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Amicos, loitando pola inclusión social

Unha viaxe para recordar polo 
Cántabrico até Cabárceno
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A Asociación Integrados, na que voluntarios 

comparten actividades de lecer persoas con 

discapacidade, organizou unha viaxe lúdica a 

Cantabria e Asturias a principios deste verán.  Uns 20 

compañeiros viaxaron durante tres dás descubrindo 

localidades como Cudillero, Gijón (onde visitaron o 

Museo de  Ferrocaril de Asturias) ou San Vicente de la 

Barquera (onde coñeceron o Castelo do Rey).

Con todo, a estrela da viaxe sen dúbida foi a 

excursión ao Parque da Natureza de  Cabárceno, onde 

os membros pasárono en grande engaiolados polos 

animais salvaxes que viven en semi-liberdade e 

asistindo as exhibicións de cetrería, o acuario das 

focas e montando no teleférico. 

Integrados organiza excursións case todas as fins de 

semanas para lograr que as persoas con discapacidade 

desfruten do ocio en pé de igualdade.

Amicos organiza todos os anos actividades para 

axudar as familias de persoas con discapacidade 

durante o verán. Este ano 24 usuarios e 5 técnicos da 

Asociación participaron durante oito días, a comezos 

de agosto, nun campamento de verán.

A base foi o Colexio Santiago Apóstolo de 

Soutomaior, preto de Arcade, na Ría de Vigo. Todos 

os días houbo actividades especialmente pensadas 

para eles, como unha sesión de equinoterapia en 

Hípica Amazonas en Pontecaldelas ou a visita ao 

parque de bombeiros de Vigo. Ademais, como fan os 

mozos da súa idade por estas datas, os membros de 

Amicos bailaron nas verbenas da zona e acudiron a 

establecementos de ocio nocturno. Tamén houbo 

moita praia, claro está, e visitas turísticas a lugares 

como o casco vello de Pontevedra ou a Illa da Toxa.

8ª EDICIÓN

20
17

º1
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Once e Amicos afondan na súa alianza abrindo portas no mercado laboral

O equipo de Emprego de Amicos ten 

en marcha un extenso programa 

formación laboral en colaboración 

con la Caixa. Levamos anos 

sumando esforzos para darlles unha 

oportunidade de atopar emprego a 

aquelas persoas que máis o 

necesitan; por teren algunha 

discapacidade ou pertencer a 

grupos en risco de exclusión como, 

por exemplo, as vítimas da violencia 

machista ou os parados de longa 

duración.
Como gran novidade, o curso de camareira de piso 
incluíu prácticas nun hotel, o Hotel MS de Boiro. 
Todo un avance, pois non é frecuente que as persoas 
con discapacidade poidan acceder a prácticas en 
contornas reais de traballo.

Unha oportunidade que permitiu aos sete alumnos 
deste curso dar un gran salto na confianza en si 
mesmos. Unha delas foi Macarena Fernández, quen 
tomou a palabra no acto de presentación dos cursos 
para reclamar máis alternativas para que persoas 
como ela poidan estudar e gañar en autonomía.  
“Quero aprender para que cando o día de mañá 
falten os meus pais, gustaríame non depender de 
ninguén”, proclamou.

Máis cursos gratis para darlle unha oportunidade de emprego a quen
máis o necesita

Construíndo entre todos unha Festa da Dorna máis
inclusiva
Que os mozos con discapacidade poidan colaborar 

en pé de igualdade nos grupos de ocio máis 

importantes da súa contorna social. Este foi un dos 

obxectivos da participación de catro membros de 

Amicos na construción dunha carrilana dunha das 

peñas máis senlleiras das Festas da Dorna de 

Ribeira, “As Navallas de Palmeira”.

 

Riscos  Laborais  (Boiro)  en 
colaboración cos correspondentes 
concellos.

Esta labor continuará nos próximos 
meses. A partir do mes de setembro 
están previstos varios cursos 

Para poder ser alumno cómpre ter 

un certificado de discapacidade 

do 33% ou pertencer a colectivos 

vulnerables. Para ampliar 

información, chamar ao Centro de 

Atención Integral e seguir a conta 

“Amicos Emprego” no Facebook.

A iniciativa está cofinanciada polo 

Fondo Social Europeo e a 

Fundación Bancaria “la Caixa” e 

forma parte do Programa 

Operativo de Inclusión Social e de 

Economía Social. Durante 2017 

este programa formou a unhas 50 

persoas, da que unhas 20 lograron 

un contrato

 

DENDE CANDO ESTOU NA ASOCIACIÓN AMICOS:Setembro 2013

O MEU MELLOR AMIG@ EN AMICOS É: Macarena Fernandez

A ACTIVIDADE QUE MÁIS ME GUSTA FACER É: Encantame a informática, e tamén recibir visitas na 
recepción, como cando a conselleira de Medio Rural veu este verán a entregarnos o premio de 
Desenvolvemento Rural.

No seu empeño de mellorar a vida das persoas con 
discapacidade, Amicos colabora con ducias de 
institucións. De todas elas, unha das que máis e 
mellor axuda dende hai moitos anos é a Fundación 
ONCE. E é que, pola súa propia natureza, este 
organismo entende mellor que ninguén as 
necesidades doutras asociacións de persoas con 
discapacidade, expandindo a súa labor asistencial 
máis alá da atención aos invidentes, esforzo polo 
que merece o noso recoñecemento e aplauso.

Así se visualizou este verán, cando presentamos en 
conxunto os cursos de formación prelaboral. Grazas 
a eles, formáronse 13 membros en dous ciclos, un 
deles pensado para formar camareiras de piso e 
outro titulado “integrando a mozos con trastorno 
mental asociado á discapacidade intelectual”.

Durante varias semanas, Yasin, Adrián, Marcelino, 

Manuel e varios técnicos de Amicos traballaron arreo 

e man a man con outros mozos da peña pintando, 

montando, recortando ...  . O resultado desta 

iniciativa pioneira foi, ademais dunha fermosa e 

colorida carrilana con forma de tartaruga que 

suscitou aplausos no popular “Jran Prix”,  unha 

experiencia que agardamos poder repetir en máis 

anos para seguir normalizando as actividades de 

ocio.

Non foi a única atividade relacionada con estas 

festas que realizou Amicos. Así, os broches doutra 

peña, os “Tabeiróns Caralludos”, e as camisetas das 

“Navallas de Palmeira” saíron dos obradoiros de 

manualidades da Asociación. Dende Amicos 

queremos agradecer as oportunidades que nos 

brindaron estes grupos para construírmos entre 

todos unhas festas máis inclusivas. 

É formación gratuíta e especializada 

en sectores nos que hai máis 

demanda de traballadores no 

Barbanza (como o turismo ou o 

forestal) ou cursos de competencias 

básicas. Así, por exemplo, nestes 

meses completáronse cursos de 

Prevención e Defensa contra 

Incendios Forestais (Rianxo), 

Ferramentas para a Busca de 

Emprego (Ribeira) e Prevención de 


