
IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

1-INFORMACIÓN DA ENTIDADE: 

A Asociación sociocultural ASCM.                                                                                                              
No ano 1987, nace como entidade sen ánimo de lucro a Asociación Sociocultural ASCM, 
declarada de utilidade pública no ano 2010.                                                                           
Rexistrada como Entidade de Acción Voluntaria de Galicia dende o ano 2002, sendo unha 
entidade pioneira en desenvolver un proxecto de voluntariado inclusivo, onde as persoas con 
discapacidade tamén forman parte activa do equipo de voluntariado.                                  
Durante máis de 25 anos está a loitar por defender os dereitos das persoas discapacitadas e de 
favorecer a integración plena nunha vida normalizada, fomentando a participación nas 
actividades realizadas, de emprego, formación, deporte ou de ocio , e evitando así a exclusión 
das persoas que integran este colectivo,  motivo polo que no ano 2013, o Concello de Ferrol 
fíxolle entrega da Insignia de Ouro da Cidade.                                                                                         
Os obxectivos primordiais desta entidade, tal como reflicten os seus estatutos, son:                      
Actuar dentro das seguintes áreas: deportes, transporte adaptado, educación, cultura, 
sanidade, cooperación para o desenvolvemento, promoción e  protección da muller, infancia, 
xuventude e 3ª idade, de fomento da economía social, de promoción do voluntariado social e 
atención ás persoas con discapacidade.                                                                                                    
-Desenvolver e defender os dereitos das persoas con algún tipo de  discapacidade.                       
-Promover e apoiar as persoas con algún tipo de discapacidade e as persoas voluntarias.            
-Sensibilizar sobre a problemática do colectivo de persoas con discapacidade e sobre o 
voluntariado social.                                                                                                                                        
-Promover actividades de todo tipo encamiñadas a cubrir as necesidades dos/as socios/as e 
das persoas voluntarias.                                                                                                                                
-Promover a integración sociolaboral das persoas con algún tipo de discapacidade.                       
-Desenvolver programas que teñan como obxectivo primordial a prevención da discapacidade 
adquirida.

 - Antecedentes en proxectos similares:                                                                                              
Dentro da traxectoria da ASCM  no ámbito da Solidariedade, Cooperación e  Voluntariado cabe 
sinalar que no ano 2013 foi outorgado  a esta asociación o VI Premio Solidario Cidade de Ferrol 
polo Proxecto “PECIÑOS : un paso adiante”, unha iniciativa socio-educativa que se levou a cabo 
en todos os colexios  do Concello de Ferrol  aplicando un modelo de participación integral, 
baseado na actividade infantil da psicomotricidade inclusiva.                                                              
Ademais, e dentro desta liña, a ASCM tamén  levou a cabo no Concello de Narón no ano 2014 o
Programa ” Xente!!! Senta e sente”, similar ó presente, que a través da participación nas 
actividades programadas, tratouse de concienciar á cidadanía dos problemas que pode levar 
unha situación de discapacidade, con resultados satisfactorios, cumprindo cos obxectivos 
propostos e co interese de darlle continuidade principalmente na cidade de Ferrol.  
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2-Datos do proxecto

DESCRICIÓN BREVE/ FUNDAMENTACIÓN:

“Xente!!!! Senta e sente” xurdiu coa finalidade de sensibilizar e concienciar á cidadanía sobre a 
accesibilidade no seu entorno máis próximo, é dicir, a través deste proxecto innovador 
queremos facer visible aos veciños o seu barrio ou a súa parroquia, para que poidan sentir por 
si mesmos o que sente unha persoa con diversidade funcional. 

Polo anteriormente exposto, consideramos que é necesario crear un espazo de participación 
que acerque aos cidadáns á problemática das persoas con limitacións e que lles faga tomar 
conciencia da importancia de detectar e eliminar barreiras arquitectónicas e sociais, sentíndoo 
en carnes propias, para poder expresar a súa opinión desde a súa experiencia.

A sociedade na que vivimos, así como o esquecemento ao que ás veces  relega a sociedade ás 
persoas con diversidade funcional, non nos deixa parar a pensar e observar o noso entorno, nin
darnos conta das súas condicións,  por tal motivo, desexamos crear espazos que dean pé a 
unha reflexión sobre a accesibilidade que ofrece o noso municipio. Desta maneira, os propios 
veciños terían a oportunidade de participar nos cambios, tanto dos realizados como dos que 
queden por realizar, ou sexa, que ser conscientes de elo derive en accións e feitos reais.

 OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS: 

            •Obxectivo Xeral:                                                                                                                               

Trasladar a problemática diaria das persoas coa mobilidade reducida ao resto da cidadanía 
creando conciencia de cambio mediante a participación de todos en todo.

•Obxectivos Específicos:  

-  Poñer aos veciños na pel das persoas coa mobilidade reducida.                                                       
-  Coñecer a accesibilidade no entorno máis próximo.                                                                            
-  Aproximar a realidade urbanística das parroquias e dos barrios a todos os veciños/as.               
-  Analizar as opinións recollidas no desenvolvemento das actividades.
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LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA/CONTEXTUALIZACIÓN:

 Parroquias:    

                                                                                                                                                           

Doniños                                                                  Esmelle                      
Ferrol                                                                                   A Graña                                                                         
Leixa                                                                                     A Mariña 
Serantes                                                                              Mandiá                                   
Brión                                                                                    Trasancos                                             
Marmancón                                                                       Covas
   

                                                                  
                

            BENEFICIARIOS: 

 Asociacións de  veciños:
 

A VV. El Pilar - Recimil                                                             A VV San Felipe                             
A VV San Pablo                                                                         A VV Viladóniga-Vilasánchez                    
A VV Zona Centro                                                                    A Prioriño                                                     
A VV Esteiro                                                                              F V de Ferrol Roi Xordo                          
AVV de Doniños                                                                       A VV. O Lago                                              A
VV. Zona Rural                                                          A VV. Cariño-Doniños                                         A 
VV. Castelo de Brión                                                            A VV. Canido                                                    
A VV Caranza "Cuco Ruiz de Cortázar                                  A VV San Román de Doniños                    
A VV San Salvador de Serantes                                             A VV San Xoán de Filgueira O Bertón     
A VV Santa Comba – Covas                                                    A VV Santa Mariña                                     
A VV Santa Uxía de Mandiá                                                   A VV SCDR o Cruceiro de Valón                
A VV Val de Esmelle VV San Antonio – A Cabana              A VV Ultramar                                              
A  VV Barrio da Magdalena "Pedro Padrón"                       A VV do Ensanche A                                   
A VV Ferrol Vello                                                                      A VV O Cruceiro de Santa Icía                  
A VV O Rosario – O Inferniño                                                 A VV Pazos – Serantes                              
A VV Río da Ponte de San Xurxo                                            A VV Rosalía de Castro                             

“Xente!! Senta e sente” Páxina 3



ACTIVIDADES PLANIFICADAS CON INDICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN, RECURSOS* E 
METODOLOXÍA:
Para poder levar a cabo os obxectivos descritos, ideamos unha serie de actividades que 
pretendemos realizar en todos os barrios, parroquias , asociacións ou agrupacións destas,  que 
por proximidade, compartan algún espazo público onde poder realizalas. O proxecto será 
realizado durante unha xornada en cada punto elixido, a determinar en función da maior 
concentración de poboación.

Actividades:

 Senta e sente: en cada parroquia ou barrio do Concello de Ferrol, queremos poñer a      
disposición dos cidadáns cadeiras de rodas, para que as persoas que o desexen, e 
sempre custodiadas por persoal voluntario preparado, se senten nelas e dean unha 
volta polo seu entorno. Con esta dinámica preténdese que as persoas sintan o mesmo 
que sente unha persoa con diversidade funcional que vai nunha cadeira de rodas 
favorecendo o autodesenvolvemento para superar os obstáculos atopados na rúa .

 Book da accesibilidade: Paralela a “Senta e Sente” realizaremos unha actividade de 
recollida de fotos dos obstáculos atopados no recorrido e que dificultan a 
accesibilidade, coa intención de elaborar un Book e poder mostrar aos veciños ao final 
do proxecto o conxunto de barreiras do noso entorno.                                                    
Pero a participación non remata aí senón que, sobre a marcha, recolleranse as   
opinións dos participantes sobre as barreiras que observan e que se poderían cambiar. 
Finalmente pasaremos un test con preguntas relacionadas coa accesibilidade.

 Todas as actividades se realizarán inspirando ademais, el sentido de la 
responsabilidade en cuanto ao respecto e mantemento dos espazos utilizados.

  

Recursos:

 Humanos:

  - Voluntariado: A ASCM conta cun grupo de voluntariado inclusivo, con ou sen discapacidade, 
que participará de forma activa en todas as actividades realizando labores de acompañamento,
información e seguimento dos participantes e será formado para elo. Contaremos con 30 
voluntarios para este proxecto.
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  - Equipo técnico: Profesionais cualificados cos que conta a ASCM para a coordinación e 
consecución do  proxecto, formación do persoal voluntario, seguimento e avaliación do 
proxecto. Contaremos con Traballador/a Social e/ou Educador/a Social.

 Materiais:

Os recursos necesarios para a realización das actividades que forman este proxecto corren a 
conta dos recursos dos que dispón a ASCM: 

o Folletos e carteleira (utilizando papel reciclado).

o Material fotográfico e de vídeo (Cámaras e accesorios, ….)

o Displays.

o Cadeiras de rodas de diferentes tipos .

o Vehículos de transporte adaptado.

o Outros .....

Ademais, solicitaremos apoio ao Concello na difusión a todos/as e para a utilización das 
instalacións da cidade e da zona rural, e contacto coas asociacións de veciños/as para recibir a 
súa colaboración no desenvolvemento das actividades.

Metodoloxía:

 Para o desenvolvemento deste proxecto imos realizar unha metodoloxía participativa 
inclusiva, a través da cal pretendemos involucrar voluntarios/as, con ou sen discapacidade e o 
persoal técnico responsable do proxecto; a todos os veciños e veciñas de Ferrol, sexan ou non 
discapacitados/as e, queremos involucrar tamén ás entidades públicas e privadas, instándoas a 
participar xunto a nós no noso proxecto.                                                                                                 
Coa participación de cada individuo,  desenvolvendo a súa propia visión da realidade do seu 
entorno e en base a unha reflexión das vivencias experimentadas, utilizaremos ademais, o que 
denominamos metodoloxía introspectiva, todo desenvolto ao longo destas fases:
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 Elaboración do proxecto: Partirá principalmente de persoas con discapacidade,
voluntarios/as e persoal técnico.

 Formación de persoal voluntario: Adestramento nas habilidades específicas 
como monitores/as das actividades.

 Contacto coas entidades e elaboración do calendario.

 Execución:                                                                                                                          

- Toma de contacto cos participantes: A través dun stand de voluntariado co     
logo do proxecto, informarase a todos os veciños que o desexen acerca das 
actividades a desenvolver e entregarase un tríptico de papel reciclado onde 
poder seguir o programa de actividade.

- Práctica inclusiva: Voluntarios e voluntarias con e sen discapacidade serán os 
encargados de poñer en marcha as actividades, fomentando a participación 
das persoas emprazadas e coordinados polo persoal técnico.

- Xornada final: Informe de conclusións, mostra do “Book da accesibilidade” e 
actos  de clausura do proxecto.

Cronograma de actividades:

ACTIVIDADES 1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes

Organización do programa.

Presentación e contacto coas 
entidades do Concello de Ferrol

Senta e sente

Book da accesibilidade

Avaliación 

Clausura
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SISTEMA DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN:

O seguimento consistiría no control continuado que realicen os  voluntarios durante a 
evolución da actividade sobre as opinións dos participantes, do cal, quedará constancia nun 
documento escrito  para a súa posterior análise polo persoal técnico.

 En canto a avaliación, despois do desenvolvemento das actividades de “Senta e sente” e 
“Book da discapacidade” de cada zona, queremos obter unha serie de conclusións en base a 
información obtida a través do  seguimento  e  as respostas emitidas  polos usuarios a través 
dun test,  elaborado en exclusividade para este proxecto.             

 Unha vez concluído o programa en todos os puntos estipulados, convocaríanse a todos os 
representantes das distintas zonas do Concello de Ferrol, nunha xornada final e pública, onde   
mostraremos o Book da accesibilidade, as conclusións  e  actos de clausura de  “Xente!!! Senta 
e sente”.

                                     

“Xente!! Senta e sente” Páxina 7


