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GRUMICO, Grupo de persoas con discapacidade física da Coruña, é unha 

asociación sen ánimo de lucro, declarada de utilidade pública, inscrita no Rexistro de 

entidades de acción social de Galicia, no Rexistro de entidades de acción voluntaria e 

no Rexistro de asociacións do Concello de A Coruña. É unha entidade de referencia na 

Coruña así como en Concellos próximos, que loita por defender os dereitos e intereses 

das persoas con discapacidade física, ao mesmo tempo que ofrece unha serie de 

servizos que procura adecuar as necesidades das persoas asociadas.  

 

O Noso obxectivo prioritario é traballar para mellorar a calidade de vida das persoas 

con discapacidade física e do seu entorno, defender os seus dereitos e intereses e 

promocionar a súa autonomía persoal. Para isto ofrecemos unha serie de servizos cos 

que pretendemos: 

 

• Orientar, asesorar e apoiar a socios e familiares. 

• Manter e mellorar a autonomía persoal. 

• Fomentar a participación social, mellora da formación, ocupación do ocio 

e tempo libre. 

• Loitar pola consecución dun entorno accesible. 

 

Somos unha entidade profesional, cercana e amable, na que as persoas asociadas poden 

encontrar un espazo de encontro e participación a través das nosas actividades e servizos:  

• Servizos de información, orientación e asesoramento. 

• Servizos terapéuticos e rehabilitadores. 

• Talleres e actividades de ocio. 

• Actividades formativas. 

• Apoio emocional e crecemento persoal.  

PRESENTACIÓN DA ENTIDADE. 

ORIXE, DESTINATARIOS E OBXECTIVOS 
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Co obxectivo de satisfacer as necesidades e desexos dos nosos/as asociados/as, 

promóvense actividades dirixidas a cubrir necesidades formativas, informativas e de 

asesoramento, sociais, sanitarias, de promoción da autonomía e fomento da 

accesibilidade é tamén propoñemos actividades de ocio e tempo libre, entre outras. 

A relación dos servizos e/ou actividades prestados por GRUMICO no ano 2019 é 

a seguinte: 

- Fisioterapia e Terapia 

ocupacional 

- Transporte Adaptado 

- Traballo Social 

- Gabinete de accesibilidade 

- Ocio e tempo libre 

 

- Actividades de formación

 e sensibilización. 

- Voluntariado 

- Escola de xoiería

ÁREAS DE TRABALLO 

SERVIZOS PROPIOS DE GRUMICO 
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FISIOTERAPIA 

 

Realizáronse sesións individualizadas para promover o mantemento e/ou 

recuperación das capacidades motrices e a reeducación funcional da persoa con 

discapacidade física, procurando a consecución do máximo nivel de autonomía 

posible. 

Contamos con unha fisioterapeuta entre o persoal, experta en fisioterapia 

neurolóxica, en horario de mañá e tarde de luns a venres, que realiza as sesións de forma 

individualizada cunha duración de 45 minutos. En cada sesión aplícanse métodos e 

técnicas de fisioterapia as persoas usuarias como son: técnicas de fisioterapia 

neurolóxica, electroterapia, masoterapia e terapia manual entre outras. 

As patoloxías máis frecuentes que se tratan no servizo son: secuelas de lesión 

cerebral, dano cerebral adquirido, lesión de medula espinal, patoloxías crónicas de 

ortopedia e traumatoloxía (lumbalxias, cervicalxias, dorsalxias, reemplazos totais de 

cadeira e rodilla, amputacións, etc.)  

Durante o ano 2019 beneficiáronse do servizo 38 persoas. O número de 

usuarios/as do servizo de Fisioterapia aumentou con respecto ao ano anterior. 

 

Tratouse a un 30% de pacientes con secuela dunha lesión cerebral adquirida; un 

25% de pacientes con secuelas de Traumatismo Craneo Encefálico; un 15% pacientes 

con Parálisis Cerebral; 20% pacientes cunha Lesión Medular é nun 20% pacientes con 

patoloxía osteomuscular. 

 

Segundo as avaliacións realizadas, os resultados dos obxectivos marcados pola 

profesional foron alcanzados en gran medida polos/as pacientes, logrando así mellorar 

notablemente a calidade de vida das persoas atendidas e dos seus familiares. 
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TERAPIA OCUPACIONAL 

 

O servizo de Terapia Ocupacional ten como obxectivo principal dar resposta as 

diversas necesidades das persoas usuarias, proporcionando os medios para adaptarse 

e participar activamente no seu entorno, maximizando os seus niveis de funcionalidade 

e independencia. 

 
Contamos cunha Terapeuta Ocupacional, licenciada tamén en INEF, que realiza 

sesións individualizadas de 45 minutos en horario de mañá de luns a venres. Entre as súas 

funcións encóntranse: 

 
- Deseño de actividades e/ou tarefas para o desenrolo de habilidades e destrezas 

motoras, de procesamento e de comunicación e interacción. 

- Valoración, deseño, adaptación, adestramento, asesoramento e orientación no 

uso de axudas técnicas e en órtesis, así como realización de xestións necesarias 

para a adquisición, conservación e/ou control das axudas técnicas. 

- Asesoramento, orientación e supervisión no manexo das persoas beneficiarias 

nos seus coidados básicos, para conseguir a maior autonomía posible nas 

Actividades da Vida Diaria. 

- Asesoramento nas adaptacións e reformas necesarias para garantir a 

accesibilidade no fogar, axustándose as características dos beneficiarios/as. 

 
Durante o ano 2019  beneficiáronse do servizo de Terapia Ocupacional 15 

persoas. O número de persoas usuarias con respecto ao ano pasado subiu 

considerablemente en este servizo. 

 
Os e as pacientes que se beneficiaron deste servizo son en un 90% persoas con 

algún grao de dependencia, polo que se traballou de forma prioritaria na mellora ou no 

mantemento da autonomía persoal. Destacamos que un 85% dos pacientes que 

acudiron a Terapia Ocupacional complementaron a súa rehabilitación con sesións de 

fisioterapia.   

Segundo as avaliacións realizadas consideramos que se logrou mellorar en gran 

medida a calidade de vida das persoas atendidas e dos seus familiares. 
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TRANSPORTE ADAPTADO 

 

A nosa entidade realiza diariamente un servizo de transporte adaptado e 

acompañamento, mediante un vehículo especialmente adaptado. Este servizo está 

dirixido a persoas con mobilidade reducida que teñen dificultades para o uso de 

transporte público. Con este servizo se pretende mellorar a mobilidade diaria dos nosos 

socios/as, conseguindo un apoio a promoción da autonomía persoal e unha mellora na 

calidade de vida das persoas con discapacidade e os seus familiares. 

Este servizo encárgase fundamentalmente de realizar os desprazamentos de 

aquelas persoas socias con dificultades na utilización do transporte público, dende o 

fogar ao local da asociación, para acudir a rehabilitación, cursos formativos e 

actividades de ocio e tempo libre. 

A finalidade do programa cumpriuse satisfactoriamente, co Servizo de 

Transporte Adaptado e acompañamento logrouse mellorar a calidade de vida de 

moitas persoas con discapacidade que teñen dificultades na súa mobilidade. O total  

de usuarios/as de este programa é de 30 persoas. 

Os servizos realizados abarcan exclusivamente ao municipio da Coruña. Ao 

redor dun 80% das persoas usuarias, fan uso deste servizo durante todo o ano de forma 

periódica e un 20% usaron o transporte de maneira puntual. 

 
   SERVIZO DE TRABALLO SOCIAL 

 

Dispoñemos dun Servizo de Traballo Social, co que se pretende por un lado 

coordinar os distintos programas que se levan a cabo na entidade, así como ofrecer 

unha atención social directa a todas aquelas persoas que o necesiten. 

Entre as tarefas que desenrola a Traballadora Social en GRUMICO destacamos: 

 
- Creación, mantemento e mellora de servizos en GRUMICO que contribúan a 

obtención de maiores niveis de benestar das persoas con discapacidade 

atendidas e dos seus familiares. 
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- Atención personalizada: Información, orientación, asesoramento e intervención 

social a persoas con discapacidade, familias e outros entes públicos e privados. 

- Orientación e xestión en relación ós Servizos Sociais. 

- Tramitación e xestión de subvencións e axudas para  entidade e para as persoas 

socias e os seus familiares. 

- Deseño de proxectos. 

 

Durante o ano 2019 recibiuse unha subvención a través dos Programas de 

Cooperación da Xunta de Galicia para a contratación dunha Traballadora Social a 

tempo parcial, contando desta maneira con dúas Traballadoras Sociais entre o 

persoal, debido a  gran demanda do servizo. 

 

GABINETE DE ACCESIBILIDADE 

 

O obxectivo do Gabinete de accesibilidade é ofrecer un servizo de orientación, 

información, asesoramento e promoción da accesibilidade do noso entorno, así como 

realizar unha labor de concienciación en todos os ámbitos da nosa sociedade. Para 

conseguilo dende o GAC se levaron a cabo as seguintes actuacións: 

 
- Información e asesoramento en materia de accesibilidade tanto a socios/as e os seus 

familiares, como socios/as colaboradores. 

 
- Titorización e seguimento de reclamacións en materia de accesibilidade, 

exclusivamente a socios/as. 

 
- Asesorar en materia de accesibilidade aos técnicos/as municipais e externos que 

traballan en proxectos do concello, a través do Gabinete de Accesibilidade do 

Concello da Coruña (GAC), formado por representantes de diferentes entidades 

relacionadas co ámbito da discapacidade. 

 
O coordinador do gabinete é un asociado voluntario, arquitecto de profesión e 

con experiencia en materia de accesibilidade, con isto preténdese seguir ofrecendo nun 

futuro este servizo a todas as persoas asociadas 
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VOLUNTARIADO 

 

GRUMICO está rexistrada como entidade de acción voluntaria de Galicia e como 

tal lévanse a cabo dous tipos de programas de voluntariado que detallamos a 

continuación: 

- Programa de Acompañamento social: os beneficiarios son persoas con 

discapacidade física que teñen deterioradas ás súas relacións sociais e/ou que non 

participan activamente nas actividades de ocio e tempo libre. As persoas 

voluntarias que acompañan o fan de forma individual, no seu propio domicilio ou 

fora del. Entre as tarefas a realizar varían en función das necesidades e preferencias 

das persoas usuarias. Con este programa preténdese estimular as habilidades 

sociais, fomentar a participación en actividades de ocio así como evitar o illamento 

social. 

 
- Programa de acompañamento no Servizo de Transporte adaptado: as 

persoas beneficiarias son as usuarias do servizo de transporte adaptado. Co apoio 

do voluntariado, neste programa preténdese que este servizo se realice dun modo 

máis áxil e eficiente coa finalidade de contribuír a apoiar e promover a autonomía 

das persoas con discapacidade que teñan afectadas as funcións da súa 

mobilidade. 

 
Ao longo do 2019 contamos cun total de 12 persoas voluntarias no programa de 

acompañamento social e transporte adaptado. 

 

Así mesmo, dende GRUMICO ofrécense prazas ao CIS de Carmela Arias a través 

do Servizo de Xestión de Penas e Medidas Alternativas para a realización de Traballos 

En Beneficio da Comunidade, realizados por persoas en situación de medidas  penais 

alternativas, levando a cabo tarefas de limpeza e mantemento da asociación así como 

acompañamentos no Servizo de Transporte Adaptado.  

 

ESCOLA DE XOIERÍA 

 

Na nosa escola fórmase a persoas con discapacidade no ámbito da xoiería. O 

obxecto do curso foi formar a persoas con discapacidade na profesión da xoiería, 

optimizando ao máximo as súas capacidades para lograr a inclusión no ámbito laboral. 

Así como, aproveitar os beneficios terapéuticos que reporta esta actividade a nivel 

físico, psicolóxico e social.   
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Durante o ano 2019 foron 13 os/as alumnos/as que recibiron formación na nosa 

escola, este é o número máximo de prazas ofertadas. 

O proxecto desenrolouse sen incidencias e cunha gran aceptación por parte do 

alumnado, a os/as cales se lles facilitou un cuestionario de calidade e de avaliación de 

coñecementos de forma trimestral. Os resultados foron altamente satisfactorios en 

ambos tipos de avaliacións. 

 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN 

Dende a nosa entidade creemos firmemente na formación como elemento 

indispensable para o cambio; por esta razón consideramos fundamental o promover 

actividades dirixidas a todo tipo de colectivos (xóvenes, profesionais sanitarios, 

profesionais do ámbito do social, docentes…), destinadas a visibilización, 

concienciación y formación no ámbito da discapacidade. 

En este ano 2019 dende GRUMICO leváronse a cabo as seguintes actividades: 

 
- Colaboración coa ONG Equus Zebra: colaboramos coa ONG Equus Zebra  

realizando unha doazón de roupa. 

-  Sitcom “E voto porque me toca”: en colaboración coa entidade cultural Proxecto 

Máscaras, tamén dentro da convocatoria de Cultura Inclusiva. O proxecto titúlase 

“En la vida pública” e consiste na realización dunha serie audiovisual onde a 

presentación leva por título “E voto porque me toca”.  Este capítulo presentouse o 

día 01 de Decembro no Ágora. 

- Actividade “PONTE EN MI LUGAR” e stand informativo, con motivo da celebración da 

semana Europea de mobilidade organizouse esta actividade conxuntamente con 

outras entidades sociais que traballan no campo da discapacidade na praza de 

Lugo, participando nela tanto a cidadanía coruñesa como os/as concelleiros e 

concelleiras a cargo das concellerías de Mobilidade e Igualdade e diversidad 

- urso de Educación Financiera: Curso dividido en dúas partes, a primeira titulada 

“Gestiona tú economía” e a segunda “Tu banco y tú”. Impartido en Grumico por 

medio de “La Caixa”. 

- Visita guiada a Fundación Barrié: Visita guiada a Fundación Barrié para visitar a 

exposición de pintura “Trazos Maestros”. 

- Curso de Introducción ó Mindfulness: Espacio práctico para compartir vivencias e 

ferramentas para vivir o momento presente da vida cotiá. 
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-  “Somos e Sumamos”. Campaña de sensibilización e voluntariado, os días 3 e 8 de 

Xuño instalamos mesas informativas en diferentes puntos da cidade da Coruña. O 

obxectivo principal que queríamos conseguir mediante a instalación destas mesas 

era informar sobre os programas de voluntariado que desenvolvemos na asociación, 

así como dar a coñecer a nosa entidade e a longa traxectoria e experiencia no 

sector da discapacidade. Estes obxectivos víronse totalmente cumpridos, xa que 

despois da instalación das mesas aumentou o número de persoas interesadas nos 

programas da entidade e concretamente no programa de voluntariado. 

- VI Edición Carrera ENKI: Participación na VI Edición da Carreira ENKI pola inclusión 

das persoas con diversidade funcional no deporte. Celebrado na Praza de María 

Pita, onde puxemos Stand informativo sobre a nosa Asociación. 

- Campaña pola visibilidade da discapacidade orgánica “disOrganic”: Acto 

realizado no Juan Canalejo o día 27 de Novembro para concienciar e dar 

coñecemento da discapacidade orgánica. 

- Estudo sobre o tránsito intestinal en persoas con discapacidade “La efectividad de 

la fisioterapia en personas con estreñimiento primario o secundario”: estudo 

realizado pola Facultade de Fisioterapia da Coruña en GRUMICO. 

-  “Baixo o mesmo paraugas”, acto promovido por diferentes entidades do ámbito da  

discapacidade e acompañados/as polo Concello da Coruña, con motivo de dar 

visibilidade e celebrar o día 3 de Decembro, día Internacional da discapacidade. 

 

 

OCIO E TEMPO LIBRE 

 

 

Realizáronse ao longo do ano distintas actividades de ocio dirixidas a socios e 

familiares. Co obxectivo de promocionar o ocio e aumentar a participación social das 

persoas con discapacidade e os seus familiares. 

- No ano 2019 leváronse a cabo as seguintes festas: festa de Carnaval e churrascada. 

En todas as actividades que se foron realizando ó longo deste ano conseguiuse 

unha gran participación dos socios/as e dos familiares. 
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Un dos obxectivos de GRUMICO é apostar por satisfacer as necesidades formativas 

dos nosos socios e familiares, intentando aportar variedade nos nosos servizos. Por isto, 

contamos coa colaboración de profesores expertos na materia, alleos ao equipo de 

GRUMICO, que imparten as súas clases no noso local social. 

Os obradoiros levados a cabo dende a entidade en 2019 foron os seguintes: 

 

 

 
OBRADOIRO DE PINTURA 

 

 

Os Martes e os Xoves durante dúas horas pola tarde impártense, de forma 

habitual, clases de pintura ao óleo, acrílico, acuarela paisaxe, retrato e bodegón. 

Ademais impártense clases complementarias de historia da arte e técnicas 

experimentais. 

Están dirixidas a calquera persoa que así o desexe, independentemente de que 

teña ou non unha discapacidade; pretendemos que os obradoiros sexan o máis 

inclusivos posibles. Nesta actividade os alumnos non só aprenden técnicas de pintura e 

desfrutan deste arte, senón que tamén constitúe un espazo de encontro e participación 

social. As clases son impartidas por un docente licenciado en Belas Artes. En 2019 foron 8 

alumnos os que participaron no Obradoiro de pintura. 

Este obradoiro ponse en marcha a través dun proxecto levado a cabo por 

COGAMI cas súas entidades membro; o mesmo xa foi desenrolado en anos 

anteriores e conta cunha gran demanda e acollida por parte do alumnado. 

 

OBRADOIRO DE EDUCACIÓN FINANCEIRA 

 

Leváronse a cabo dúas sesións do taller de educación financeira impartido por 

unha voluntaria da Fundación “La Caixa”. O primeiro taller levouse a cabo o 24 de 

Abril, na sede de GRUMICO. Titulouse “Gestiona tu economía” tratando algo tan 

importante como é a nosa economía diaria e como xestionala da mellor maneira 

posible. 

A segunda sesión foi “Tu banco y tu” impartida o día 8 de Maio. Neste taller 

déronse pautas para aprender a xestionar  o noso diñeiro e as múltiples opcións que 

podemos encontrar para xestionalo a través dos bancos. 

OUTROS SERVIZOS EN GRUMICO 
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OBRADOIRO DE INTRODUCCIÓN Ó MINDFULNESS 

 

Este Obradoiro consiste en facernos conscientes do agora. É un espacio práctico 

e vivencial onde compartimos experiencias e ferramentas para vivir o momento 

presente. 

Este Obradoiro realizase en Grumico dende o 2 de Outubro ata o 13 de 

Decembro de 2019, ambos incluídos.  As sesión son o mércores a tarde, e teñen unha 

duración de hora e media. 
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 TRANSVERSALIDADE DOS  NOSOS PROXECTOS  
 

Ademais de realizar os nosos proxectos cos obxectivos xerais e específicos de 

cada un dos mesmos, relacionados principalmente coa inclusión social, a mellora da 

autonomía persoal e da calidade de vida das persoas con discapacidade e os seus 

familiares, queremos destacar a transversabilidade dos mesmos, pois incluímos en todos 

eles e temos moi en conta a perspectiva de xénero, a igualdade de oportunidades, a 

conservación do medio ambiente, así como a inclusión da lingua galega nas nosas 

actividades e xestións. 

 

 

  VISIÓN  DE FUTURO  
 
 

Sendo ata o momento, a única asociación especializada en discapacidade 

física no Concello da Coruña e municipios próximos, e contando con 504 socios no noso 

rexistro, para nós é moi importante seguir avanzando de cara o futuro e lograr uns servizos 

cada vez máis eficientes e adaptados ao colectivo que representamos. 

 
A nosa visión de futuro centrase en seguir traballando por e para as persoas con 

diversidade funcional representando os seus dereitos e velando polos seus intereses. É 

por isto que un dos nosos pilares como entidade é a loita pola inclusión social, a 

formación de cara a busca de emprego e a mellora da calidade de vida e a promoción 

da autonomía persoal. 

 



 
 

 

 

FOTOS DE GRUPO 
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