultural
 Cáritas Interparroquial da Coruña
 Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD 

da Coruña)
 Centro de Protección de Menores Lar a Mercé
 Centro de Intervención Educativa en Medio Aberto (CIEMA)
 Cociña Económica
 Confederación Galega de Persoas con Discapacidade 

(Cogami)
 Comité Anti Sida Coruña (CASCO)
 Cruz Vermella
 Asociación Arela
 Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con 

Enfermidade Mental de Galicia (Feafes)

 Fundación Instituto Galego do TDAH e Trastornos 
Asociados (Fundación Ingada)
 Fundación Abrente
 Fundación Adcor
 Fundación Juan Soñador
 Fundación Meniños
 Fundación ONCE
 Fundación Mulleres (Genus Aequalitatem)
 Fogar Sor Eusebia
 Pai Rubinos
 Relixiosos Amigonianos Coruña
 Unidade de Saúde Mental Infantil-Xuvenil
 Terciarios Capuchinos Ciudad de los Muchachos Agarimo - 

Amigonianos
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DISCAPACIDADE 
FUNCIONAL

PÚBLICO EN 
XERAL

PERSOAS EN RISCO 
DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL

PERSOAS 
EN IDADE  
ESCOLAR

1.3173.824

824

127

V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS PARTICIPANTES POR TIPO

TOTAL DE PARTICIPANTES

6.092

V convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva

A V convocatoria de Cultura Accesible e Inclusiva 2020-2021 
da Fundación Emalcsa financiou a 14 entidades que desen-
volveron outros tantos proxectos culturais na cidade da Coruña, 
coa colaboración de entidades sociais especializadas na 
atención e integración social de persoas con discapacidade ou 
en risco de exclusión social. Con estas axudas, promociónanse 
actividades dirixidas a estes colectivos que serven para educar 
á cidadanía na diversidade e a igualdade de oportunidades, e 
apóiase a entidades que transmiten valores de respecto e mel-
loran a calidade de vida das persoas.

A quinta edición do programa levouse a cabo nun contexto 
onde a sociedade continuaba coa loita para superar a pan-
demia causada pola covid-19. A pesar disto, todas as entidades 
culturais traballaron co obxectivo de aumentar os seus benefi-
ciarios e poder realizar as súas iniciativas baixo unhas medidas 
sanitarias excepcionais.

Os proxectos presentados chegaron a un total de 6.092 benefi-
ciarios, entre os que se atopan persoas con discapacidade, en 
risco de exclusión social e en idade escolar.

CULTURA
V convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva
Proxectos desenvolvidos

30
33

Tempada lírica 43 Festival das Artes pola 
Inclusión Social (Festi=)

44 Proxecto de musicoterapia 
TodoesMusica

45 Congreso Emilia Pardo 
Bazán no seu centenario

46 VI convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva 47

Diversos
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Aínda no contexto de superación contra a covid-19 que se con-
tinuou a vivir nesta convocatoria, e considerando a melloría da 
situación sanitaria e o esforzo das entidades colaboradoras, 
o número de beneficiarios aumentou considerablemente con 
respecto á convocatoria anterior. Desde a Fundación Emalcsa 
agardamos que as cifras sexan incluso mellores en próximas 
edicións.

Realizáronse un total de 363 eventos, entre os que se atopan 
sesións, talleres e ensaios -realizados con periodicidade se-
manal, quincenal ou mensual- e a celebración de concertos, 
funcións, exposicións e mostras, que se desenvolveron de 
maneira puntual dentro da axenda cultural, así como talleres 
sobre xardinería ou novas tecnoloxías emerxentes. Estes even-
tos abarcaron diferentes ámbitos: artes visuais e escénicas, 
cinema, música, proxectos culturais, de debate e pensamento, 
xardinería ou tecnoloxía informática.

Tipo de Evento Persoas con 
discapacidade

Persoas en risco de 
exclusión social

Persoas en idade 
escolar

Público 
en xeral Total

CONCERTOS/FUNCIÓNS/EXPOSICIÓNS/MOSTRAS 419 52 5 317 793

SESIÓNS/TALLERES/ENSAIOS 898 772 122 3.507 5.299

Total 1.317 824 127 3.824 6.092

CONCERTOS/FUNCIÓNS/
EXPOSICIÓNS/MOSTRAS

TOTAL:793

SESIÓNS/TALLERES/ENSAIOS
TOTAL: 5.299

PÚBLICO EN 
Xeral

TOTAL: 3.824

PÚBLICO EN 
XERAL

TOTAL

3.507

1.317

3.824

6.092

2.064

824

127
552

290 301

921

122

772
898

419
52 5

317

PERSOAS CON 
DISCAPACIDADe 

FUNCIONAL
TOTAL:1.317

PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE 

FUNCIONAL

PERSOAS 
EN RIsco DE 
EXCLUSIÓN 

SOCIAL
TOTAL:824

PERSOAS EN RISCO 
DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL

PERSOAS 
EN idade 
ESCOLAR

TOTAL: 127

PERSOAS EN 
IDADE ESCOLAR

824

V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS PARTICIPANTES POR EVENTO E TIPO

V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS PARTICIPANTES POR TIPO EN 2020/21  RESPECTO A 2019/20

V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS PARTICIPANTES POR EVENTO E TIPO

2020/2021 2019/2020
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ARTES VISUAIS

TECNOLOXÍA, INFORMÁTICA 
E DE DESEÑO

TECNOLOXÍA, INFORMÁTICA 
E DE DESEÑO

XARDINERÍA E 
VIVEiRISMO

XARDINERÍA E 
VIVEiRISMO

ARTES ESCÉNICAS

CINE E AUDIOVISUAIS

CINE E AUDIOVISUAIS

MÚSICA E SON

MÚSICA e SON

PROXECTOS 
INTERDISCIPLINARIOS, 
DE DEBATE CULTURAL 

E DE PENSAMENTO

PROXECTOS 
INTERDISCIPLINARIOS, DE 
DEBATE CULTURAL E DE 
PENSAMENTO

CULTURA POPULAR 
E TRADICIONAL

CULTURA POPULAR 
E TRADICIONAL

18 %

3.551

1.116

18

768

476

53

48

62

3 %2 %

27 %

2 %26 %

21 %
1 %

V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
PORCENTAXE DE EVENTOS E ACTIVIDADES REALIZADOS POR RAMA ARTÍSTICA

V CONVOCATORIA CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EVENTOS E ACTIVIDADES REALIZADOS POR RAMA ARTÍSTICA

ARTES VISUAIS

ARTES ESCÉNICAS

Os proxectos contribuíron á promoción e fomento de activida-
des culturais de forma inclusiva atendendo a colectivos vulne-
rables, especialmente á integración de persoas con diversida-
de funcional, afectadas por enfermidades severas, colectivos 
de minorías étnicas, mulleres e infancia, entre outros. As 
actividades e eventos desenvolvidos permitiron a participación 
social na actividade cultural e a integración en iniciativas cun-
ha visión de inclusión e responsabilidade social.

Os ámbitos cun maior número de participantes foron os que 
englobaron artes visuais, música e son, proxectos interdiscipli-
narios, de debate cultural e pensamento e de artes escénicas. 
A variedade na oferta de talleres, actividades e eventos foi 
unha característica sostida respecto ás catro convocatorias 
anteriores.

Xeralmente, a valoración aportada polas diferentes entidades 
culturais foi moi positiva, aínda coa adaptación das activi-
dades ás medidas de prevención necesarias no contexto da 
pandemia. Isto derívase principalmente da actitude coa que os 
participantes realizaron as diferentes actividades propostas, 
así como do traballo que levaron a cabo as organizacións para 
que todos os proxectos se desenvolveran dun modo seguro e, 
ao mesmo tempo, produtivo.

O traballo en equipo e a aposta por continuar cos proxectos 
inclusivos prevaleceu fronte ás barreiras e limitacións da nova 
realidade, con éxitos e aprendizaxes durante esta convocatoria.

O recoñecemento recibido pola Asociación Amigos do Museo 
de Belas artes da Coruña, o Premio Excelencia ODS polo seu 
proxecto Museo en Movemento, reafirma o éxito e calidade das 
iniciativas desenvolvidas nesta convocatoria.
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Asociación Participa para a 
inclusión social
Que bo que viñeches!

OBXECTIVOS: mellorar os niveis de 
axuste social e inclusión a través de 
actividades artísticas que potencien 
a creatividade e as capacidades 
cognitivas básicas en grupos de 
nenos e adultos, con e sen diver-
sidade funcional, en situación de 
exclusión social. Ademais, fomen-
tar a relación entre grupos mixtos 
formados por alumnado dos centros 
escolares e persoas usuarias das 
diferentes entidades sociais e quen 
atenden a persoas en situación de 
exclusión.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 10 de 
decembro de 2019 ao 31 de agosto de 
2020.

Proxectos desenvolvidos
A continuación detállanse, de for-
ma individualizada, as iniciativas 
realizadas polas entidades partici-
pantes na V convocatoria Cultura 
Accesible e Inclusiva.

IMPORTE SUBVENCIONADO: 
10.000,00 euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 2.992,00 
euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
12.992,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 403. 
143 deles, directos, e aproximadamen-
te 260, indirectos -familias e grupos 
de pais das persoas participantes-.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas en risco de exclusión 

social.
 Persoas con discapacidade ou 

enfermidades mentais.
 Público en xeral. 

RESULTADO:
 Incorporación activa nun 

proceso artístico de persoas 
afectadas e non afectadas con 
un mesmo nivel de participación 
en equipos coordinados por 
persoas con diversidade 
funcional.
 Realización de sete graffitis en 

espazos accesibles de entidades 
da cidade, a través de sete 
talleres.

ACCIÓNS:
 Celebración de catorce sesións 

para a preparación e elección 
dos valores a plasmar nos 
graffitis.
 Grupos de debate e realización 

de graffitis en liña.

COLABORACIÓNS:
 West Galicia.
 Fundación Fogar Santa Lucía.
 CASCO.
 Colexio Montegrande.
 Servizos Sociais Municipais.
 Asociación Coruñesa de 

Epilepsia.
 Fundación ADCOR.
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Asociación cultural para a 
integración social Diversos
Baila a miña cidade

OBXECTIVOS: aprendizaxe con novos 
coñecementos musicais, esceno-
gráficos e de expresión artística e 
corporal, así como a relación cos 
espazos. O desenvolvemento do 
proxecto en espazo públicos, próxi-
mos e habituais para cada unha das 
persoas beneficiarias favoreceu no-
vas relacións con estes escenarios 
desde un punto de vista novidoso 
en relación ao uso habitual.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 15 de 
xaneiro ao 30 de abril de 2021

IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.150,00 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 3.850,00 
euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
11.000,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 126

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas da terceira idade.
 Persoas con discapacidade 

-xordeira e síndrome de Down-.

RESULTADO:
 Totalidade de prazas cubertas 

e plena asistencia á clase.
 Cumprimento dos proxectos 

de fin de curso. Todos os 
participantes desenvolveron unha 
peza artística cos coñecementos 
adquiridos durante o curso, 
plasmando o aprendido na 
interacción co seu barrio.
 Cambio no paradigma da 

percepción da contorna, visión 
máis humana dos barrios coa 
transformación das rúas en 
escenarios.
 Interacción social cos 

membros do grupo e do barrio.
 Incorporación de novas 

disciplinas no ámbito 
audiovisual como reto final 
para a exhibición do aprendido 
durante o curso.

ACCIÓNS:
 Creación e montaxe de material 

audiovisual -videodanza- a través 
de sesións presenciais en salas 
de ensaios onde se traballa a 
creación de coreografías.

COLABORACIÓNS:
 Adafad.
 Pascual Veiga.

eSe8
XPRESA - Taller cinematográfico de inclu-
sión social

OBXECTIVOS: dotar a colectivos con 
diversidade funcional e en risco 
de exclusión dunha ferramenta 
da que valerse para expresar as 
súas emocións e o seu potencial 
creativo, artístico e intelectual coa 
finalidade de obter beneficio eles 
mesmos e a sociedade. Tamén 
favorecer a realización persoal de 
persoas con discapacidade, así 
como a súa inclusión, ao engadir as 
súas pezas realizadas nos talle-
res dentro da programación do S8 
Mostra de Cinema periférico, nunha 
sesión aberta ao público. Por outra 

banda, abrir espazos profesionais e 
artísticos -como festivais de cine- a 
potenciais artistas que pertencen a 
colectivos excluídos destes circuí-
tos, dotar este proxecto da dimen-
sión e duración adecuada para 
que o tempo de convivencia entre 
os alumnos e docente sexa sig-
nificativo e que se traduza nunha 
maior calidade da experiencia e os 
proxectos resultantes e, finalmente, 
ofrecer a oportunidade de entrar 
en contacto durante varios días de 
traballo cun cineasta de prestixio 
internacional que aportará unha 
perspectiva profesional, máis ache-
gada ao ámbito da creación que a 
docencia académica.
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DURACIÓN DO PROXECTO: do 20 de 
abril ao 24 de agosto de 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.150,00 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 196,98 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
7.346,98 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 18

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional -discapacidade 
psíquica e persoas con 
Asperger-.
 Persoas en risco de exclusión 

social.

RESULTADO:
 Dotouse a colectivos con 

diversidade funcional e en 
risco de exclusión social dunha 
ferramenta da que valerse para 
expresar as súas emocións 
e o seu propio potencial 
creativo, artístico e intelectual. 
Unha ferramenta de múltiples 
arestas, versátil e rica como 
é a linguaxe cinematográfica, 
salvando as limitacións do 
método tradicional e explorando 

Poten100mos
Toca por favor

OBXECTIVOS: creación de pezas 
de arte expositivas táctiles e inte-
ractivas de diferentes disciplinas 
-como pinturas e esculturas- con 
materiais reciclables, industriais 
e accesibles para todos, incluídas 
persoas con discapacidade visual. 
Tamén se busca a preparación de 
material, dispositivos e protocolos 
para asegurar a accesibilidade 
en todo o proxecto e difundilo en 
diferentes colexios da cidade para 
animar aos máis xoves a entender 
mellor o concepto de arte inclusivo 
e de “normalidade”.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 4 de 
marzo ao 15 de agosto de 2021.
IMPORTE SUBVENCIONADO: 10.000,00 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 0 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
10.000,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.080. 
34 deles, directos -persoas con diver-
sidade funcional-, e 1.046, indirectos 
-espectadores da obra teatral e 
persoas con diversidade funcional-.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con discapacidade 

sensorial auditiva, intelectual ou 
física.
 Persoas en risco de exclusión 

social: persoas con diversidade 
sexual e nenos pertencentes 
a familias en situación de 
exclusión.

RESULTADO:
 Exposición táctil das obras 

realizadas titulada Toca o 
natural. Estivo activa durante 
un mes -do 16 de xullo ao 15 de 
agosto- na Casa Museo María 
Pita.
 Os participantes, ademais, 

aprenderon a producir o seu 
propio material reciclable a 
través de oveiras de cartón, 
camisetas e outros elementos, 
de onde sacaron o material 
para poder crear e pintar as 
esculturas que se expuxeron.
 Realización de quince visitas 

guiadas e accesibles coa 
participación dos distintos 
equipos de traballo.
 Preparación dos materiais 

divulgativos sobre a diversidade 
e o concepto de “normalidade”, 
que levaron posteriormente 
á realización de un vídeo 
como formato fácil para poder 
presentar en colexios.

as posibilidades da imaxe en 
movemento. 
 Estimulo do potencial creativo, 

artístico e intelectual. 
 Conseguiuse favorecer a 

realización persoal e artística 
de persoas con discapacidade, 
así como a súa inclusión coa 
participación no festival S8.

ACCIÓNS:
 Talleres de cinematografía 

presenciais para a aprendizaxe 
de conceptos e creación 
artística.
 Proxección das pezas 

resultantes.

COLABORACIÓNS:
 Fundación ADCOR.
 Asociación Asperger.
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Asociación sociocultural 
Acampa
Dereito ao refuxio por espolio

OBXECTIVOS: promover a participa-
ción cidadá e a sensibilización na 
defensa dos Dereitos Humanos e 
o dereito ao refuxio a través dunha 
exposición nun contexto urbano 
sen barreiras arquitectónicas, con 
visitas guiadas, cunha galería vir-
tual e a celebración dun encontro 
de debate virtual sobre O dereito ao 
refuxio por espolio.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 12 
novembro ao 15 de decembro de 
2020

IMPORTE SUBVENCIONADO: 4.735,5 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 18.681,22 
euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
23.416,72 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 
viandantes e visitantes da área na 
que tivo lugar a exposición.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Público en xeral: actividade 

aberta a todo o público.
 Persoas en risco de exclusión 

social.

RESULTADO:
 Alcance amplo e participación 

de público presencial e online 
nas diferentes actividades.
 Ampla repercusión nos medios, 

mesmo a nivel internacional.
 Sensibilización ao redor do 

dereito a refuxio e defensa dos 
Dereitos Humanos.

Sociedade filatélica da Coruña
Dona Emilia, onte e hoxe

OBXECTIVOS: dar visibilidade aos 
membros das asociacións partici-
pantes, divulgar a figura de Emilia 
Pardo Bazán e potenciar a creativi-
dade dos participantes

DURACIÓN DO PROXECTO: do 30 de 
abril ao 31 de agosto de 2021

IMPORTE SUBVENCIONADO: 5.150,00 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 4,97 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
5.154,97 euros

ACCIÓNS:
 Exposición na rúa de 60 imaxes 

de gran formato sobre o Dereito 
ao refuxio por espolio.
 Organización de visita guiada á 

exposición.
 Creación dunha galería 

virtual para presentar 
internacionalmente a exposición.
 Debate sobre o Dereito ao 

refuxio por espolio.

COLABORACIÓNS:
 Ecos do Sur.

ACCIÓNS:
 Talleres de escultura táctil con 

material.
 Sesións de exposicións e 

visitas guiadas .
 Traballo grupal para mellorar 

a educación, accesibilidade, 
produción e comunicación. 

COLABORACIÓNS:
 Fundación ADCOR.
 Aspronaga.
 Asociación LRG Acopros.
 Asociación ALAS.
 Fundación CASCO.
 ONCE.
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Asociación cultural coruñesa 
Negus
DJ inclusivo

OBXECTIVOS: aumentar o número 
e diversidade de entidades e co-
lectivos que desfruten o proxecto, 
promover e educar no uso da tec-
noloxía -tanto dixital e informática 
como analóxica-, fomentar o inte-
rese, traballar a memoria e ampliar 
os gustos a través da diversidade 
musical das persoas. Tamén pro-
mover a accesibilidade e fomentar 
e difundir o desfrute da música 
dunha forma activa en espazos 
públicos como salas de concertos 
e espazos virtuais a través da web.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 22 de 
xaneiro ao 30 de xullo de 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO: 8.350 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 59,62 
euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
8.409,62 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 454. 
182 deles, directos -menores de 
idade, persoas excluídas social-
mente ou con diversidades funcio-
nais-, e 272 indirectos -familiares, 
público e entidades sociais-.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con discapacidade: 

persoas con diversidade 
funcional intelectual e con 
enfermidades mentais.
 Persoas en risco de exclusión 

social: menores en situación de 
conflitividade social, persoas 
con VIH e migrantes.

RESULTADO:
 Incremento da participación 

de entidades colaboradoras 
-de 5 a 7- e da participación 
de beneficiarios directos -de 
70 a 85-. Ademais, ampliouse 
a participación de persoas 
con diversidade funcional: 
participaron persoas con 
enfermidades mentais e grupos 
en risco de exclusión como 
inmigrantes, menores suxeitos a 
medidas xudiciais e persoas sen 
fogar e con VIH.
 Formouse no uso da tecnoloxía 

a 85 usuarios de sete entidades 
cun rango de idade definido en 
tres grupos: menores, xuventude 
e maiores de 45 anos.
Conseguiuse manter o interese 
e desfrute dos talleres, tanto nos 
online como nos presenciais.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.100. 
100 deles, directos -persoas con 
diversidade funcional e Asperger-, e 
1.000 de público en xeral.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional.

RESULTADO:
 A pesar da pandemia e das 

restricións pola covid-19 que 
afectaron a estas asociacións, 
participaron un gran número de 
persoas, aínda que só chegaron 
28 candidaturas ao xurado.

ACCIÓNS:
 Sesións de traballo onde se 

prepararon as bases para levar 
a cabo o concurso de artes 
plásticas entre os membros das 
entidades colaboradoras. 
 Concurso fotográfico.
 Entrega de trofeos e 

presentación de selos e tarxetas.

COLABORACIÓNS:
 Asociación Asperga.
 Asociación Aspronaga.

 Fomentouse o uso, difusión 
e normalización de recursos 
dixitais tanto musicais -Spotify, 
Youtube ou programas de 
DJ- como de comunicación 
-Zoom, correo electrónico ou 
WhatsApp-. Tamén se difundiu 
con participación e desfrute en 
espazos públicos coa actuación 
en directo no espectáculo On d 
Bass Vol 3.

ACCIÓNS:
 Dinamización musical e 

gravación de podcast dos 
participantes.
 Gravar as creacións musicais 

dos participantes.
 Formar na montaxe e uso do 

material tecnolóxico necesario 
para a difusión da música.
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Asociación cultural Tres por 
catro
MIP. Músicas Inclusivas e Participativas.

OBXECTIVOS: integración da di-
versidade funcional no ambiente 
artístico e cultural da cidade, pre-
sentación pública dos Mantras na 
fundación Luis Seoane, mellora da 
autoestima dos usuarios e da psi-
comotricidade nos talleres didácti-
cos. Ademais, traballar o aspecto 
emocional coa interiorización dos 
Mantras e a mellora do autocoñece-
mento a través da musicoterapia.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 22 de 
febreiro ao 9 de xullo do 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO: 9.450,00 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 0 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
9.450,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 272. 
Deles, 80 directos e 192 indirectos, 
todos eles persoas con diversidade 
funcional.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional

RESULTADO:
 25 talleres presenciais nas 

entidades sociais colaboradoras 
e na Fundación Luis Seoane.
 Un concerto de fin de curso 

realizado na Fundación Luis 
Seoane.
 Un audiovisual didáctico 

e público dos Mantras das 
emocións para usuarios e 
entidades sociais colaboradoras.

 Formar no uso do material 
informático e de programas de 
DJ e de creatividade musical a 
través de iPad, PCs, controlado-
ras e outros dispositivos.
 Desenvolvemento da master 

class.
 Promover a creación de 

playlists elaboradas polos par-
ticipantes para difundilas en 
Spotify.
 Participación no evento público 

On d Bass -ensaios e concerto-.
 Dinámica de descubrimento 

doutros xéneros.

COLABORACIÓNS:
 APEM
 CASCO
 Fogar Sor Eusebia
 Asociación Artefíos
 Asociación Down Coruña
 Camiña Social
 Aspronaga

ACCIÓNS:
 Taller de musicoterapia.
 Audiovisual didáctico.
 Concerto fin de curso.

COLABORACIÓNS:
 AIND.
 ADCOR.
 Adaceco.
 CAPD.
 Cogami.
 ONCE.

Viraventos
A Coruña aberta ao mundo

OBXECTIVOS: contribuír á cohesión 
social dunha sociedade intercul-
tural que respecte e valore a diver-
sidade cultural e promover o co-
ñecemento das distintas culturas 
presentes na Coruña, potenciando 
o respecto á diversidade.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 1 de 
febreiro ao 31 de agosto de 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO: 5.150,00 
euros 

OUTRO FINANCIAMENTO: 303,00 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
5.453,00 euros
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.260. 
35 deles, directos -persoas en risco 
de exclusión social e público-, e 
1.225, indirectos -público xeral-.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas en risco de exclusión 

social.
 Público en xeral.

RESULTADO:
 Impulsáronse actividades que 

favorecen o intercambio cultural, 
o coñecemento e relacións 
positivas entre todos os veciños 
e veciñas, con independencia da 
súa orixe cultural.

ACCIÓNS:
 Execución de obradoiros de 

cociña.
 Gravación e produción 

audiovisual.

COLABORACIÓNS:
 Yarama África.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas en risco de exclusión 

social.
 Persoas con discapacidade.

RESULTADO:
 Aumentouse a accesibilidade 

deses colectivos, xa que a 
música achegouse a eles 
fomentando a súa capacidade 
de desfrutar do ocio cultural, 
xeralmente non adecuado a este 
tipo de usuarios.
 Favoreceuse a comunicación 

social no grupo mediante 
a escoita da música, que 
favorece potenciar a memoria 
e a comunicación non verbal 

a través do puro sentimento. 
A memoria musical activa de 
forma automática as áreas 
cerebrais ligadas cos recordos, o 
que permite aflorar emocións e 
mellorar a expresión tanto verbal 
como non verbal.
 Achegamento da música a 

todos os colectivos cun concerto 
gratuíto.

ACCIÓNS:
 Concerto en streaming con 

Aspanaes.
 Concerto presencial na 

residencia Milagrosa.
 Concerto presencial no centro 

de día Milagrosa.

COLABORACIÓNS:
 Aspanaes.
 Asociación provincial de 

pensionistas e xubilados de 
U.D.P.

Demusicade
IV Programa Musical accesible, inclusivo

OBXECTIVOS: achegar a música 
clásica a colectivos en risco de 
exclusión social, reforzamento de 
potenciais de expresión, emocións 
e motores mediante o uso de ele-
mentos musicais -o propio son, 
ritmo, melodía e harmonía, que 
actúan como estímulos sensoriais-, 
así como potenciar a memoria e, 
con isto, a autoestima e a sere-
nidade. Tamén eliminar o risco 
de exclusión cultural por motivos 
económicos.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 20 de 
marzo ao 27 de xullo do 2021

IMPORTE SUBVENCIONADO: 6.379,00 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 644,45 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
7.023,45 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 198, 
todos eles directos.
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Amigos do Museo de Belas 
Artes da Coruña
Un Museo en Movemento. Descubrir o 
museo.

OBXECTIVOS: eliminar barreiras, tan-
to físicas como intelectuais, para 
dar a coñecer o museo e as súas 
coleccións e facilitar o acceso ao 
mesmo de todo tipo de colectivos, 
especialmente de aqueles que non 
poden desprazarse da súa contorna 
habitual por graves problemas de 
motricidade ou deterioro cogniti-
vo. Tamén xerar novos espazos e 
ocasións propicias para o acceso 
á cultura, incorporando á rutina 
acontecementos atractivos e esti-
mulantes; poñer en valor a impor-
tancia das artes plásticas como 
unha actividade más para momen-
tos de ocio e tempo libre; destacar 
o valor do pasado para comprender 
as creacións e acontecementos 
presentes; estimular as capacida-
des sensitivas e creativas, así como 
as artísticas e crear un lugar de 
reflexión mediante actividades gru-
pais que favorezan as relaciones 
interpersoais.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 16 de 
marzo ao 3 de agosto de 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO: 9.450,00 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 5.430,00 
euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
14.880,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 169, 
todos eles directos -persoas con 
diversidade funcional, en risco de 
exclusión social, terceira idade, en 
idade escolar e público en xeral-.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade fun-

cional.
 Persoas en risco de exclusión 

social: mulleres en risco de ex-
clusión social e terceira idade.

RESULTADO:
 Eliminar barreiras físicas e 

intelectuais para dar a coñecer 
o museo e as súas coleccións e 
facilitar o acceso ao mesmo de 
todo tipo de colectivos, en es-
pecial os que presentan proble-
mas de mobilidade por deterioro 
motriz ou cognitivo.
 Poñer en valor a importancia 

das artes plásticas como unha 
actividade máis para ocupar os 
momentos de ocio e tempo libre.
 Xerar novos espazos e oca-

sións propicias para o acceso á 
cultura.

ANPA Zalaeta Campo da Leña
A linguaxe do corazón

OBXECTIVOS: potenciar as técnicas 
básicas de improvisación e crea-
ción escénica, afondar na linguaxe 
sensorial e verbal desenvolvendo 
un maior coñecemento do contorno 
e dun mesmo. Deste modo, favoré-
cese a comprensión e a empatía co 
grupo e xérase un clima de partici-
pación social e crecemento persoal 
que mellora a sensibilización e 
toma de conciencia dos conflitos 
sociais.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 22 de 
xaneiro ao 19 de xuño de 2021.

ACCIÓNS:
 Visita virtual empregando a 

app .
 Taller didáctico con activida-

des de pasatempos, crebacabe-
zas e actividades de colorear.

COLABORACIÓNS:
 Aspronaga.
 Centro Ricardo Baró.
 Fogar de Santa Lucía.
 ADCOR.
 Grumico.
 Artefíos.
 C.O. Pascual Veiga.
 Centro de inserción Bo Pastor.
 Asociación Veciñal Os Noso 

Lares de Palavea.
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IMPORTE SUBVENCIONADO: 4.735,5 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 0 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
4.735,5 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 704. 
54 deles, directos, e 650, indirectos. 
Todos eles, persoas en idade 
escolar.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con diversidade 

funcional.
 Público en xeral: alumnado de 

secundaria.

RESULTADO:
 Desenvolvemento das técnicas 

básicas de improvisación e xogo 
escénico. Púidose observar 
un cambio substancial nos 
participantes dende o principio 
da actividade ata o final.
 Superación do medo escénico 

e timidez dos participantes.
Mellora do autocoñecemento e 
desenvolvemento da empatía e 
conexión co grupo.

ACCIÓNS:
 Formación online a través de 

vídeos que serven como guía.
 Talleres de artes escénicas 

online.
 Representación teatral dunha 

peza propia para poñer en 
práctica todo o aprendido nos 
talleres e formacións.

COLABORACIÓNS:
 CEE María Mariño.
 Aspronaga.
 Alumnado de centro de 

secundaria -ANPA Zalaeta 
Campo da Leña-.

Mundo sen guerra e sen 
violencia
Cinefórum. Cinemabeiro-Sen Fronteiras

OBXECTIVOS: CINEMABEIRO foi 
creada cuns obxectivos moi pre-
cisos, como promover a sensibi-
lización e concienciación social 
do público coa difusión de obras 
cinematográficas que defendan os 
Dereitos Humanos, a democracia, 
a ecoloxía, a paz e a solidariedade 
e denuncien a perigosa situación 
mundial con conflitos crecentes. 
Outro dos seus fins é ofrecer unha 
visión crítica e plural a través do 
debate, así como divulgar, apoiar e 
poñer en valor os proxectos cine-
matográficos que busquen a inclu-
sión e a igualdade e xerar debate 
ao redor da inclusión social.

DURACIÓN DO PROXECTO: do 27 de 
decembro de 2020 ao 9 de xuño de 2021

IMPORTE SUBVENCIONADO: 4.754,5 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 2.719,26 
euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
7.473,76 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 18, con 
milleiros de participantes indirectos 
-usuarios pertencentes ás entidades 
ONCE, FAXPG, Aspace ou Asprona-
ga-. No ámbito nacional, tiveron ao 
seu dispor o material audiovisual 
derivado da mesa de debate e a 
proxección do documental.

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con discapacidade: 

diversidade funcional e 
cognitiva, trastornos mentais e 
de personalidade e persoas en 
situación de gran dependencia.
 Público en xeral: actividade 

aberta a todo o público.

RESULTADO:
 Creación de espazos de 

debate sobre a inclusión co 
fin de facer visible o impacto 
que os diferentes tipos de 
discriminación teñen sobre a 
vida dos colectivos en risco de 
exclusión. 
 Promoción da inclusión 

profesional das persoas con 
discapacidade co encargo da 
audiodescrición do documental 
O principio do Fin das Armas 
Nucleares á ONCE e o subtitulado 
para persoas xordas e intérprete 
de lingua de sinais da mesa de 
debate á Federación de persoas 
Xordas de Galicia.
 Creación dun evento 

totalmente accesible.
 Promoción da sensibilización 

e conciencia social pública a 
través da difusión de obras 
cinematográficas.
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 Divulgar, apoiar e poñer en valor 
os proxectos cinematográficos 
que busquen a inclusión e a 
igualdade. 

ACCIÓNS:
 Mesa redonda de debate 

accesible A accesibilidade na 
cultura.
 Proxección dunha versión 

totalmente accesible do 
documental O principio da fin das 
armas nucleares.
 Coloquio O principio da fin das 

armas nucleares.
 Presentación accesible do 

documental a cargo do autor.
 Presentación accesible do 

evento Cinefórum sen fronteiras 
a cargo da presidenta de Mundo 
sen Guerras.
 Emisión de programas de radio 

A radio dos Gatos realizado en 
colaboración con Aspace.

COLABORACIÓNS:
 Aspace
 CEE Nosa Señora de Lourdes
 Aspronaga
 Fundación ONCE
 Asociación FAXPG

Asociación Cultural Zalaeta
Deseño e son

OBXECTIVOS: impulsar a inclusión 
social dos adolescentes con inde-
pendencia das súas características 
persoais. Ademais, buscar a inte-
gración de menores con diversida-
de funcional co resto do alumnado 
a través de actividades artísticas, 
de creación e interpretación mu-
sical, do emprego da tecnoloxía 
para deseñar e imprimir materiais 
inclusivos de axuda e programar 
xogos e a través da posta en valor 
da fruticultura con actividades de 
xardinería e xestión agroforestal e 
de coñecer referencias ás árbores 
galegas froiteiras para recoñecelas 
na literatura galega e no arte.
Duración do proxecto: do 11 de 
decembro do 2020 ao 21 de xuño 
do 2021.

IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.150,00 
euros

OUTRO FINANCIAMENTO: 0 euros

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO: 
7.150,00 euros

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 290, 
todos eles directos -persoas con 
diversidade funcional ou en idade 
escolar-

COLECTIVOS DESTINATARIOS:
 Persoas con discapacidade: 

menores con diversidade 
funcional ou con problemas de 
visión. 
 Adolescentes en idade escolar.

RESULTADO:
 Favorecer e normalizar a con-

vivencia e integración social dos 
mozos e mozas con diversidade 
funcional con mozos e mozas de 
ESO e de bacharelato.
 Creación de vídeos artísticos, 

útiles para cubrir as necesida-
des de estimulación sensorial, 
fixación da atención e relaxación 
solicitadas nos centros de edu-
cación especial.

 Creación de obxectos impri-
mibles inclusivos, guías visuais 
e aplicación con pictogramas 
para persoas con dificultades na 
comunicación.
 Axardinamento con froiteiras 

tradicionais, pradairos e fieitos 
arborescentes en zonas do IES 
Menéndez Pidal e no CEE María 
Mariño, compartindo actividades 
de preparación.
 Preparación conxunta e inclusi-

va do Día da Ciencia na rúa.

ACCIÓNS:
 Talleres de deseño, creación, 

ensaio e interpretación de 
cancións e danza.
 Talleres de deseño, innovación 

e elaboración de materiais 
inclusivos para axudar a persoas 
con necesidades específicas.
 Divulgación dos contidos 

creados polos participantes.
 Participación en feiras de 

ciencia internacionais.

COLABORACIÓNS:
 Aspronaga.
 ONCE.
 CEE María Mariño.
 ES Menéndez Pidal.
 Club de Ciencias e Tecnoloxía 

Zalatecno.
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©Óscar Ortega

Gabriel Alonso

Tempada Lírica

Un ano máis, a Asociación Amigos da Ópera da 
Coruña organizou diferentes actividades no marco da 
súa Programación Lírica 2021, que se levaron a cabo 
entre os meses de setembro e outubro.

O programa desta edición incluíu a representación 
de catro óperas -I Puritani, El Reflejo, Pagliacci e 

Partenope-, outros tantos concertos e recitais -titulados 
Lise Davidsen, herdeira das grandes; Zeljko Lucic, o poder 

do barítono; Saioa Hernández e Francesco Galasso, unha noite 
de ópera e María José Moreno e Juan Jesús Rodríguez: gala 
de ópera e zarzuela- e un concerto do alumnado do curso de 
interpretación vocal de Mariella Devia.

En colaboración coa Fundación Emalcsa, a Asociación Amigos 
da Ópera da Coruña tamén puxo en marcha a sexta edición 
do ciclo Lírica Inclusiva o 8 de outubro. Nesta ocasión, or-
ganizouse un concerto na Institución Benéfico Social Padre 
Rubinos, na que se mesturaron algunhas das arias de ópera, 
romanzas de zarzuela e cancións de musicais máis populares. 
Os intérpretes foron dous artistas novos da cidade: o barítono 
Pedro Martínez Tapia -que tamén participou en moitas outras 
actividades da tempada lírica da asociación- e o pianista Gabri-
el López. 

Ademais, Amigos da Ópera organizou unha quincena de activi-
dades paralelas coas que os asistentes gozaron da proxección 
de películas de cine e óperas e de varias conferencias. Nelas 
participaron case mil persoas.

Lise Davidsen

Zeljko Lucic Alberto 
Miguélez Rouco

Mariella Devia

El Reflejo. Javier Ozores

Rosalía Cid

Jessica Prat e 
Xabier Anduaga

William Christie

Alejandro Baliñas

©
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María José Moreno e Juan 
Jesús Rodríguez

Saioa Hernández e 
Francesco Galasso

O barítono Pedro Martínez Tapia e o pianista Gabriel López

Concerto na institución benéfica Padre Rubinos
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Festival de Artes pola Inclusión Social (Festi=)

Entre o 9 e o 27 de novembro de 2021 celebrouse a quinta 
edición do Festival das Artes pola Inclusión Social (Festi=). O 
obxectivo deste programa é difundir o traballo realizado polas 
entidades que recibiron subvención na convocatoria Cultu-
ra Accesible e Inclusiva, mobilizar a máis entidades sociais e 
culturais da cidade e concienciar aos cidadáns sobre a necesi-
dade dunha sociedade inclusiva e das formas concretas para 
conseguilo.

No seu transcurso, organizáronse catro exposicións, unha 
extensa xornada formativa para profesionais, dous obradoiros, 
catro espectáculos de artes escénicas, catro espectáculos 
musicais, dúas actividades relacionadas coas artes plásticas, 
dúas actividades de difusión de contidos creativos audiovi-
suais, unha visita virtual, un concurso fotográfico e unha ses-
ión de contacontos. Todas esas actividades tiveron como eixe 
central a inclusión e a diversidade, tanto na mensaxe como na 
posta en escena e nas persoas que as protagonizaron.

A oferta artística do Festi= pasou polos principais espazos cul-
turais da Coruña -como os teatros Colón e Rosalía e o centro 
Ágora-, pero tamén estivo presente nas rúas da cidade cunha 
exposición que se exhibiu na Domus, a Fundación Luis Seoane 
e a sala de exposicións municipal Salvador de Madariaga. 

Con respecto a edicións anteriores, o festival medrou en can-
to á súa difusión e presenza en medios e redes sociais, pero 
a situación provocada pola pandemia por covid-19 dificultou 
a asistencia de público de forma presencial nas actividades. 
Ademais, o feito de contar cunha porcentaxe importante de 
seguidores que son persoas de risco fixo que o programa se 
resentise en canto ao número de asistentes. En total, foron 
arredor de 1.200 espectadores directos nas actividades, aos 
que hai que sumar os milleiros de persoas que viron as diferen-
tes exposicións feitas na rúa e en diversos espazos culturais.

Barbarroja

Tanxugueiras
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Proxecto de musicoterapia TodoesMusica

En outubro de 2021 púxose en marcha, coa colaboración da 
Fundación Emalcsa, o proxecto de musicoterapia para colexios 
con necesidades de apoio educativo TodoesMusica, a cargo 
de Iria Rajal. Esta iniciativa desenvolverase ao longo do curso 
escolar 2021/2022 nos colexios de educación especial Nosa 
Señora do Rosario e Nosa Señora de Lourdes-Aspronaga. O 
proxecto xa se levara a cabo no curso 2019/2020 a través da 
Concellería de Educación, e agora dáselle continuidade tras 
unha avaliación positiva e ao considerar que contribúe de for-
ma importante ao proceso educativo, cultural e inclusivo dos 
alumnos participantes.

Os obxectivos de TodoesMusica pasan por traballar as catro 
áreas principais do desenvolvemento -psicomotriz, vocal-lin-
güística, afectivo-cognitiva e de interacción social-, para o que 
se creou un programa específico con recursos musicoterapéu-
ticos para cada usuario ou grupo. Entre as metas do proxecto 
están mellorar a motricidade, a percepción, a coordinación e 
a lateralidade, establecer contacto físico e visual, favorecer a 
comunicación coa expresión verbal e non verbal, desenvolver a 
linguaxe a través do canto, reforzar a autoestima e a personali-
dade, establecer vínculos coa contorna e favorecer a imaxina-
ción, a concentración, a memoria e a creatividade.

As sesións, dunha hora de duración, celébranse unha vez á 
semana, e en cada unha delas participan entre catro e cinco 
alumnos por aula. En concreto, no CEE Nosa Señora de Lour-
des-Aspronaga o programa aplícase en cinco aulas -tres delas 
con cinco participantes e dúas con catro participantes- e, no 
CEE Nosa Señora do Rosario, en catro aulas -todas elas de 
cinco participantes-.

Durante as sesións celebradas ata o mes de decembro, obser-
váronse avances nos diferentes grupos participantes, con me-
lloras na actitude, reforzo do contacto visual e físico, aumento 
do vínculo afectivo coa responsable do programa e coa música 
e unha maior atención e participación.

Por outra banda, nesta quinta edición participaron máis de 70 
artistas na programación e, por primeira vez, fixérono com-
pañías de fóra de Galicia -Illas Canarias e Cataluña-. Tamén 
participaron a maioría dos proxectos saídos da convocatoria 
Cultura Accesible e Inclusiva e celebráronse actividades formati-
vas que chegaron a case cen persoas.

A xornada de clausura da programación incluíu diferentes 
actividades, como un concerto de percusión -Poten100mos-, 
unha visita virtual ao Museo de Belas Artes, unha proxección 
de audiovisuais -Asociación Cultural Zalaeta-, un concerto de 
músicas inclusivas e participativas -Tres por catro-, unha sesión 
de DJ inclusiva -Negus-, unha representación teatral inclusiva e 
un contacontos. O festival clausurouse cun concerto do grupo 
Tanxugueiras, para o que se esgotaron as entradas.

Rolda de prensa
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Congreso Emilia Pardo Bazán no seu centenario

A presidenta da Fundación Emalcsa e alcaldesa da Coruña, 
Inés Rey, e o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, 
asinaron un convenio co que a Fundación aportou 12.000 eu-
ros para a realización do congreso internacional Emilia Pardo 
Bazán no seu centenario, organizado pola UDC entre o 22 e o 
25 de setembro de 2021.

O congreso celebrouse con motivo do primeiro centenario do 
falecemento da escritora coruñesa, cuxa vida e obra foron 
abordadas amplamente ao longo das sesións do evento, que 
tamén tivo como obxectivo achegar a figura de Emilia Pardo 
Bazán ao lector actual e ao momento presente para apreciar a 
vixencia da súa mensaxe.

Durante as xornadas -nas que participaron un cento de inves-
tigadores procedentes de corenta universidades de todo o 
mundo- abordáronse numerosas liñas temáticas en relación 
coa autora, como a literatura do século XIX, o feminismo, o 
xornalismo, a educación, a moda, a cultura termal, a gastrono-
mía, a música, as belas artes, o cine ou as ciencias. Tamén se 
reivindicaron os valores representados por Emilia Pardo Bazán: 
a igualdade de xénero e o empoderamento da muller, a xustiza 
social coas clases traballadoras, a importancia da educación e 
a creatividade.
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VI convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva

A sexta convocatoria do programa Cultura Accesible e 
Inclusiva destinará 100.000 euros a financiar proxectos 
inclusivos de 16 entidades culturais dirixidos a colectivos 
con diversidade funcional ou discapacidade. Desta forma, a 
Fundación asume o compromiso de promover a igualdade 
de oportunidades no eido cultural, apoiando iniciativas de 
diversas variantes artísticas que integren aos colectivos máis 
desfavorecidos.

Desde a súa posta en marcha, no ano 2016, Cultura Accesible 
e Inclusiva leva realizado un investimento agregado de case 
560.000 euros. Nesta edición, segue a contar co apoio da 
Fundación María José Jove e de Vegalsa, unha mostra de 
que a alianza entre entidades públicas e privadas fortalece a 
cohesión social e promove a participación cidadá na contorna 
local.

O 29 de novembro formalizouse a sinatura dos convenios 
coas entidades culturais beneficiarias nun acto presidido pola 
presidenta do Padroado da Fundación Emalcsa e alcaldesa da 
Coruña, Inés Rey.

As institucións seleccionadas para a obtención de 
financiamento caracterízanse pola súa profesionalidade e 
experiencia cultural, contan cun orzamento global anual de 
900.000 euros e manteñen activas aproximadamente a 2.200 
persoas, entre as que se atopan voluntarios, colaboradores e 
socios.

A continuación detállanse os proxectos seleccionados:

DEMUSICADE
VI Proxecto Demusicade +Accesible +Inclusiva

ASOCIACIÓN XUVENIL ATLÁNTICA AXA
Cultura Atlántica

ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA A INCLUSIÓN SOCIAL
360 graos graffiti inclusivo. Programa de participación cultural 
interxeracional

ASOCIACIÓN AMIGOS DO MUSEO DE BELAS ARTES 
DA CORUÑA
Un museo en movemento. Os segredos que esconden as obras

ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA
Deseño e son

NEGUS
DJ inclusivo

ASOCIACIÓN TRES POR CATRO
MIP. Mantras das emocións 2022

ESE8
XPRESA - Taller cinematográfico de inclusión social

ASOCIACIÓN POTEN100MOS
Banda/Orquestra Diversidarte

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA A INTEGRACIÓN 
SOCIAL DIVERSOS
Mozos en acción/A escola, un museo. Proxecto artístico educativo

SOCIEDADE FILATÉLICA
A Coruña de todos, con cultura accesible e inclusiva

ASOCIACIÓN CULTURAL AÏS
A proxección sonora. 
Escoitas na contorna do vídeo e a música electrónica.

ATEMPO
Capaz

VIRAVENTOS
Teatro social pola diversidade



48

cultura

MEMORIA 2021

ÍNDICE

O propósito dos proxectos seleccionados é favorecer e loitar 
pola igualdade de oportunidades, mellorar a calidade da vida 
cultural e promocionar espazos de transmisión artística que 
sirvan de inspiración e aprendizaxe para toda a sociedade, 
con especial atención aos colectivos excluídos da expresión 
cultural. Reúnense proxectos de temáticas moi diversas, 
como a sociedade, de maneira que se chegue a todas as 
inquedanzas:

 Actividades musicais mediante recitais, concertos de mú-
sica clásica, talleres de musicoterapia, de DJ inclusivo, de 
música electrónica e contemporánea e de composición de 
música inclusiva.
 Talleres e pezas teatrais, de artes escénicas, curtame-

traxes e cinematográficas a través da composición de obras 
de teatro, mostras actorais, produción audiovisual e talleres 
de fotografía e filatélicos. 
 Elaboración e posterior exposición de actividades culturais 

inclusivas como graffitis en espazos accesibles ao público 
xeral, artes plásticas expostas en centros de educación se-
cundaria ou sesións de danza, voz e expresión artística. 
 Actividades de investigación e elaboración de contidos, 

talleres e material con carácter cultural a través de visitas, 
rutas mitolóxicas e exposicións en museos ou da creación 
de obxectos inclusivos con impresión 3D e apps de reali-
dade virtual e webs interactivas. 
 Debates sobre temáticas como a igualdade de xénero, a 

accesibilidade e a inclusión social no ámbito municipal ou a 
problemática social, entre outros.

Grazas ás entidades beneficiarias, e segundo as estimacións 
presentadas nos proxectos desta convocatoria, espérase 
que repercutan directamente sobre 2.500 persoas, 
aproximadamente. Debido ás características dalgúns 
proxectos, nos que se expoñen iniciativas online e déixanse 
abertas ao público en xeral, é posible que se alcance un maior 
número de persoas participantes que gocen das actividades.

Atendendo ás bases da convocatoria, os beneficiarios 
fan constar de maneira formal convenios de colaboración 
con máis de 25 entidades sociais que traballan e apoian 
a colectivos aos que se dirixe o programa. As seguintes 
organizacións sociais actuarán como lazo de unión entre as 
actividades culturais das entidades e as persoas ás que se 
dirixen:

 Asociación de Colaboración e Promoción do Xordo (Acopros)
 Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia 

(FAXPG)
 Atención integral a persoas afectadas por Dano Cerebral 

Adquirido (Adaceco)
 Adultos Discapacitados da Coruña (ADCOR)
 ALAS Coruña
 Asociación Pro Enfermos Mentais da Coruña (APEM)
 Asociación Coruñesa de Epilepsia 
 Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro 

Autista (Aspanaes)
 Asociación Galega de Asperger (Asperga)
 Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de 

Galicia (Aspronaga)
 Asociación Provincial de Pensionistas e Xubilados da Coruña
 Comité Anti Sida Coruña (CASCO)
 Down Coruña

 ONG Ecos do Sur
 Fogar Sor Eusebia
 Centro de Menores Concepción Arenal-Fundación Camiña 

Social
 West Galicia
 Fundación Fogar Santa Lucía para mulleres sen teito
 Yarama África
 Fundación ONCE
 Liga Reumatolóxica Galega
 Cáritas
 Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados (Ingada)
 Asociación Antonio Noche
 Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña (Grumico)

Ademais das entidades mencionadas, participan outras orga-
nizacións do eido escolar como o CEE María Mariño, a escola 
infantil Os Cativos, o colexio Montegrande e o CEIP Cidade 
Vella, entre outros.

Atendendo ás recomendacións e medidas de seguridade das 
autoridades pertinentes, garántense iniciativas de lecer cul-
tural inclusivo e colaborativo e a participación nun conxunto 
de actividades programadas de arte e cultura de excelente 
calidade que abarcan a toda a comunidade. Por outra banda, 
agárdase poder continuar co tradicional Festival de Artes pola 
Inclusión Cultural (Festi=), que serve como mostra das activida-
des que están a levar a cabo as entidades dentro do marco do 
programa, proporciona valor real á convocatoria e achégaa á 
cidadanía.
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FUNDACIÓN EMALCSA 

      
BALANCE DE SITUACIÓN  

ACTIVO 

      

Título  
NOTA 

MEMORIA  31-12-21 31-12-20 
ACTIVO NON CORRENTE    0,00 159.000,00 
Debedores non correntes    0,00 159.000,00 
ACTIVO CORRENTE    494.862,07 674.390,91 
Usuarios e outros debedores da actividade propia    159.000,00 207.000,00 
Debedores comerciais e outras contas a cobrar    13.838,41 3.838,41 
   Debedores varios    3.838,41 3.838,41 
   Outros créditos coas Administracións Públicas    10.000,00 0,00 
Investimentos financeiros a curto prazo    0,00 0,32 
   Outros activos financeiros    0,00 0,32 
Efectivo e outros activos líquidos equivalentes    322.023,66 463.552,18 
   Tesourería       322.023,66 463.552,18 

TOTAL    494.862,07 833.390,91 
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FUNDACIÓN EMALCSA 

      
BALANCE DE SITUACIÓN  

PATRIMONIO NETO E PASIVO 

      

Título  
NOTA 

MEMORIA  31-12-21 31-12-20 
PATRIMONIO NETO    396.729,08 512.332,29 
Fondos propios    162.729,08 91.332,29 
   Dotación fundacional / Fondo social    30.000,00 30.000,00 
      Dotación fundacional / Fondo social    30.000,00 30.000,00 
   Reservas    61.221,06 53.938,72 
      Outras reservas    61.221,06 53.938,72 
   Excedente do exercicio    71.508,02 7.393,57 
Subvencións, doazóns e legados recibidos    234.000,00 421.000,00 
   Subvencións    234.000,00 421.000,00 
PASIVO CORRENTE    98.132,99 321.058,62 
Débedas a curto prazo    524,68 0,00 
   Outros pasivos financeiros    524,68 0,00 
Beneficiarios - Acredores    75.625,53 303.755,41 
Acredores comerciais e outras contas a pagar    21.982,78 17.303,21 
   Provedores    987,90 987,90 
   Acredores varios    9.448,77 5.473,73 
   Outras débedas cas Administracións Públicas       11.546,11 10.841,58 

TOTAL    494.862,07 833.390,91 
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FUNDACIÓN EMALCSA 

      
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO TERMINADO 

O 31 DE DECEMBRO DE 2021 

      

Título  
NOTA 

MEMORIA  31-12-21 31-12-20 
 1. Ingresos da actividade propia    1.134.741,94 1.109.252,18 
    c. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións    967.000,00 939.252,18 
    d. Subvencións imputadas ao excedente do exercicio    167.741,94 170.000,00 
 2. Gastos por axudas e outros    -747.501,47 -825.882,23 
    a. Axudas monetarias    -747.501,47 -820.297,05 
    b. Axudas non monetarias    0,00 -5.585,18 
 7. Gastos de persoal    -139.290,96 -106.959,13 
    a. Soldos, salarios e asimilados    -112.897,94 -88.530,46 
    b. Cargas sociais    -26.393,02 -18.428,67 
 8. Outros gastos da actividade    -176.441,49 -169.091,25 
    a. Servizos exteriores    -176.294,90 -169.083,71 
    b. Tributos    -146,59 -7,54 
 13. Outros resultados    0,00 74,00 
EXCEDENTE DA ACTIVIDADE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)    71.508,02 7.393,57 
EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)    71.508,02 7.393,57 
VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO 
EXERCICIO (A.3+20) 

   
71.508,02 7.393,57 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO 
(A.4+A.7+A.8+A.9+A.10)       

71.508,02 7.393,57 

 

ÍNDICEAnexos

MEMORIA 2021



53MEMORIA 2021

ÍNDICE

FUNDACIÓN EMALCSA: IMPORTE CONTRATOS 2021

Continua na páxina seguinte  >>

OBXECTO DO CONTRATO IMPORTE SEN IVE CONTRATISTAS OBSERVACIÓNS
AUDITORÍA EXERCICIO 2019        2.865,00 € A-15240815 AUDIESA Gastos xerais

MEMORIA A FLOTE 2020        2.200,00 € ESTUDIOS SOCIAIS DE GALICIA S.L.  B-70070453 A Flote

ELABORACIÓN MEMORIA 2019        1.919,71 € B70156070 - AGUAMARINA COMUNICACIÓN Y EVENTOS - ES Gastos xerais

ASESORÍA XURÍDICA. Administración RRHH        9.000,00 € B-70461785 CEO ASESORES SERVICIOS DE CONSULTORÍA INTEGRAL, S.L.U. Gastos xerais

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

Gastos xerais

SOPORTE INFORMÁTICO. ALOXAMENTO WEB             525,62 € 46907016B ROBERTO REY DOMÍNGUEZ/CAREMER/TECNOESPECIALISTAS Gastos xerais

XESTIÓN COMUNICACIÓN, WEB E RRSS        8.400,00 € B70346317 BANNISTER GLOBAL, S.L. Gastos xerais

XESTIÓN, COORDINACIÓN, PUBLICIDADE, APOIO TÉCNICO E LOXÍSTICA FESTIVAL DAS ARTES 
POLA INCLUSIÓN SOCIAL

    11.485,00 € F15983067 - CULTURACTIVA, SGC. - ES Cultura Accesible e Inclusiva

SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO             505,54 € B64079482 - QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U. - ES Gastos xerais

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIO FORMATIVA PARA XOVES: DESENVOLVEMENTO E 
EXECUCIÓN

       9.875,00 € B15795024 - ADAPTA SOCIAL S.L. - ES A Flote

FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADE PARA PÁXINA WEB             600,00 € 53161473D - IAGO LÓPEZ FOTÓGRAFOI - ES | Gastos xerais

FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADE PARA WEB E RRSS             100,00 € B15820962 - A FORXA PRODUCCIONS S.L.U. - ES | Gastos xerais

DESEÑO, ORGANIZACIÓN E PRODUCIÓN DO FESTIVAL DAS ARTES POLA INCLUSIÓN SOCIAL     10.000,00 € F15983O67 - CULTURACTIVA, SGC - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

ACTUACIÓN BERNARDA ALBA 27/NOV             200,00 € G70266564 - ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

TALLERES DJ INCLUSIVOS        1.040,00 € G15928542 - ASOCIACIÓN CULTURAL CORUÑESA NEGUS - ES Cultura Accesible e Inclusiva

PROXECTO AUDIOVISUAL BAILA TU BARRIO        1.000,00 € B70416086 - VIVOLIBRE FILMS S.L. - ES | B70416086 - VIVOLIBRE FILMS S.L. - ES Cultura Accesible e Inclusiva

ACTUACIÓN PROXECTO MIP (MÚSICAS PARTICIPATIVAS E INCLUSIVAS)        1.400,00 € G70239595 - ASOCIACIÓN CULTURAL TRES POR CUATRO - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

ACTUACIÓN FESTI= 27/NOV             300,00 € G15767718 - ASOCIACIÓN CULTURAL DONAIRE - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

COORDINACIÓN XORNADA ARTE E SAÚDE DO FESTI=        2.707,27 € 32787562G - REBECA LÓPEZ PÉREZ - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

CONCERTO TANXUGUEIRAS 27/NOV FESTI=        4.150,00 € B94168705 - PLAY PLAN CULTURAL S.L.U. - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

CONCERTO TANXUGUEIRAS ACCESIBLE EN LINGUA DE SIGNOS. MOCHILAS VIBRATORIAS        1.000,00 € 36163767Q - MIRIAM ALLER ÁLVAREZ - ES Cultura Accesible e Inclusiva
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OBXECTO DO CONTRATO IMPORTE SEN IVE CONTRATISTAS OBSERVACIÓNS

IMAXE. DESEÑO PEZAS PROMOCIONAIS FESTI=        1.500,00 € 77594420X - FERMÍN RODRÍGUEZ FRAGA - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

SUBMINISTRACIÓN E COLOCACIÓN DE BANDEROLAS        1.140,00 € B70155213 - VILLAMAR CRESPO S.L. - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

COMUNICACIÓN E REDES SOCIAIS FESTI=        2.400,00 € F70586763 - ARTEFEITO PRODUCCIÓNS S.COOP. GALEGA - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

REPORTAXE GRÁFICO VÍDEO FOTO FESTI=        1.500,00 € 4482756P - ROCÍO CIBES GRAÑA - ES | 4482756P - ROCÍO CIBES GRAÑA - ES Cultura Accesible e Inclusiva

EQUIPOS DE SON FESTI=             700,00 € 32834269K - MANUEL J. DOURADO MARTÍNEZ - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

AMPLIACIÓN RIDER CENTRO ÁGORA. CONCERTO TANXUGUEIRAS 27/NOV FESTI=        1.050,00 € B94168705 - PLAY PLAN CULTURAL S.L.U. - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

ESPECTÁCULO INVISIBLES 9/NOV. FESTI=        2.900,00 € B70281894 - REDRUM PRODUCCIONES S.L. - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

ESPECTÁCULO HABITADOS TEATRO ROSALÍA 23/NOV        2.500,00 € G70256896 - ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DIVERSOS - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

ACTUACIÓN TEATRO PLATEA FESTI=        1.500,00 € G38406997 - APANATE ASOCIACIÓN CANARIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL 
AUTISMO - ES 

Cultura Accesible e Inclusiva

CONCERTO PERCUSIÓN METAMORFOSIS FESTI=        1.850,00 € G70480900 - ASOCIACIÓN POTEN100MOS - ES | G70480900 - ASOCIACIÓN 
POTEN100MOS - ES

Cultura Accesible e Inclusiva

ALQUILER, TRANSPORTE E MONTAXE DE MURO ARTIFICIAL FESTI=             250,00 € G36597714 - ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA VELLA ESCOLA - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

DESEÑO E REALIZACIÓN DE GRAFFITI INCLUSIVO FESTI=        1.100,00 € G15870173 - ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

CONTACONTO ILUSTRADO LINGUA DE SIGNOS             350,00 € J944077047 - POLO CORREO DO VENTO SC - ES Cultura Accesible e Inclusiva

PROXECTO DE MUSICOTERAPIA E PEDAGOXÍA MUSICAL PARA COLEXIOS CON ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

    14.850,00 € 52787176Z - IRIA RAJAL ROUCO - ES Cultura Accesible e Inclusiva

APROXIMACIÓN METODOLÓXICA E OPORTUNIDADES DE MELLORA DAS BASES DA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA

       1.652,89 € B15658461 - I.G. DOCUMENTACIÓN S.L. - ES | Cultura Accesible e Inclusiva

TELEFONÍA E ACCESORIOS             735,98 € A80500200 - FNAC - ES Gastos xerais

SERVIZO ANUAL DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS             150,00 € B15905474 - MEGAMAIL S.L. - ES | Gastos xerais

FTTH de 600 mbps               490,80 € TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. - A82018474 Gastos xerais

COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS             856,48 € Vodafone Gastos xerais

Arrendamento Locais e servizos     24.000,00 € Emalcsa Gastos xerais
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