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A actividade é o motor da vida. Se algo está en movemento non morre, non decae, non caduca. A calquera 
idade e condición humana, a actividade é tan necesaria para o corpo humano como a auga que bebemos ou o 
aire que respiramos. Xa dicía Aristóteles hai 22 séculos que “no movemento está a vida e na actividade reside 
a felicidade”.

A Xunta de Galicia, consciente deste feito, fixou un marco de actuación para dotarse da nova Estratexia Ga-
lega de Envellecemento Activo desde a Innovación 2016-2020. Un marco de actuación no que o benestar tanto 
dos maiores como das persoas con discapacidade son dous colectivos prioritarios para o Goberno galego. É 
un documento elaborado coas entidades, organizacións, axentes sociais e persoas do sector.

Neste grupo encádrase a Fundación Adcor. Vinte anos son os que contemplan xa o seu traballo en prol 
das persoas adultas en situación de dependencia. Desde 1996, a Fundación Adcor loita por mellorar a vida das 
persoas con discapacidade intelectual ou pluridiscapacidade. Así o fai nos centros dos que dispoñen: ocupa-
cionais, de día, residenciais, especiais de emprego, de emprego externo e pisos tutelados.

Unha atención coidada e minuciosa que se estrutura nos campos xustos e necesarios para o benestar das 
persoas con discapacidade. Un campo de información e asesoramento para que os dependentes e as súas fa-
milias coñezan os seus dereitos e axudas; un servizo formativo e outro de emprego, porque non hai integración 
plena na sociedade senón hai traballo; un servizo de lecer, para que estas persoas poidan gozar do seu tempo 
de lecer; un servizo de vivenda que cobre un dos dereitos fundamentais de todas as persoas; así como os ser-
vizos residencias de terceira idade e de discapacidade para dar acubillo a quen o necesite.

A Xunta comparte ao 100% a misión da Fundación Adcor. Queremos ter ao noso lado a todas as asociacións 
do tecido social que poidan axudarnos a cumprir os nosos obxectivos. Nós tamén as axudaremos a facer rea-
lidade os seus propósitos. 

José Manuel Rey Varela
Conselleiro de Política
Social
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Como Alcalde da cidade da Coruña, hónrame compartir coa Fundación ADCOR a celebración dos seus vinte 
anos de existencia. Os meus parabéns por iso a todas as persoas usuarias e ás súas familias, na medida en que a 
solidez de ADCOR como organización sen ánimo de lucro ao seu servizo, contribúe sen dúbida de forma decisiva a 
que teñan unha vida máis autónoma e máis digna.

O Concello, é a administración pública máis próxima aos cidadáns. Naturalmente e en concordancia con iso, 
este alcalde e o goberno municipal, é sensible aos problemas das persoas e moi particularmente a aqueles relacio-
nados coa diversidade funcional.

Esa sensibilidade, lévanos necesariamente ao compromiso con organizacións que como ADCOR fan da autono-
mía das persoas e da loita pola súa integración social a súa misión fundamental e o motivo da súa existencia.

Pero ADCOR non é unha organización estrana para o Concello. Desde o seu nacemento en 1996, mantén coa 
institución municipal unha relación simbiótica, que sen dúbida contribúe tamén a unha Coruña máis xusta e máis 
solidaria. 

É unha inmensa honra, ostentar a presidencia de ADCOR, como consecuencia de que o Concello sexa desde o 
inicio parte impulsora e facilitadora do seu nacemento e consolidación. 

Con motivo da celebración do vinte aniversario de ADCOR, quero aproveitar a oportunidade que me ofrecen, 
para manifestarlles a miña proximidade, o meu agarimo e a disponibilidade da institución á que teño a honra de 
representar, para seguir contribuíndo a que ADCOR sexa unha organización eficiente, rigorosa e comprometida 
coas persoas con diversidade funcional e coas súas familias, consciente de que a colaboración municipal a eses fins, 
redunda tamén nunha Coruña máis humana máis xusta e máis solidaria.

Para este Alcalde, para a Concelleira que preside a Fundación ADCOR e para o goberno municipal no seu 
conxunto, é unha inmensa satisfacción constatar a solidez e a proxección de futuro dunha organización como 
ADCOR, que día a día mostra o seu dinamismo, o seu bo facer e a súa entrega a unha causa, que non dubidaría en 
considerar como nosa.

A Todos os usuarios, aos seus familiares e en conxunto á gran familia de ADCOR, parabéns, grazas e longa 
vida.

Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde
Alcalde de A Coruña
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FUNDACIÓN ADCOR: OS PRIMEIROS VINTE ANOS

Febreiro de 1996: data clave na posta en marcha da fundación de Adultos Discapacitados da Coruña, 
ADCOR. Un punto de partida para converter en realidade un soño de tantos anos atrás.

Na década anterior, os anos 80, século XX, o mundo da Dependencia víase a través dun caleidoscopio que 
reflectía tan só o branco e o negro cos matices de grises entre ambos; con todo, algunhas familias confiabamos 
nas posibilidades de incorporar toda a gama do arco iris descubrindo as posibilidades existentes dunha socie-
dade máis solidaria, máis xusta, máis igualitaria na que integrar de pleno dereito e dignidade ás persoas que 
precisaban dalgún “soporte extra”.

Tratábase de tender pontes cara ao mundo da policromía e asentarse nel. Tratábase de que os xestores po-
líticos atisbaran as cores e asignasen recursos para logralos. Dende o “Centro de Educación Especial Santiago 
Apóstol” (lugar das Jubias, A Coruña) comezouse a xestar o proxecto que atopou eficiente e sincero respaldo 
na entón concellería de Asuntos Sociais do Concello da Coruña que distinguiu á neonata Entidade coa Presi-
dencia na figura do seu Alcalde. O bosquexo contiña tal carga de ilusión que contou co incondicional apoio 
das sociedades coruñesas, Hijos de Rivera S.A., e Cia. de Tranvías da Coruña,S.A. ás que anos despois uníronse 
Gadisa e Supervisión y Control S.A. achegando respaldo nas accións e ideas na xestión.

Febreiro de 2016: o bosquexo é xa unha realidade fermosa, repleta de persoas que desenvolven os seus 
proxectos, as súas ilusións, o seu lecer ou a súa aprendizaxe, a súa vida, en definitiva, compartindo o seu que-
facer diario co resto da cidadanía desta cidade.

A vida leva certo ritmo, en ocasións, máis veloz do que somos capaces de manter pero que obriga a em-
prender novos retos que non me cabe dúbida que a profesionalidade do equipo xestor da Fundación Adcor 
saberá abordar co fin de seguir dando cabida e resposta a outras necesidades existentes.

Un auténtico orgullo o poder agradecer desde a plataforma dos familiares a todas e cada unha das persoas 
que co seu apoio, a súa fé, os seus recursos, as súas xestións e as súas verbas achegaron o “soporte extra” que 
se precisaba para que o caleidoscopio reflectira todas as cores do arco iris.

Febreiro 2016

Andrés 
Vellé Cañas
Vicepresidente
Fundación Adcor
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“A obra humana máis bela é a de ser útil ao próximo”. Acudo ás sabias verbas do poeta grego Sófocles 
para describir o inmenso labor que desenvolve dende hai dúas décadas a Fundación Adcor. Ao longo deste 
tempo sentín sempre coma un enorme privilexio poder colaborar activamente tanto na constitución coma no 
posterior desenvolvemento dunha institución que realiza unha labor exemplar, grazas ao esforzo dun equipo 
de profesionais e voluntarios que, como é o meu caso, quixemos implicarnos de xeito especial, con ilusión e 
tamén coa determinación que inspiran as boas causas.

Recordo cando fai vinte anos o meu amigo Andrés Vellé expúxome a idea de constituír unha fundación 
que atendese as necesidades de adultos con discapacidade na Coruña. Non o dubidei nin un intre. Desde ese 
momento a miña participación naquel proxecto converteuse nunha das prioridades dentro das achegas que, 
desde sempre, veño realizando no campo da cooperación social. Creo firmemente nos valores da solidariedade 
non só a nivel persoal. Tamén tratei de impregnar esa vontade de compromiso social na Compañía de Tranvías 
da Coruña, recollendo a testemuña dos meus antecesores e tratando de implicar a todos os membros da em-
presa na vocación de servizo que preside a nosa labor como principal medio de transporte para milleiros de 
cidadáns da Coruña, e na vontade de contribuír a mellorar a calidade de vida das persoas da nosa contorna.

Nese labor ocupan un lugar destacado os colectivos máis vulnerables, cos que a Compañía de Tranvías da 
Coruña colabora de xeito habitual. Entre eles está o das persoas adultas con discapacidade, que na Fundación 
Adcor reciben unha atención integral a través de programas de asistencia, formación, terapia ocupacional, 
vivenda e emprego. Sempre fun consciente da relevancia desta labor, pero ás veces a vida encárgase de refor-
zarnos aínda máis nas nosas conviccións. Esta reflexión faime lembrar o día en que, hai uns meses, realizando 
unha visita ao Centro Residencial de Los Rosales que forma parte da rede da Fundación, atopei cun antigo 
compañeiro dos tempos do Servizo Militar, que estaba internado e afectado de Alzheimer. Non ocultarei que 
velo sufrir a súa enfermidade conmocionoume e revolveume as emocións, pero ao mesmo tempo agradecín 
unha vez máis aquela iniciativa emprendida fai vinte anos e a oportunidade de ser testemuña e parte deste 
complicado pero necesario traballo.

Di o tango que “Vinte anos non é nada”. No caso da Fundación Adcor vinte anos o son todo. Neste tempo 
xeráronse numerosos recursos para fomentar a integración, a autonomía persoal e social, a autoestima e a ca-
lidade de vida de numerosas persoas con discapacidade, ofrecendo unha resposta á angustia das familias que 
temen polo futuro de fillos, irmáns, parellas, pais ou nais. Persoalmente eu selei o meu compromiso con esta 
fundación hai dúas décadas, cando sen pensalo dúas veces dei un paso adiante. Hoxe aproveito esta oportuni-
dade para renovar esa mensaxe de entusiasmo e implicación con esta institución, tanto no meu nome e no da 
miña familia como no da Compañía de Tranvías da Coruña.

José Prada Muradás
Presidente da 
Compañía de Tranvías
de A Coruña 

Patrono Fundador
Fundación ADCOR
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Para alguén que como eu, que dediquei toda a miña vida á actividade empresarial como profesional, é 
enormemente gratificante poder colaborar desde o Padroado da Fundación ADCOR, para levar a bo porto a 
misión da entidade.

Contribuír a que as persoas con discapacidade, sexan máis autónomas e poidan desenvolver durante a súa 
xornada as actividades ocupacionais e de axuste persoal e social, paréceme un excelente xeito de devolver á 
sociedade en cuxa contorna desenvolvo a miña actividade, parte das moitas satisfaccións que recibo na miña 
faceta profesional.

Vaia por diante a miña admiración e o meu respecto polas persoas que dedican a súa vida desde as organi-
zacións non lucrativas, a facilitar e a facer máis digna a vida de persoas con discapacidade e das súas familias.

Se todos os cidadáns temos unha responsabilidade respecto dos nosos semellantes, tal é a nosa condición 
humana; quenes exerzemos a actividade empresarial, deberiamos adquirir un compromiso especial coa soli-
dariedade, posto que á fin e ao cabo, é para a sociedade na que nos movemos, para a que traballamos, á que 
queremos servir e facela máis humana e habitable.

Na miña condición de representante de Supervisión y Control no Padroado da Fundación ADCOR, teño 
motivos para congratularme de que tras vinte anos de existencia, ADCOR consolidouse como entidade pres-
tadora de servizos a persoas con dependencia e ás súas familias e manteña dentro dos seus obxectivos estra-
téxicos, a idea de seguir avanzando na diversificación dos seus servizos e na mellora continua da calidade dos 
mesmos.

A esa tarefa será unha honra seguir contribuíndo.

Amador de Castro
Supervisión y Control S.A.

Patrono Fundador
Fundación ADCOR
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Para unha empresa coma GADISA, participar no Padroado de ADCOR, supuxo un achegamento directo 
e moi real a un colectivo de persoas moi implicadas en romper coas barreiras que se atopan as persoas con 
discapacidade.

Desde o primeiro momento, démonos conta de que as persoas que fan posible ADCOR, contan coa forza 
e o impulso dos que cren nunha idea e loitan por ela desde o corazón pero cun punto de vista realista, racional 
e profesional.

Porque nestes anos a batalla foi longa e non foron momentos para deixarse levar pola corrente do desáni-
mo ou de esperar que outros fagan o que facía falta para facer desenvolver a ADCOR. Fomos testemuñas de 
moita valentía.

A nosa participación no padroado de ADCOR fíxonos medrar e deunos a oportunidade de ser parte e 
promover activamente unha iniciativa totalmente positiva para a sociedade onde operamos, dunha maneira 
natural e equilibrada. 

Na miña condición de representante de GADISA no Padroado da Fundación ADCOR, teño motivos para 
estar chea de satisfacción ao comprobar que, tras vinte anos de existencia, ADCOR consolidouse como entida-
de prestadora de servizos a persoas con dependencia e ás súas familias e mantén dentro dos seus obxectivos 
estratéxicos, a idea de seguir avanzando na diversificación dos seus servizos e na mellora continua da calidade 
dos mesmos.

Por tanto, dende este aniversario, non só felicitamos a ADCOR senón que tamén aproveitamos a ocasión 
para agradecerlle ternos dado a oportunidade para colaborar cunha misión tan enriquecedora, aproveitando 
o exemplo das persoas que impulsan día a día a ADCOR e coas que queremos seguir apoiando os novos 
proxectos.

Clara de Lorenzo
GADISA

Patrono Fundador
Fundación ADCOR



10 | Fundación Adcor 1996-2016

 

Tiven a inmensa honra de colaborar modestamente desde os inicios á “construción” de ADCOR como 
institución ao servizo das persoas.

Nada pode ser máis gratificante para un ser humano, que contribuír á realización práctica dun mundo máis 
xusto, máis comprensivo e no que os valores solidariedade e de xustiza, se fagan aínda que só sexa un pouqui-
ño, máis visibles e máis efectivos.

ADCOR, é sen dubidalo un instrumento ao servizo dese ideal e por iso non só é un inmenso orgullo contri-
buír aínda que sexa nunha ínfima parte a que ese instrumento creza, perfecciónese e sexa cada vez máis eficaz 
para cumprir a súa misión, senón un enorme privilexio poder facelo.

As persoas discapacitadas-dependentes e as súas familias, son a razón de ser de ADCOR e os destinatarios 
do noso quefacer profesional e por iso a enorme importancia que concedemos ao humanismo como fonte 
de inspiración para a nosa acción. Seres humanos que dirixen a outros seres humanos, que á súa vez han de 
coidar doutros seres humanos; apenas queda neste encadeamento un cuarto de espazo para algúns recursos 
materiais que sendo imprescindibles como instrumentos, teñen un valor relativo manifestamente inferior ao das 
persoas en calquera dos aspectos nos que interveñen en ADCOR.

Estes vinte anos transcorridos, co enorme caudal de confianza e recoñecemento do Padroado e especial-
mente do seu Vicepresidente, co respecto, a comprensión e o afecto do conxunto dos profesionais, supoñen 
un marabilloso agasallo dificilmente retribuible, que me esixen sen reservas a manifestación da miña gratitude 
e a miña dispoñibilidade e compromiso non só con ADCOR, senon con todos e cada un deles.

Jesús Penedo Pallas 
Secretario do Padroado
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Adcor cumpre 20 anos, dos cales leva presente na miña vida 17, case nada… Xa pasou un tempo desde 
que en febreiro de 1999 entrei pola porta do local que ocupaba no Forum Metropolitano… era o meu primeiro 
contacto coa discapacidade e co terceiro sector… foron anos de traballo… pero sobre todo de moitas ilusións 
e proxectos compartidos, algún que outro sufrimento, pero dun gran enriquecemento tanto persoal coma 
profesional.

Hai algún tempo fixen un curso no que nos preguntaban Para que vés traballar todos os días? A resposta 
final, unánime do grupo, foi “achegar o noso granito de area para facer do mundo un lugar un pouquiño me-
llor”. Esa é a sensación que teño eu todos os días cando volvo á miña casa, que co meu traballo achego o meu 
grao de area.

Ao longo destes anos levamos a cabo distintos programas e proxectos, apertura de novos centros e servizos 
co obxectivo de dar resposta ás necesidades crecentes e cambiantes dos nosos usuarios.

De todas as actuacións que se realizaron ao longo destes anos, considero que a posta en marcha do servizo 
residencial é un fito que cambia a nosa visión e a nosa forma de traballar, por unha banda iniciamos a atención 
a un novo colectivo, persoas maiores e por outro é un servizo de atención 365 días, 24 horas coa posibilidade 
de exercer tutelas e de dar resposta a unha das preocupacións das familias Que vai ser do meu fill@, cando eu 
non o poida atender?

Quédanos moito por facer, novos centros que crear e demandas que atender… esperamos que dentro 
doutros 20 anos teñamos moito máis que contar e que as páxinas da memoria dos 40 anos sexan o dobre que 
a de 20.

É para min unha honra e un pracer formar parte deste proxecto, compartir con todos os compoñentes de 
ADCOR, soños, ideas, plans… especialmente coas persoas ás que atendemos cada día e que son a nosa razón 
de ser.

Marga Garrido
Xerente Fundación
Adcor
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A Fundación Adultos Discapacitados da Coruña, (ADCOR) inicia a súa andaina en 
1996 e é o froito da tenacidade e a perseveranza dun grupo de pais de futuros 

usuarios, que na procura dun futuro mellor para os seus fillos, lograron concitar o 
apoio dun puñado de institucións públicas e privadas para por en marcha unha 
iniciativa cunha misión ben definida. Facilitar a vida ás persoas adultas con discapa-
cidade psíquica e ás súas familias.

Vinte anos de existencia, non supoñen nin a cul-
minación de ningunha meta nin moito menos a fina-
lización de nada. Pola contra, poden supoñer un fito 
adecuado, para reflexionar sobre as nosas orixes, a 
nosa actualidade e sobre todo, sobre como construír 
un futuro mellor mantendo a fidelidade á misión fun-
dacional.

Aproveitar este fito, para difundir aquilo para o 
que servimos, compartir as nosas experiencias de 
aprendizaxe e os valores que sustentan a nosa ma-
neira de ser e de facer, as preocupacións polo futuro 
e tamén como non; mostrar no sentido máis expresi-
vo, todo o que fan os nosos usuarios, é unha obriga 
que gustosos cumprimos, como expresión xenuína 
da nosa vocación de servizo.

É de xustiza recoñecer a aquelas institucións 
fundadoras o seu apoio e a súa solidariedade, sen 
as cales, non sería posible a existencia de ADCOR. 
O mesmo que ás institucións que se incorporaron 

con posterioridade ao Padroado. Uns e outros, im-
pulsaron ADCOR cando foi necesario, sen contra-
prestación algunha. Xusto é que con motivo desta 
conmemoración, convértanse en protagonistas á vez 
que coa súa presenza visible que sempre nos hon-
ra, colaboren a subliñar a importancia social da nosa 
misión.

Pero os protagonistas principais desta con-
memoración, non poden ser outros, que os nosos 
usuarios, aos que nos debemos e aos que temos 
vocación de seguir servindo sempre mellor agora 
e no futuro.

Todo isto, constitúe os obxectivos que preten-
demos que cumpra esta memoria e a iso dedica-
mos as próximas páxinas. A memoria da nosa activi-
dade, da nosa evolución, ilustrada coas fotografías 
que dan fe dos sucesos e dos feitos, fará máis 
atractivo este relato, cuxa pretensión é ser ameno 
e agradable.

1. INTRODUCIÓN
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desde os nosos

comezos
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A Fundación ADCOR é unha organización sen ánimo de lucro adicada a mellorar 
a vida das persoas adultas con dependencia.

Desde o ano 1996 a Fundación ADCOR leva a 
cabo distintos proxectos cuxos fins están cualifi-
cados como de interese social pola Lei 49/2002, 
Lei 50/2002 e Lei 7/1993 de Fundacións de Inte-
rese Galego. O obxecto de todos os proxectos 
que realiza é o cumprimento da fin social da en-
tidade.

PADROADO

O Padroado da Fundación Adcor é o seu máximo 
órgano de goberno e exerce a súa representación. A 
súa función principal consiste en gobernar e adminis-
trar a Fundación, sen prexuízo das funcións delegadas 
aos órganos de xestión. 

2. VISIÓN XERAL E SERVIZOS 
PRESTADOS

O Padroado está composto polos seguintes membros:

Presidente

Concellería de Igualdade e Diversidade. Concello da Coruña.

Vicepresidente

Representante do A.P.A. do Centro de Educación Especial Santiago Apóstol.

Vogal

Representante do A.P.A. do Centro de Educación Especial Santiago Apóstol.

Vogal

Representante do A.P.A. do Centro de Educación Especial Santiago Apóstol.

Vogal

Representante de Compañía de Tranvías da Coruña S.A.

Vogal

Representante de Hijos de Rivera S.A.

Vogal

Representante de GADISA.

Vogal

Representante de Supervisión y Control S.A.

Vogal

Representante dos Usuarios.

Secretario



18 | Fundación Adcor 1996-2016

SERVIZOS PRESTADOS

Co obxecto de prestar atención ao colectivo das persoas con dependencia desenvólvense os seguintes 
servizos: S. de Información, Orientación e Asesoramento, S. de Formación, S. de Emprego, S. de Lecer, S. de 
Vivenda, S. Residencial (Terceira Idade e Discapacidade).

SERVIZO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO

A través deste servizo preténdese dar unha atención integral aos problemas das persoas en situación de 
dependencia e as súas familias. 

Centros
Ocupacionais

R/ Enrique Dequidt
R/ Simón Bolivar

Centros de Día Centro Especial
de Emprego

Dislabora Coruña
(dCuero)

Club Adcor Lecer Pisos Tutelados Servizo
Residencial

Discapacidade 

SI SF SE

SERVIZOS E CENTROS

SO SV SD

Servizo
Residencial

Terceira Idade 

SR

ATENCIÓN DEMANDA TRABALLO CON FAMILIAS

INDIVIDUAL GRUPAL

E. Valoración
E. Seguimento
E. Mediación

Escolas de pais

Información Xeral
Relacións Institucionais

SI
ACCIÓNS

OTROS
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SERVIZO DE FORMACIÓN

O servizo de formación da Fundación ADCOR 
desenvólvese en dous tipos de centros: Centro Ocu-
pacional e Centro de Día. En cada un deles imple-
méntanse distintos programas adaptados ás carac-
terísticas dos usuarios.

Centro ocupacional
O centro ocupacional é un servizo especializado 

de atención a persoas adultas con discapacidade in-
telectual, de estancia diúrna, destinado a proporcio-
nar a habilitación profesional, persoal e social, a fin 
de conseguir o máximo desenvolvemento das súas 
capacidades persoais, laborais e posibilidades de 
integración social.

O Programa de Formación para o Emprego e 
Tránsito á Vida Adulta desenvólvese nos dous cen-
tros ocupacionais da entidade, situados nas rúas 
Enrique Dequidt Hevia 16 Baixo e Simón Bolívar 17 
Baixo, ambos os centros na cidade da Coruña. 

Centro de día
O Centro de Día presta servizos a persoas maiores 

de idade, con discapacidade intelectual ou con plu-
rideficiencias asociadas e con valoración de grao de 
dependencia que precisen de apoio extenso e xene-
ralizado para o desenvolvemento da súa vida diaria. 

O Programa de Mantemento e Coidado do Be-
nestar Persoal desenvólvese no centro situado na 
cuarta planta do Centro Cívico de Monte Alto, na 
cidade de A Coruña. 

SERVIZO DE EMPREGO

A Fundación ADCOR (Adultos Discapacitados 
da Coruña) constitúe o 31 de marzo do 2000 unha 
sociedade de responsabilidade limitada uniperso-
nal denominada Dislabora Coruña S.L.U. co seguin-
te obxecto social: A sociedade ten por obxecto os 
traballos de manipulación, transformación e comer-
cialización de produtos de marroquinería, así coma 
a prestación de servizos de asesoramento, servizos 
auxiliares de limpeza, mantemento, xardinería, coci-
ña e catering.

Todo iso, dando emprego a persoas con minus-
valía legalmente recoñecida, coas que concertará 

contrato de traballo de acordo coa lexislación vixen-
te, de modo que o seu persoal estea constituído de 
forma que permita acceder á cualificación legal de 
Centro Especial de Emprego e ás axudas que por tal 
concepto lle correspondan.

Actualmente desenvólvense as seguintes áreas 
de negocio:

• Tenda dCuero.
• Realización de caixas de distintos tamaños e mode-

los para a súa venda.
• Servizo de Catering.
• Outros Servizos: Inclúese o servizo de cociña, recep-

ción, lavandería e limpeza do centro residencial.

SERVIZO DE LECER

O Servizo de Lecer, é un recurso específico e or-
ganizado, guiado por principios de normalización, 
inclusión social e orientación individual ao cliente, 
que desenvolve un programa continuado de activi-
dades de tempo libre que teñen como finalidade o 
goce das persoas con discapacidade intelectual que 
participan no mesmo. 

SERVIZO DE VIVENDA

O Servizo de Vivenda créase coa fin de dar res-
posta á preocupación familiar polo aloxamento fu-
turo dos seus fill@s, ofrecendo así mesmo unha al-
ternativa ao domicilio familiar como opción de vida 
independente para persoas con discapacidade inte-
lectual. Nos pisos tutelados desenvólvese o Progra-
ma de Habilidades para a Vida no Fogar.

SERVIZO RESIDENCIAL

O centro residencial é un servizo especializado 
que orienta a súa actividade á atención de persoas 
en situación de dependencia (persoas maiores e 
persoas con discapacidade intelectual) e dispón de 
32 prazas residenciais para persoas maiores, distri-
buídas en habitacións individuais e dobres, en dúas 
plantas diferentes de atención (planta baixa e plan-
ta segunda). Na área de discapacidade intelectual 
(planta primeira) disponse de 21 prazas.

O centro residencial está situado na estrada dos 
Fortes nº 14, da Coruña.



20 anos 
desde os nosos

comezos
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3. 20 ANOS DE HISTORIA

_96
O 12 de febreiro de 1996 asínase a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación ADCOR. Constitúese o pri-

meiro padroado.
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 Arrinca a miña etapa profesional na Fun-
dación Adcor un día 3 de xuño de 1996, nas insta-
lacións cedidas polo Concello da Coruña e situadas 
no Fórum Metropolitano.

Veño cargada de ilusión e coa gran sorte de po-
der comezar a traballar nada máis terminar a carreira. 
Formo parte dun gran proxecto e coa proxección de 
futuro de moitas familias que depositaron a forma-
ción dos seus fillos nas nosas mans, nunhas mans sen 
experiencia, pero con moitas ganas e ideas que por 
en práctica.

Con poucos medios técnicos e profesionais co-
mezamos a desenvolver a formación dos nosos 15 
usuarios, parte dos cales aínda hoxe continúan na 
Fundación. Os traballadores que formabamos par-
te do equipo profesional, esforzámonos en que o 
que comezaramos con tanto esforzo, interese, ilu-
sión superase os malos momentos, os problemas 
económicos e unha infinidade de complicacións 
máis.

 A pesar de infinidade de problemas económi-
cos, viñamos traballar coa mesma enerxía, o mesmo 
rendemento sen que iso nos afectase día a día con-
seguindo que o proxecto saíse adiante. 

 
 Comezamos unha nova etapa con outro equipo 
de xestión, outra localización (locais propios e am-
plos...) increméntase o número de profesionais e van 
xurdindo novas necesidades que fan crecer a entida-
de en infraestrutura e servizos. Actualmente (dispo-
ñemos dun Centro de Día, dous Centros ocupacio-
nais, unha Residencia, un piso/vivenda tutelada e un 
Centro Especial de Emprego).

Ao longo destes anos dedicados á Fundación 
Adcor, esa ilusión e motivación que nacía un 3 de 
xuño do 1996 continúa 20 anos despois, proba diso 
é que a pesar da distancia ao meu domicilio parti-
cular, cada día é unha nova vivencia, unha nova ex-
periencia e dálle outro sentido á rutina habitual de 
calquera traballo.

Traballar con este colectivo ensinoume a apren-
der moito da discapacidade, a que a palabra “impo-
sible” non teña significado porque todo aprendizaxe 
é posible, só necesita dunha adaptación ás carac-
terísticas da persoa e que un factor importante no 
noso traballo para cumprir os obxectivos propostos 
é o “tempo”.

Durante os meus 20 anos camiñando coa Funda-
ción Adcor quero agradecer ás familias a confianza 
depositada en min e o apoio prestado en todas as 
miñas intervencións profesionais cos seus fillos, a to-
dos os meus compañeiros directos e indirectos (fo-
ron moitos ao longo destes 20 anos) por axudarme a 
formar parte dun equipo co que traballar, colaborar, 
opinar e participar sempre desde o respecto persoal 
e profesional. Á entidade, por permitirme pasar me-
dia vida realizando o que me gusta. 

Por último, aos meus “mozos” que con esa ale-
gría que transmiten a diario fan o noso traballo máis 
fácil e sinxelo 

Inés Brandón Pereira
Educadora C. Ocupacional 1

Iníciase a actividade nuns locais situados nas dependencias municipais do Castrillón. O primeiro servizo que 
presta é un centro ocupacional.
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 Son Alberto Ventura, teño 49 anos e levo 
20 anos na Fundación Adcor.

Inicialmente, estiven no Centro Cívico do Castri-
llón, logo estiven nos talleres de encadernación e de 
coiro do Barrio das Flores.

Máis tarde, pasei ao CO1 de Enrique Dequidt. 
Traballei en tarefas de encadernación pero gustába-
me máis o coiro, por iso cambieime a ese taller, onde 
sigo na actualidade.

Ao longo destes anos, participei en campamen-
tos de entroido, Semana Santa, verán, saídas de fin 
de semana e outras actividades puntuais. Adestro a 
fútbol e xogo campionatos dentro da liga Special 

Olympics. Ademais, cando o Deportivo xoga en 
casa, imos animalo ao estadio 

Alberto Ventura
Usuario C. Ocupacional 1
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_97
A Fundación é cualificada como benéfico asisten-

cial pola Consellería da Presidencia e Administración 
Pública da Xunta de Galicia, na orde do 13 de marzo 
do Diario Oficial de Galicia.

É adscrita á Consellería de Sanidade e Servizos So-
ciais, exercendo desde entón o protectorado sobre a 
mesma.

Inscrita o 20 de maio, co nº 56, no Rexistro de Fun-
dacións de Servizos Sociais da Coruña. Nesta mesma 

data inscríbese, co nº S-920, no rexistro de Entidades 
Prestadoras de Servizos Sociais da Consellería de Sa-
nidade e Servizos Sociais.

Inscrita o 29 de maio, co nº F-0764 no Rexistro de 
Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Conse-
llería de Familia, Muller e Xuventude.

Inscrita o 11 de abril, co nº 1996/3, no Rexistro Úni-
co de Fundacións de Interese Galego da Presidencia 
e Administración Pública.
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 Son Natalia Formosel, teño 42 anos e levo 
20 anos na Fundación Adcor.

Empecei no Forum Metropolitano e máis tarde 
pasei ao taller de encadernación do Barrio das Flo-
res e logo ao Centro Ocupacional 1, onde estou ac-
tualmente.

Gustábame moito a encadernación e por iso 
continuei no taller de encadernación do CO-1. Anos 
despois, estiven tamén no taller de coiro e logo no 
taller de Manipulados II.

 
 Ao longo destes anos participei en campamen-
tos de entroido, Semana Santa, verán, saídas de fin 
de semana e outras actividades puntuais. Xoguei 
ao fútbol e participei en diferentes campionatos co 
equipo. Tamén vou a actividades de lecer que máis 
me gustan 

Natalia Formosel
Usuaria C. Ocupacional 1
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_98
No ano 1998, a entidade participa no Proxecto 

INLAMI, (Iniciativa de Emprego Horizon II da Unión 
Europea) do Concello da Coruña. Neste marco nace 

o Itinerario de Formación e Emprego, que culminará 
coa creación do CEE da Fundación ADCOR.
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 Son Iván Alfaya, teño 36 anos e estou na 
Fundación Adcor desde o ano 1998.

Eu comencei no Fórum Metropolitano, alí estiven 
no taller de encadernación e tamén no Barrio das 
Flores. Na actualidade, estamos no centro Ocupa-
cional 1 da Rúa Enrique Dequidt Hevia. Despois de 
pasar polo taller de encadernación, estiven no taller 
de Manipulados II e na actualidade, estou no taller 
de coiro onde me atopo moi contento. Ao longo 
destes anos, participei nos campamentos de verán, 
baloncesto e outras actividades puntuais. Xogo ao 
fútbol e facemos campionatos dentro da liga Spe-
cial Olympics. Cando o deportivo xoga na casa, imos 
animalo ao estadio 

Iván Alfaya
Usuario C. Ocupacional 1

 Eu entrei na Fundación Adcor no ano 1996. 
Ao principio eramos 8 usuarios e estabamos no Par-
que Europa. Había 5 monitores: Salvador, Rosa, Mª 
José, Inés e Ana. Faciamos papeleiras, encaderna-
ción en espiral, encadernación manual e artesanal. 
O primeiro ano custoume moito afacerme porque 
pensaba que estaría poucos anos no centro e que 
despois atoparía un emprego. E fun vendo a compa-
ñeiros que se ían e atopaban o seu emprego e que 
eu quedaba no centro, e frustrábanseme as miñas 
ilusións de atopar un emprego.

Actualmente, no 2016, estou nos Rosales, e estou 
no taller de encadernación e estamos a facer enca-
dernación en espiral, encolado e sesións formativas 
pola tarde 

Pablo López Cotelo
Usuario C. Ocupacional 2
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 Comezo na Fundación Adcor no ano 1998 
nas instalacións do Fórum Metropolitano e despois 
dun mes o taller de encadernación instálase no Ba-
rrio das Flores. 

Máis tarde no ano 2000 e despois dun período 
de formación a Fundación proponme un posto de 
traballo de dependenta. Teñen previsto abrir unha 
tenda con produtos de coiro e de encadernación fei-
tos en Adcor. 

Este posto de traballo cambioume a vida, per-
mitiume una certa independencia económica da 
miña familia, mellora a miña relación social e sigo 
formando parte da Fundación Adcor. Participo con 
eles en actividades de lecer, de fin de semana, de 
campamentos e outras do meu interese. O impor-
tante para min, é que a pesar de estar a traballar sigo  

 
mantendo contacto con todos os meus compañeiros 
anteriores. 

O ter un traballo fai que me sinta realizada, creo 
que son moi afortunada con respecto a outros com-
pañeiros que levan moitos anos tentando conseguir 
un e resúltalles moi difícil.

Por iso, quero dar as grazas aos meus educado-
res e á Fundación por formarme e por axudarme ao 
longo destes anos 

Pilar Oliveira Tenreiro
Traballadora CEE Dislabora Coruña

_00
Ponse en marcha o Centro Especial de Emprego, Dislabora Coruña S.L.U. e ábrese a tenda dCuero.

PRIMEIRO TRABALLADOR CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO
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 O tempo pasa e polo camiño ímonos 
construíndo como persoas. Soños que se cumpren, 
ilusións que se desvanecen mais eu por sorte cum-
prín unha das miñas ilusións dende pequena. Son Li-
cenciada en Pedagoxía pola rama de Educación Es-
pecial. Tiven a gran sorte de atopar o traballo para o 
que me preparei e que me permitiu realizarme. Este 
traballo desempéñoo na Fundación Adcor, desde 
hai máis de 20 anos. 

Por aquel entón, propuxéronme participar do 
labor de formar e colaborar con persoas con disca-
pacidade intelectual e hoxe, despois de todo este 
tempo, síntome feliz de poder estar convivindo 
con persoas como Rosa, Javier, Carmen, Ángeles e 
outras moitas que aínda que non leven tanto tem-
po, pasaron a formar parte dos meus pensamentos, 
das miñas ansias por que cada día que pasa, o seu 
benestar sexa algo importante e sobre todo, pensar 
como mellorar a súa calidade de vida.

Neste tempo tiven a escusa perfecta para seguir 
aprendendo, para ampliar coñecementos que me 
axudasen a saber escoitar cales son as súas necesida- 

 
des e as das súas familias e, sobre todo a descubrir o 
que hai detrás desas persoas: unhas ansias por comu-
nicarse, por expresar sentimentos, por aprender cos 
apoios necesarios, de elixir o que queren, de que se 
lles da oportunidade de facer cousas, de… VIVIR.

Ver a evolución tanto física coma emocional ou 
mesmo cognitiva de persoas coas que se convive, é 
realmente emocionante, sobre todo porque eles ta-
mén descobren que ti, do mesmo xeito que eles, evo-
lucionaches, creciches, viviches etapas semellantes.

Moitos xa non están connosco, ben porque se-
guiron outros camiños ou porque faleceron. Creo 
que son capaz de lembrar o seu nome, a súa cara, e 
a súa persoa e sobre todo as súas loitas. A todos e 
a cada un deles, nunca os esquecerei e deséxolles o 
mellor estean onde estean.

Neste camiño tamén me acompañaron moitos 
compañeiros e compañeiras, con ilusións parecidas 
ás miñas pero o que é máis emocionante é que as 
novas xeracións, sigan implicados e comprometidos 
con esta misión. 

É unha sorte poder ter este espazo para facer un 
repaso das vivencias durante os meus 20 anos de tra-
ballo en Adcor así que… Grazas aos integrantes da 
Fundación por facerme sentir parte da vosa vida que 
eu tamén sinto miña 

Enca Robelo
Responsable Centro de Día

Créase o Centro de Día da Fundación ADCOR, na cuarta planta do Centro Cívico de Monte Alto.
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 Eu tiña un problema e entrei en Adcor 
de pura casualidade en 1999. Por aquel entón a 
Fundación estaba situada no Parque Europa, para 
ser máis concreta, no Fórum Metropolitano-planta 
baixa. Cando cheguei había moi poucas persoas. 
Estaban de profesoras Inés e Mª José. Alí traballá-
base o coiro e a encadernación. A min tocoume en-
cadernación. Alí tamén coñecín a Pablo. Á parte do 
Parque Europa había outros dous talleres de coiro 
e encadernación no Barrio das Flores. Uns poucos 
mozos e máis eu tivemos unha alegría porque nos 
“mudábamos” ao Barrio das Flores. A min tocoume 
encadernación e alí coñecín a outros compañei-
ros como Mila e Carlos, a parte da profesora Rosa 
que era a que levaba ese taller. Alí cosíanse libros, 
un pouco diferente do que facemos agora: libros 
sobre Igrexas Románicas e lugares de Galicia. Os 
libros traíanolos un señor e unha señora que se adi-
caban a vendelos. 

Estiven bastante tempo.

Despois a Fundación tivo a idea de abrir un pe-
queno comercio na Rúa Enrique Dequidt Hevia, na 
Praza do Libro. Alí vendíanse, xunto con outras cou-
sas, traballos de encadernación e coiro (libretas, ca-
dernos, cintos, chaveiros, etc). Á beira do comercio 
había un gran baixo de varios talleres: manipulados, 
coiro e encadernación. Alí mudámonos tanto os do 
Parque Europa e os do Barrio das Flores. Eu seguín  

 
 
facendo encadernación aínda que ás veces facía 
manipulado. Alí seguimos recibindo á persoa que 
nos daba traballo no Barrio das Flores. Aparte dos 
libros, encadernabamos tamén libros de Bibliotecas. 
Incluso un xornal (tear grande) que trataba a historia 
de todo o mundo. Alí tivemos tamén un curso do 
Plan FIP sobre a confección de caixas de cartón onde 
aprendemos moito. Estabamos alí todos os compa-
ñeiros e compañeiras.

Pasei varios anos alí.

Como cada vez a Fundación recibía máis deman-
das para poder entrar nela, comprouse un baixo dun 
edificio nos Rosales, Rúa Simón Bolívar. Déusenos a 
escoller entre seguir en Enrique Dequidt ou ir para 
Os Rosales. Eu decidín ir para Os Rosales onde sigo 
ata a data. Actualmente estou no taller de encader-
nación do que Vivi é a actual profesora 

Elena Mouriño Iglesias
Usuaria C. Ocupacional 2

Ábrese o Centro Ocupacional da Rúa Enrique Dequidt, froito do traslado dos talleres situados nun local do 
Forum e do Barrio das Flores.
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_04
Ábrese un novo Centro Ocupacional nos Rosales para 35 persoas.

 Hai 20 anos non coñecía a Fundación 
Adcor. Nunca oíra falar dela, aínda que isto sería o 
máis lóxico, vindo de tan lonxe. Con todo, en canto 

aterrei en Coruña, nas miñas mans caeu a oportu-
nidade de comezar a miña andaina profesional adi-
cando o meu tempo, de forma voluntaria, ás persoas 
con discapacidade. 

Ao longo de todos estes anos, fun viaxando por 
distintos centros: Castrillón, Parque Europa, Monte 
Alto, ata chegar ao Barrio dos Rosales e formar parte 
do Centro Ocupacional 2, onde me consolidei como 
Responsable de Centro, hai xa 12 anos.

De todos eles leveime algo. Do Castrillón a soli-
dariedade daquelas compañeiras que me ensinaron 
a formar parte do seu día a día; a entrega e dedi-
cación que depositaban en cada un daqueles mo-
zos e o compromiso que adquirían cara a todas as  

 
persoas ás que adicaban o seu tempo. Do Parque 
Europa a eficiencia de todos os profesionais, a forta-
leza e valentía nos momentos máis críticos, a unión 
e o compañeirismo en busca do mesmo obxectivo 
e a capacidade de orientar a todas aquelas persoas 
que confiaban na Fundación. De Monte Alto a crea-
tividade, a innovación, a apertura mental, pero sobre 
todo, a atención aos demais, os momentos máis do-
ces e tamén algún amargo, pero sempre acompa-
ñada de grandes profesionais, tanto de atención di-
recta como de estrutura. E dos Rosales, non sabería 
resumir tantos anos en tan pouco espazo, pero cabe 
resaltar a calidade, a responsabilidade, a mellora 
continua e a transparencia. Todos eses valores que 
nos definen na Fundación Adcor e que fun recom-
pilando na miña mochila e que me acompañaron ao 
longo de todos estes anos. 

Hoxe, 20 anos despois, grandes recordos apílan-
se na miña cabeza, de todas aquelas persoas que 
viaxaron, nalgún momento, comigo, pola historia 
da Fundación Adcor. E ás que seguen nesta viaxe, e 
que depositaron en min a confianza suficiente para 
poder continuar nel, agradecerlles a súa presenza e 
compañía en todos e cada un dos percorridos que 
realizamos xuntos 

Mª José Piñeiro Domínguez
Responsable C. Ocupacional 2
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 Eu entrei na Fundación Adcor en novem-
bro de 2004. O que máis me marcou nestes 11 anos 
foi facer o curso do Plan FIP relacionado coa elabo-
ración de caixas. Foi un curso que fixen con Viviana, 
unha das profesionais do centro, e uns cantos compa-
ñeiros que coñecín aquí na Fundación Adcor. Foi un 
curso que me marcou. Con el aprendín a ser creativo, 
a traballar en grupo cos meus compañeiros e forxar 
amizades con moitos deles, cos que traballo, e axudo-
ume despois a atopar o meu primeiro traballo labo-
ral. O curso duraba toda a mañá. Elaboramos caixas 
para “Ardentia” e outras forrabámolas con tea azul. 
Encantaríame volver traballar en encadernación por-
que gústame moito o que se fai no taller e porque, 
ademais, foi onde comecei a traballar cando entrei na 
Fundación Adcor 

Pablo Fernández Vázquez
Usuario C. Ocupacional 2

Ponse en marcha o Servizo de Vivenda a través da posta en marcha de dous pisos tutelados.
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Este ano tamén inicia o seu funcionamento o Servicio de Lecer.

 Ao principio, cando entrei na Fundación 
Adcor, tiven sentimentos moi atopados; é dicir, 
alegría por atoparme nunha cidade facendo novos 
proxectos e tristeza por deixar á miña familia e ver-
me ou sentirme soa. 

Ao remate vir aquí serviu para coñecer a moita 
xente, vivir novas experiencias e aprender a convivir 
nun piso tutelado cos meus compañeiros e a des-
envolverme como persoa, aprendendo novas des-
trezas. 

Houbo unha época na que tiven unha depresión. 
Por esa enfermidade, saír á rúa soa facíame sentirme 
mal. Pero tal e como me trataron todos os profesio-
nais, e en especial Alberto, supereina. Co cal sempre 
estarei moi agradecida por axudarme a me sentir 
coma unha persoa que pode saír das súas cinzas e 
comezar outra vez, de novo 

Laura Ramallo Sánchez
Usuaria Servizo de Vivenda Tutelada 

 Traballar na Fundación supuxo para min 
desenvolverme profesionalmente nunha organiza-
ción dinámica e aberta ao cambio, desde os meus 

inicios, co agasallo que supuxo para min poder ini-
ciar un servizo tan gratificante como é o Servizo de 

Lecer, ata o día de hoxe con novas metas e obxecti-
vos a alcanzar 

Ana Buch
Traballadora Social
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 Estou moi contento e gustoume a expe-
riencia que me contaron na entrevista de Adcor. 
Ao principio entrei chorando porque non coñecía 
a ninguén. Quería coñecer moitos máis sitios dos 
que coñezo e estiven moito tempo esperando a que 
abrisen o centro. Cando entrei no centro gustoume 
o agradecemento dos meus compañeiros. 

No taller de encadernación estou moi contento 
cos compañeiros e compañeiras e gústame moito o 
que explica a profesional Viviana e gústame aprender 
a coser cos telares. Gústanme moito as saídas que or-
ganizan cando imos en grupo e o ben que nos tratan 
os profesionais e as mozas de prácticas. Gústanme 
moito as festas que organizades os profesionais. 

E o que organiza Dani o de lecer. Están moi ben 
as viaxes, os campamentos, as saídas de fins de 
semana, as festas de Entroido. Pásoo moi ben nos 
Campamentos de verán e de Semana Santa. 

Estou encantado coas saídas e as viaxes e cos 
compañeiros. 

Deume moita pena cando marchou Alberto, o 
profesional, e as semellantes cousas boas e boni- 

 
tas que nos ensinou e que aprendemos todos. E o 
contentos que nos puxemos cando un día, David, 
o profesional, veu ao centro. Daríame moita pena 
marchar deste centro, non querería perder a beca 
e si chegase a aprobar faría unha festa moi gran-
de no centro 

Amaro Vázquez Couso
Usuario C. Ocupacional 2
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 30 de junio de 2004. Hoxe é un día es-
pecial, un día de moitas emocións: nervios, pola 
representación das obras de teatro de Centro de 

Día e Centros Ocupacionais; ledicia, contaxiada 
polos actores/usuarios; tristeza, porque é o meu 
último día como profesional de atención directa 
en Centro de Día. En realidade, só trasládome 
de centro/servizo, pero xa os estou botando de 
menos.

1 de xullo de 2004. Outro día de emocións: 
nervios, por incorporarme ao Centro Ocupacional 
1; dúbidas, pensando no novo equipo de traballo, 
novo grupo de usuarios,…; preocupacións, teño que 
coñecer a dinámica do centro, actividades que reali-
zan, ler/memorizar os expedientes,…

Pero, todas estas sensacións disípanse ao pouco 
tempo. O equipo de profesionais acólleme, apoiame 
e intégrame dende o primeiro momento; os usuarios 
do centro ensínanme que o máis importante é o coñe-
cemento da persoa, é dicir, “De que equipo es?” “Cal 
é a túa comida favorita?” “Que música che gusta?”

12 de febreiro de 2016. Este día é o 20 ani-
versario da Fundación Adcor; pasaron algúns anos 
dende a súa creación e algúns menos dende a miña 
incorporación, pero a filosofía segue sendo a mesma 
e defínese con palabras que, en ocasións parecen 
teóricas, pero que se materializan en pequenas ac-
cións do día a día: AUTONOMÍA, BENESTAR, CAPA-
CIDADE, AUTODETERMINACIÓN,…

Non se pode dicir que sexamos unha familia (xa 
que cada un temos a nosa), pero si un grupo moi  

 
humano e cohesionado, onde uns van, outros veñen 
e a maioría continúan. Malia iso, gardamos un bonito 
e nostálxico recordo de todas a persoas que pasaron 
polas nosas vidas e recordámolos contando anécdo-
tas e historias que vivimos xuntos.

En todos estes anos, medramos, maduramos e 
case envellecemos véndonos cada día. Comparti-
mos valores, aprendizaxes, sentimentos... pero por 
riba de todo todo, pequenos e grandes momentos 
de felicidade.

“Botando a vista atrás” resulta difícil sintetizar 
tantas vivencias, aínda que creo que a palabra máis 
apropiada para describilo é HUMANIDADE “capaci-
dade para sentir afecto, comprensión ou solidarie-
dade cara ás outras persoas”. 

Cristina Crespo Blanco
Responsable C. Ocupacional 1
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_07
A Fundación ADCOR certifica os seus centros e servizos na ISO 9001.

 Incorporeime á Fundación Adcor, cando 
esta xa levaba un longo camiño percorrido, pero ta-
mén era un momento de grandes cambios no que 
se iniciaban novos proxectos e servizos. Tiven a sor-
te de desempeñar o meu labor profesional en varios 
centros da organización e con diferentes responsa-
bilidades. Foi unha experiencia moi enriquecedora o 
formar parte do proceso de crecemento e desenvol-
vemento do que hoxe é a Fundación Adcor. 

É un motivo de alegría e orgullo celebrar este 
aniversario, o cal é posible grazas ás persoas que 
atendemos, ás familias que confiaron en Adcor, ao 
equipo de profesionais comprometidos e ao resto 
de persoas que colaboran coa organización para le-
var a cabo os seus fins. Seguiremos compartindo o 
camiño con todas elas 

Marga Barrera
Responsable de Calidade



Fundación Adcor 1996-2016 | 37

 Cando empecei en Adcor mostrábame 
tímida. Os primeiros meses custábame moito falar 
cos meus compañeiros. Despois duns anos fíxenme 
moi amiga de Pablo Fernández, Mabel, Alba e uns 
poucos máis. Coa profesional que teño máis confian-
za é Mary. 

 Nos anos que levo fixen e aprendín de todo. 
Aprendín a coser cadernos, a facer cadernos en espi-
ral, a encolar, a pegar cartolinas unha con outra para 
logo poñer o papel decorativo. Tamén aprendín a 
prensar, a botar cola no cuenco, a facer pulseiras e 
colares, a cortar con cúter e a usar a serra para facer 
os buracos aos cadernos para logo coselos. O que 
tamén aprendín é a facer xestións. Fun á Residencia, 
comprei material necesario. Tamén fixen etiquetas 
axudando aos do taller de manipulados cando o 
precisan. Estou tamén aprendendo a montar o tear 

para coser os cadernos que necesitan cosido. Apren-
dín a cortar os folios coa guillotina e o material que 
se corta coa cizalla. A profesional de encadernación 
chámase Vivi. 

Tamén estou a facer de luns a xoves sesións for-
mativas. Os venres como na casa. De cando en vez 
coloreamos mandalas e se as rematamos déixanno-
las quedar. 

Fanse saídas e moitas cousas máis. De cando en 
vez imos á Biblioteca e alí leo o que me gusta. Ve-
mos películas no Cinefórum. Ensínanme cando me 
toca cambiar a auga dos peixes e como darlles para 
comer e limpar o acuario. 

E ademais aprendín moitas cousas máis como 
a falar en voz baixa, a ser máis paciente á hora de 
agardar, a como se debe comer con moderación e 
educadamente, a respectar as normas de todo o que 
ten normas 

Lara López Gómez
Usuaria C. Ocupacional 2

 Levo 10 anos como integradora social 
na Fundación ADCOR, a necesidade de expresar, 
aprender e dar o mellor de min é o que me man-
tén nesta actividade, como dixo Charles Dickens “O 
home nunca sabe do que é capaz ata que o intenta”. 
Para rematar quero dar as GRAZAS a todas as per-
soas que están aí sempre tentando mellorar a vida 
das persoas dependentes 

María Rey
Técnico Integración Social
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O Concello da Coruña cede un terreo para a construción da residencia.
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 Eu neste centro estou contentísima cos 
profesionais de Adcor. E o que máis me gusta son as 
sesións de formación tales como as sesións de peso 
que da Viviana, que é encantadora, e eu gozo moito 
con esas sesións porque son súper importantes para 
a saúde. 

Tamén gozaba moito cun profesional que estivo 
neste centro que se chama Xan e que me ensinou a 
coser en cartolina e a moitas cousas máis. 

Pero tamén estivo aquí outro profesional que se 
chama David que pelexou moito comigo para que 
eu puxese os teclados ás alarmas e para que fixese 
os nós das etiquetas que, ao principio, non me saían, 
e poñíame nerviosa.

Estaba tamén outro profesional que se chama 
Alberto, que é moi simpático e el foi quen falou coa 
miña familia para que eu fose soa no bus, ás activi-
dades de AIND, que ao principio eu non era capaz 
de ir soa. 

Tamén está aquí outra profesional que se chama 
Marga que é a que me traballa a limpeza das lentes, 
e a limpeza da boca. Tamén orientación espacial, e 
ensinoume a embolsar as alarmas xa que ao princi-
pio eu non daba nin pé con bóla pero agora sáeme 
como churros. 

Estou bastante agradecida por todo o que apren-
dín aquí neste centro 

 Iria Sánchez Ambite
Usuaria C. Ocupacional 2
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Pensa en momentos especiais da túa vida, e te 
darás conta de cantos deles son en actividades de 
ocio ou momentos pasados con persoas especiais 
na túa vida. Como de importantes son para cada un 
de nos todos eses momentos, todas esas persoas. 
Amigos, que fariamos sen eles e elas… Xa dicía Aris-
tóteles, “ sen amigos ninguén elixiría a vida”. Pois 
aquí, neste recuncho da entidade, intentamos que 
se dean eses momentos, que xurdan esas amizades. 
Tamén se dan frustracións, xente que non se atura, 
días que te aburres. Non se trata de nada idílico, e 
algo normal, a vida como a de calquera outra per-
soa. Diso se trata en Adcor, que as persoas con di-
versidade funcional teñan acceso a vidas correntes 
como a túa, como a miña.

Pero realmente neste 20 aniversario non po-
deriamos cubrir esta páxina de non ser polas 169 
voluntarias (son mais elas) e voluntarios, que cola-
boraron dun xeito ou doutro no servizo o longo e 
todo este tempo. Esta páxina é os nomes de cada 
unha destas persoas. Xente que nos deu, a nos 
como entidade e as persoas con diversidade fun-
cional o seu tempo libre sen agardar nada a cam-
bio e como nos dixo unha delas “sen embargo é 
onde mais recibes”.

Grazas por compartir todos estes intres comigo, 
por todas as experiencias vividas. Grazas por tantos 
amigos e amigas, persoas voluntarias, usuarias, com-
pañeiras, familias... persoas con e sen diversidade 
funcional.

20 anos dan para moito. Por outros 20 ou os que 
queden por vir, por seguir traballando polo lecer e 
polas persoas sen etiquetas, por persoas con vidas 
que merecen ser vividas 

Daniel Pérez
Responsable do Servizo de Lecer

 Falar de 20 anos xa te recorda ó bolero, 
pero si que semella que son bastante cando nos 
poñemos agora a mirar para atrás co gallo do Ani-
versario de Adcor. Bastante si pensamos onde es-
tábamos daquela e onde nos atopamos agora, do 
construído xuntos, do vivido xuntos. Ademais, falar 
do Servizo de Ocio é falar de vivencias, de momen-
tos especiais,… dos que acumulamos a moreas nes-
te tempo.

O servizo de Ocio é dos irmáns pequenos da 
entidade. Tardou un pouco mais en aparecer. Sen 
embargo ós poucos anos de nacer xa se organi-
zaron as primeiras actividades de ocio, e sería no 
2006 cando podemos dicir que nace AdcorOcio 
como o coñecemos agora. Daquela queríase dina-
mizar o ocio das persoas que formaban parte de 
Adcor, fomentar os lazos de amizade, as relacións 
sociais, a súa integración na comunidade da que 
forman parte, que puideran desenrolar os seus 
intereses e afeccións eliminando barreiras que a 
sociedade pon as persoas con diversidade fun-
cional,… Como cambiou a realidade das persoas 
de Adcor neste tempo, tamén no aproveitamento 
do seu tempo de lecer. Queda moito camiño por 
percorrer, iso tamén, moitas barreiras aínda por 
sortear. Pero agora que miramos para atrás quero 
poñer o énfase no valor do acadado.

Por mor de todo polas experiencias vividas. En 
Ocio pasamos ratos especiais, porque é do que se 
trata, de ser un espazo propio das persoas que for-
man parte del, de momentos con amigos, de ratos 
facendo aquelas cousas que nos gustan, que nos 
motivan, de pasalo ben, de divertirse,… 

Fai un exercicio, ti que estás lendo isto: pensa 
naquelas fotografías que gardas con especial cariño 
(agora xa nos funciona peor este exemplo porque 
case xa non temos fotografías impresas en papel, 
pero creo que pode seguir servindo si pensas nelas). 
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Iníciase a construción da residencia. No mes de abril ponse a primeira pedra.

 Xa pasaron once anos dende o meu pri-
meiro día en Adcor…

Once anos dan para moitas risas, para moitas 
emocións e para moitas bágoas. Once anos dan 

para aprender moitas cousas e para “desaprender” 
outras tantas.

Once anos dan oportunidades de mellora; ta-
mén dan para “botarse para atrás” e aínda así, 
sentirse valorada. Dan para coñecerse mellor e 
para saber o que unha quere e espera. Tamén 
dan para medrar, pero para sentirme como unha 
nena. 

Once anos dan para asentar coñecementos, para 
adquirir outros novos e para de novo, sentir que non 
sei nada.

Pero sen dúbida, para o que dan once anos, é 
para sentir; sentir emocións, agarimo e forza a diario 
e ganas de ser mellor cada día ao seu lado e ao voso 
lado. Grazas 

Viviana López
Terapeuta Ocupacional
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 Fai dez anos que aterrei nesta fundación 
e con este colectivo, todo foi un cúmulo de casua-
lidades que me tiña preparado o destino, dende o 
mesmo momento da elección das prácticas, xa que 
nunca antes tivera contacto con el… O primeiro día 
marchei para a casa con moitos medos e insegurida-
des xa que non tiña moi claro se sabería desempe-
ñar o meu traballo, o que si tiña claro eran as ganas 
e a ilusión e sobre todo a motivación, coas que viña 
da casa. Aos poucos pasaban os anos e ía crecendo 
laboral e persoalmente, ía para casa contenta vendo 
eses pequenos (grandes) logros que conseguían os 
mozos a base de esforzo e tesón e sobre todo ven-
do que gozaban e o pasaban ben. Por suposto isto 
tamén foi grazas ao equipo de compañeiros/as que 

fixeron que todo o meu percorrido ao longo destes 
anos sexa máis sinxelo 

Marga Nogueira
Técnico Integración Social

A Fundación ADCOR recibe o Premio da Fundación Tilve ao Traballo Digno.

_11
Créase unha nova área de negocio no Centro Especial de Emprego. Desde o 01 de decembro do 2011, Dis-

labora realiza unha actividade de catering que consiste na subministración das comidas aos centros ocupacionais 
da Fundación ADCOR.
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 Hai tempo estiven na Fundación Paideia 
formándome en varias actividades. Cando rematei, 
ofrecéronme incorporarme a un novo centro. Ese 
centro era Adcor. Tras facer unha visita e ver como 
era, finalmente incorporeime. Durante os primeiros 
días estaba algo nervioso… sempre me pasa o mes-
mo cando inicio algo, pero aos poucos funme adap-
tando ao xeito de actuar do centro. 

Moitas cousas pasaron dende entón das que ape-
nas recordo: as sesións grupais, saídas para facer visitas 
ou para algún paseo, reunións para que a xente coñéza 
como somos e o que facemos, obras de teatro, etc...

Un dos meus mellores momentos foi a miña pri-
meira excursión a un campamento de verán, seguida 
doutras de Entroido e ás Illas Cíes, que foi a que máis 
me gustou xa que naquela ocasión fixemos unha viaxe 
por mar, aínda que ao día seguinte veume un mareo 
que apareceu repentinamente. Ademais tamén fixe-
mos algunhas rutas de sendeirismo que me gustaron, 
visitas ao acuario e á Torre de Hércules, etc. 

Despois dun tempo fun a facer un curso de pa-
nadería algo lonxe de Coruña que me serviu para 
empezar a formarme no meu primeiro posto de tra-
ballo, nunha panadería, aínda que me foi un pouco 
complicado. Tras un tempo, vistas as miñas ganas 
de querer traballar, fun contratado como operario 
de limpeza. Nun principio foi algo complicado pero 
finalmente funme adaptando e vou facendo eu as 
cousas pola miña conta, aínda que algunhas veces 
indícanme algo que non fixen ben ou no que me 
equivoquei. 

En definitiva, moito tempo pasou no cal creo que 
evolucionei grazas a ADCOR 

Diego Rodríguez Iglesias
Traballador CEE Dislabora Coruña
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Rematada a construción da residencia, ábrese o Centro Residencial Terceira Idade.

Coa posta en marcha do centro residencial da Fundación ADCOR, a sociedade Dislabora Coruña S.L.U. amplía 
os seus servizos, incluíndo o servizo de recepción, lavandería e limpeza do centro residencial. 

O centro residencial é un servizo especializado que orienta a súa actividade á atención de persoas maiores e 
dispón de 32 prazas residenciais para persoas maiores, distribuídas en habitacións individuais e dobres, en dúas 
plantas diferentes de atención (planta baixa e planta segunda).

O centro residencial está situado na Estrada dos Fortes nº 14, da Coruña.

Os seus principais obxectivos son:

• Proporcionar os servizos de aloxamento, manutención e atención persoal a través dos apoios ás actividades da 
vida diaria, cos coidados acordes ás súas necesidades.

• Prestar atención médica e coidados sanitarios, de acordo cos requirimentos do seu estado de saúde.
• Realizar a atención a través das terapias prescritas.
• Desenvolver actividades de animación sociocultural.
• Realizar a atención social a familias e residentes, coordinando as xestións necesarias ao longo de toda a presta-

ción do servizo.

A Fundación ADCOR, en colaboración coas empresas do Padroado, realiza un Calendario Solidario para o 
ano 2013 co Deportivo da Coruña.
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Ponse en marcha o servizo residencial para persoas con discapacidade intelectual.

 O meu primeiro día na Residencia, recordo 
que estaba nervioso, porque non estaba afeito e tiña 
medo de botar moito de menos a miña casa e aos 
meus pais. Lembro os días anteriores, pensando se 
estaría a gusto alí e tan ben coma no piso, onde es-
tiven nos últimos anos. Lembro entrar na que sería a 
miña habitación a partir dese día e sentir unha mestu-
ra de emoción e boas vibracións.

Aos poucos funme establecendo e fun collendo 
confianza cos profesionais, que me axudaban a des-
afogarme falando con eles e axúdanme cos meus 
baixós de ánimo. Tamén fun collendo confianza nos 
meus compañeiros, colléndolles moito agarimo e 
sentíndoos como “familia”.

Agora estou encantado por estar na Residencia e 
porque haxa xente que me coida e me presta aten-
ción. Dou moitísimas grazas porque a abrisen, xa que 
era unha cousa que desexaba con todo o meu cora-
zón e a miña mente. Creo que os meus pais tamén 
están moi contentos de que me quede alí e tamén 
creo que senten tranquilos, porque saben que alí me 
coidan 

Pablo Gómez
Usuario Servizo Residencial
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 De xeito fortuíto foi a miña chegada a 
Adcor, nun proxecto de vida por crear e nunha ilu-

sión compartida, a chegada a unha familia que cre-
ceu e con ela, nós as persoas que a sentimos. Todo 
foi mudando e transformándose segundo as circuns-
tancias. Unha visión común de grandes persoas de-
dicada a persoas infinitas.

E querendo e sen querer, o tempo detense neste 
intre no que escribo estas verbas, os ritmos cambia-
ron, o silencio da historia debuxa o ambiente, can-
tas cousas nárrannos, exprésannos, invádennos de 
idades pasadas e tempos que finalizan. As persoas 
conseguen impregnar un halo de quietude, tranqui-
lidade e necesidade de compartir nalgúns casos, a 
súa ausencia. 

 
 Xurdido da necesidade de querer, de dar e de rein-
ventarse asoma o servizo residencial, un ciclo de vida 
que se vai apagando e que convive da man do crece-
mento, o desenvolvemento e dunha vida por vivir. 

Recordo vagamente un día de primavera, deses no 
que o aire xoga a descolocar as almas e arrolados polo 
vento colocamos a primeira pedra, ata chegar onde es-
tamos, como un espazo de futuro por vir, de grandes es-
peranzas postas na capacidade de ser, estar e medrar. 

Dende a fortaleza, a implicación e a necesidade 
fomos moitos os que nacemos da esencia doutro 
novo proxecto. Hoxe crecemos ao seu ritmo, com-
pensando os seus tempos e poñendo ao seu servizo a 
humanidade no trato e a proximidade nos sentimen-
tos, enchendo o espazo perdido, abandonándonos 
ao tempo, que transcorre lento e firme nas rutinas.

En realidade, o destino non puido regalarme un lu-
gar mellor para pasar os meus días. É un privilexio para 
os sentidos, ou quizais son eu a verdadeira privilexiada.

Isto é só unha pequena riqueza deste lugar que 
convive en perfecta harmonía interxeracional, dán-
donos o agasallo da existencia do tempo e os recor-
dos 

Marta Ibañez
Responsable Residencia

_16
A Fundación ADCOR celebra o seu 20 aniversa-

rio; hoxe na entidade:

• Somos máis de 60 traballadores, entre a Funda-
ción ADCOR e o Centro Especial de Emprego.

• Atendemos a 100 persoas con discapacidade inte-
lectual e a 32 persoas maiores.

• Temos 30 voluntarios colaborando connosco.

• Xestionamos un orzamento de 2.177.323 euros.

O equipo de profesionais da Fundación ADCOR 
e de Dislabora Coruña, comprende os seguintes 
departamentos: Dirección, Xestión Administrativa, 
Coordinación de Centros e Servizos, Traballo Social, 
Dirección Residencia, Xestión de Lecer e Voluntaria-
do, Servizo Médico, Equipo de Xerocultoras, Terapia 
Ocupacional, Responsables de Centro, Equipos de 
Atención directa en centros de discapacidade, e os 
servizos auxiliares de Cociña, Recepción, Lavandería, 
Limpeza e atención na Tenda dCuero.
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 E XA pasaron 20 anos. 

20 anos cheos de ilusións e decepcións, soños e 
dificultades, ledicias e tristezas, pero sobre todo de 
moito traballo para poder facer realidade eses so-
ños e atopar solucións aos problemas que xurdiron 
ao longo do camiño; un camiño de rosas cheas de  

 
espiñas que non lograron deternos. E aquí estamos, 
orgullosos do traballo ben feito e dispostos a seguir 
loitando por conservar o que temos e a mellorar con 
novos retos 

Maite Rey
Responsable de Administración
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O desglose de ingresos e gastos da entidade, datos 2015, é:

55 %

2 %
14 %

29 %

GASTO

Consumos de explotación

Gastos de persoal

Gastos actividade

Outros gastos

48,91 %

53,03 %

Por prestación de servizos (usuarios)

Doazóns corporativas

Socios colaboradores

Vendas produto

Arrendamentos

Outros ingresos

Ingresos excepcionais

0,74 %

0,23 %

0,58 %

1,32 %
1,22 %

INGRESOS PRIVADOS
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38,26 %

1,08 %
0,26 %0,18 %

7,18 %

Concello de A Coruña

Xunta de Galicia

FSE

Deputación de A coruña

Ministerio de Sanidade

INGRESOS PÚBLICOS

46,97 %

53,03 % Ingresos privados

Ingresos públicos

INGRESOS PÚBLICOS E PRIVADOS



20 anos 
prestando

servizos
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A Fundación ADCOR presta servizos a persoas, para que o seu grado de autono-
mía sexa o maior posible e os seus estándares de vida se intégren na media da 

sociedade na que viven; tamén ás súas familias compostas por persoas, coa finali-
dade de colaborar a que teñan unha mellor calidade de vida. O obxecto da nosa 
misión son persoas.

Para prestar ese servizo que contribúe ao cum-
primento da nosa “misión”, adicamos a maioría dos 
nosos recursos para retribuir a profesionais, cos co-
ñecementos adecuados, que son tamén persoas e 
representan a parte vital e sen dúbida a máis rele-
vante do conxunto dos nosos recursos.

O impulso da organización, a súa eficiencia, a súa 
sostenibilidade e a súa acomodación á misión funda-
cional, son realizados por persoas.

Non é por iso unha esaxeración, asegurar que 
as persoas son o máis importante de ADCOR e en 
consecuencia, entra dentro da máis estrita raciona-
lidade, que a prioridade fundamental na xestión de 
ADCOR, estea constituída por todo o relacionado 
coas relacións humanas.

Partindo sempre do respecto máis escrupuloso 
á dignidade humana como principio inquebranta-
ble, o modelo de xestión de ADCOR, ten que ir 
evolucionando, ata situar o benestar das persoas, 
tanto profesionais, como usuarios no centro dos 
seus obxectivos.

Non pode ser doutro xeito, si temos en conta 
que as relacións entre persoas, están influídas, e de 
que xeito, polo estado de ánimo e á súa vez pola 
comunicación interpersonal, polo apoio social que 
perciben nas súas relacións mutuas, pola satisfacción 
na realización da súa actividade; en definitiva polo 
medio ambiente laboral e de relación que se esta-
blece na súa contorna profesional. 

Nese senso, todo o despregue en torno ao cha-
mado Sistema de Xestión de Calidade, constitúese 
en ferramenta fundamental para o impulso dunha 
xestión dos recursos humanos como eixe en torno 
ao cal vira o bo facer da Fundación.

A experiencia foinos guiando e de xeito na-
tural, situounos na tesitura actual, onde partindo 
dos recursos profesionais dos que dispoñemos, 
suscitámonos estimular a creatividade, impulsar 
a mellora continua no seu nivel de competen-
cias, propiciar a súa implicación e compromiso 
coa entidade e fomentar a solidariedade cos seus 
semellantes. Somos conscientes de que este é o 
mellor camiño, para conseguir que o máis valio-

4. A CONSTRUCIÓN DUN MODELO 
CULTURAL
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so de ADCOR, que está constituído polos seus 
usuarios e os seus profesionais, renda o seu máxi-
mo potencial, cun grado de satisfacción persoal 
razoable.

Pero para lograr isto, é imprescindible unha só-
lida base de conviccións baseadas nuns principios 
éticos inviolables, unha práctica exemplar e mo-
délica por parte da dirección da entidade e unha 
predisposición para o diálogo, para a persuasión, 
para o acordo e a procura do compromiso com-
partido.

A construción do modelo con todo, veu acom-
pañada dun proceso permanente de adaptación ás 
circunstancias cambiantes, sobre todo derivadas da 
modificación dos criterios de financiamento por par-
te da Administración pública competente.

Se nun principio ADCOR fora concibido como 
un servizo para usuarios determinados que accede-
rían a unha prestación pública e por propia elección 
manteríanse en ADCOR, a normativa reguladora, in-
troduciu modificacións tan substanciais, que a reali-
dade actual é diametralmente oposta.

Os servizos de ADCOR financiados en parte 
con fondos públicos, están sometidos á normativa 
pública de admisión e xa que logo suxeitos a unha 
quenda de atribución pechada e rigorosa, que non 
permite ningunha intervención da propia entidade 
na elección dos seus usuarios.

A isto habemos de engadir, que a caída do fi-
nanciamento do sistema nacional de dependencia 
supuxo de feito, a insostenibilidade da residencia, 
cuxos destinatarios iniciais eran persoas adultas con 
discapacidade intelectual e para as que ata o mo-
mento, a administración non nos ofrece ningunha 
opción de financiamento, á marxe da pactada para 
as 12 prazas actuais e a cambio dunha redución de 
capacidade no Centro de Día.

Esta é a razón, pola que decidimos ampliar o 
noso obxecto social e dedicarnos á atención residen-
cial a persoas maiores dependentes, por ser este un 
segmento cun nivel de demanda que o fai viable. Iso 
permítenos facer fronte ás obrigacións financeiras, 
derivadas do crédito hipotecario concertado para a 
construción da residencia e, en definitiva axúdanos a 
poder sobrevivir.

Así pois, a mutación do medio, allea á nosa vonta-
de, a aprendizaxe a base de ensaio erro e a paulatina 
construción dunha rede de compromisos, levounos 
á situación actual, onde os valores teñen que ser esa 
iluminación permanente que nos guie ante as conti-
nuas dificultades e permítanos superar as constantes 
dúbidas xeradas por situacións novedosas.

Pero nin sequera a lista de valores que nos inspi-
ran pode ser unha relación pechada e inmutable, xa 
que as novas situacións a miúdo requírennos novos 
valores que deberemos ir incorporando á nosa cul-
tura organizativa.

INNOVACIÓN E
CREATIVIDADE
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20 anos 
de aprendizaxe
e experiencia
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Se un período de vinte anos é apenas un suspiro na vida dunha organización que 
se pretende con futuro, nin a nostalxia nin a melancolía poden alimentarse nel. 

Antes ao contrario, a historia vivida, ha de ser a fonte de aprendizaxe, de experien-
cia, sobre a que construír o relato dos vindeiros anos.

Relato que necesariamente ha de se basear nos 
valores que a experiencia vivida acreditou como 
válidos e que se non se deben esquecer nin por 
un intre, é agora no momento de reafirmalos nesta 
reflexión sobre os catro lustros de andadura.

A actitude positiva fronte ao cambio proactiva e 
previsora e a capacidade permanente de adaptación 
ás demandas da contorna, permitíronnos chegar ata 
aquí superando momentos de dificultade considera-
ble. Se perseveramos nesa actitude e se nos prepará-
semos de xeito contínuo para as respostas e requeri-
mientos do medio sempre cambiantes, avanzariamos 
un treito importante na garantía da nosa desexable, 
longa e fecunda pervivencia.

Esa imprescindible actitude, deberá ir acompaña-
da dunha escoita activa e permanente da contorna e 
de modo singular dos usuarios e as familias que xus-
tifican a nosa misión; pero tamén das transformacións 
que van producíndose na contorna máis global que 
dalgún xeito, condicionen a nosa razón de ser ou os 
nosos modos de facer. 

Estar predispostos para innovar de xeito perma-
nente, para responder a aquilo que a observación 
tamén permanente, nos indica que debemos modi-
ficar, é unha obriga ineludible que nos debemos im-
poñer no cotián. Só así estaremos á altura que mere-
cen e que nos demandan os nosos usuarios e as súas 
familias; que son a nosa razón de ser e de existir. 

ADCOR como idea, como institución nace fai 
vinte anos, para satisfacer necesidades e deman-
das de usuarios, non cubertas polas Administra-
cións públicas responsables, para satisfacer o 
anhelo de respecto aos dereitos constitucional-
mente recoñecidos ás persoas con discapacida-
de. Vinte anos despois, somos en parte colabo-
radores desas Administracións na satisfacción 
dalgúns deses dereitos.

Por iso, seguimos tendo o reto de esixir das 
Administracións o desenvolvemento deses de-
reitos, tratando de facer compatible a necesa-
ria universalidade das normas, coa desexable 
singularidade na súa aplicación, para non xerar 
situacións incomprensibles. Ninguén mellor que 
nós para observar a realidade e ser capaces de 
evidenciar ese atraso permanente entre as nece-
sidades sociais reais e a súa satisfacción dende 
os textos normativos. Esa posición de privilexio 
como observadores, debemos aproveitala para 
coa habilidade suficiente, transmitila ás Adminis-
tracións e modestamente tratar de influír, para 
modificar e impulsar aquelas reformas que sexan 
necesarias.

Nada será posible, se a nosa acción cotiá, non 
está inspirada claramente nun conxunto de convic-
cións éticas absolutamente insobornables que non 
só nos inspiren, senón que nos obriguen á hora de 
actuar no noso quefacer profesional.

5. OS RETOS DUN NOVO TEMPO



56 | Fundación Adcor 1996-2016

COLABORADORES/FINANCIADORES

A Fundación ADCOR desexa expresar o seu agrade-
cemento a todas as persoas que ao longo destes vinte 
anos contribuíron co seu labor e dedicación ao desen-
volvemento e crecemento da entidade; familias, profe-
sionais, voluntarios, persoas en prácticas, socios colabo-
radores... a todos eles moitas grazas.


