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SOLIDARIEDADE, LOITA E TRABALLO

"Somos persoas en situación de exclusión e os técnicos que as acompañamos"
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Coa colaboración de:

Voluntariado, doadores e sobre todo dos pobres que loitan por sair adiante.

Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

“Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”
O FSE invirte no teu futuro

Consellería de emprego e igualdade         Consellería de Política Social

Deputación de Pontevedra

Deputación de Ourense

Concello de Pontevedra

Concello de Vilaboa

Concello de Padrenda e Pontedeva (Ourense)
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PRESENTACIÓN

A memoria que tes nas túas mans é un documento interno que podes difundir, este
ano contamos tamén cunha memoria destinada aos financiadores e unha infografía
para o público en xeral. Por iso esta non ten imaxes, que podes ver na web e redes
sociais.

Todas  as  nosas  contas  son  públicas,  podes  solicitalas,  tamén  as  memorias
xustificativas das subvencións.

Xa  antes  era  complexo  explicar  a  nosa  actividade  pero  como  crecemos  non
podemos simplificar. 

A memoria foi redactada polas seguintes persoas, Pepa Vázquez que  coordina o
conxunto do texto. Lourdes Bustamante que redacta o epigrafe Vivir do Traballo e
Cesar Rodríguez e Cris Martínez que redactaron Boa vida no Rural, coa revisión final
de Victor Regueira.

Agradecemos  o  traballo  dos  compañeiros,  ou  como  dicen  en  Portugal  a
companheirada....  profesionais,  voluntarios,  contratados,  doadores  e  persoas  en
pobreza que loitan para sair adiante e nos permiten acompañalos.

Despedimos aos que xa non están entre nós, este ano Miguel Luque Fajardo, socio
fundador, que aos 63 anos descansa en paz e que foi un dos grandes inspiradores
do que somos hoxe, a Delia, e a Rosina, de ambas calquera palabra que se diga
sobre a súa obra social queda corta, solo pedir parecernos a eles.

Seguimos tendo presente o Abbé Pierre e o equipo de Traperos de Emaús cos que
formamos ese equipo de camiño e vida como tamén dicía a nosa compañeira de
Porto (portugal que nos deixou no 2020).
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Boa vida é unha asociación, constituída no 2012, na que traballamos para diminuir
desigualdades,  fortalecer  capacidades  e  mellorar  o  acceso  a  oportunidades  a
través da formación e o traballo en equipo, foi constituída por persoas en situación
de exclusión no 2012, e definímonos como un grupo de  persoas agradables con
“problemas de todo tipo”, con “dificultades”, en situación de “vulnerabilidade social”,
que nos reunimos para levar mellor a vida (opinar, acompañar,  aprender,  axudar,
reivindicar, “ser referente”) coa idea de dar participación e esperanza a todo o que
queira formar parte do grupo». 

Durante o ano 2020, o equipo tecnico de 9 persoas acompañaron a 33 voluntarios e
332 persoas no seu proceso de cambio.

Mantemos unha filosofía de traballo en rede conectado especialmente con Terra e
Xente,  Traperos  de  Emaus  España,  EAPN,  e  Nosa  Enerxía,  por  segundo  ano
consecutivo recibimos apoio de Rotary Club.

Temos ambito autonómico, Galicia, a sede central está en Pontevedra, e contamos
con oficina no concello de Pontedeva provincia de Ourense, dende ahí, proxetamos
tamén accións, nos concellos limítrofes.
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PROCESO SOLIDARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

O  proceso  de  cambio  que  propomos  en  Boa  Vida  consta  de  4  fases,  que  son
dinámicás  e adaptadas ás persoas segundo a súa situación vital.

Como  non  pode  ser  doutro  xeito  a  acollida é  fundamental  neste  primeiro
achegamento a persoa recibe información e a posibilidade de participar en dous
grupos, un de coñecemento de persoas en situacións similares e outro de busca
activa de emprego. A partir de ahí, se quere continuar pode realizar formación, e ir
obtendo ingresos económicos (traballos e axudas) que lle permitan camiñar cara a
súa integración coa inclusión na comunidade  na que vive.
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XESTIÓN XERAL

O ano 2020 foi o ano do covid-19, nada que dicir que non coñezas, traballamos e
saimos adiante.

Fixemos 5 xuntas directivas, e a asamblea anual xusto antes do confinamento, o
esforzo ten os seguintes resultados:

Deseño e xestión da publicidade e márketing. Comunicación externa.

Demos continuidade  a esta área dotando de orzamento e contratando esta vez con
Tentatoura a área de comunicación rematamos o ano co libro de estilo a punto de
sair e cunha web moderna e renovada xunto cos logos actualizados.

Xestión contable e mantemento do fondo solidario de préstamos internos.

No 2020 empezou unha persoa a compatibilizar  as contas con outras  tarefas,  e
rematamos cunha persoa a tempo parcial e outra por horas solo para os proxectos
mais complexos. Os prestamos e fondo solidario seguiron funcionando tal e como
se pode ver no informe económico nas axudas e bolsas de formación.

Formación de novo voluntariado e persoal asalariado.

A formación do voluntariado é indispensable para Boa Vida, dedicamos enerxía a
manter a ilusión das persoas que forman parte do equipo e das que se incorporan,
rematamos o ano con 33 voluntarias e voluntarios activos e ao longo do ano 2020,
36 persoas participaron das actividades da asociación. Así e todo moitas persoas se
deron de baixa temporalmente polo covid-19 e xa non volveron a incorporarse.

Equipo asesor.

Continuamos co asesoramento de persoas expertas, tanto na intervención social,
como no mundo da reciclaxe e recuperación de residuos.
A supervisión contratada deu soporte ao equipo e mantén unha liña de traballo que
fai  que o crecemento da organización sexa sustentable e con visión estratéxica.
Rematamos periodo con centro Loto e iniciamos nova etapa co centro Noosfera

Comunicación interna

Ampliamos a rede de comunicación interna con mails personalizados por proxectos,
tendo na actualidade os seguintes:
Formación, itinerarios, administracion, contabilidade, ODDS, migracions, tenda, vivir
do traballo, rural, casazul, e proxectos. 
Establecense  reunións  mensuais  de  equipo  e  semanais  coa  coordinadora  en
función das necesidades da axenda do momento.
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Traperos de Emaús.

Na asamblea do 2020 de Traperos de Eamus España, entramos iniciar oficialmente
o  período  de  observación  para  ser  admitidos  membros  de  pleno  dereito  en
Traperos de Emaús Internacional. Durará dous anos este proceso.

Traballo en Rede

Coa visión  global  de sabernos  parte  do terceiro  sector,  mantemos relación  con
diferentes  foros,  encontros  con  REAS-Galicia,  na  EAPN,  asistimos  ao  Encontro
Galego de Participación de Persoas en Pobreza e  ao Encontro Estatal  de forma
semipresencial 
Formamos parte da agrupación Terra e Xente, pola que se puxeron en marcha 6
proxectos do IRPF nos permitiu obter financiamento da convocatoria do IRPF 2019,
Isto  fai  posible  achegar  o  noso traballo  a  organizacións  consolidadas  en Galicia
como son o CDR O Viso, CDR Portas Abertas, CDR Ancares e Euro-Eume.
Colaboramos coas seguintes entidades:
ODS Coia,  AEIGA, Círculo do Silencio, Arela,  Cruz Vermella,  San Vicente de Paúl,
Cáritas Monte Porreiro, e Interparroquial, Manos Unidas, Asovedra, AECC, Comedor
de San Francisco,  Asociación de marroquís de Galicia,  Asociación de senegal de
Pontevedra, Xuntos sindromeDwon.

Relacións coas Administracións Públicas

Recibimos o director xerla de Inclusión para entrega de certificados.
Entrevistamonos coa delegada territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra.
Con concellais dos diferentes concellos nomeados anteriormente.

O equipo de traballo no 2020

O voluntariado como expresión da militancia pola xustiza e a grande fortaleza do
noso equipo de traballo xa se explican as cifras en xestión interna sen ese equipo
non sería posible o traballo dos técnicos. 
Este ano rematou,  dous anos de traballo,  Charo Bahamonde,  e iniciouno Natalia
Montenegro  e  Santiago  Barros,  Cesar  Rodríguez  e  Cristina  Martínez,  tamén  se
incorporou Ana Ramírez a tempo parcial en apoio a dirección e producción na EIL.
Somos a 31 de decembro 13 persoas contratatas (5 na empresa de inserción, e 8 na 
odds)
Tamén somos 70 persoas que colaboraron economicamente cos  proxectos, 
solidarios que emprendemos.
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OFICINA DE DEREITOS E DEBERES SOCIAIS

Os proxectos que se recollen a continuación teñen financiamento público polo que
teñen as súas respectivas memorias xustificativas a disposición do público previa
solicitude.

Para continuar contando sobre este ano temos que seguir dicindo que as persoas
son o primierio, e dende a oficina de dereitos e deberes sociais este é o ano do
rural, cos proxectos de intervención en Pontedeva, Padrenda, (Ourense) Vilaboa e
parroquias de Pontevedra,  empezamos polos datos globais, e imos dedicar unhas
liñas a cada programa que da corpo aos proxectos nos que se encadran.

Disribución por sexo

Por rango de idade, 
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43%

57%

HOMES 60

MULLERES 79

Rango Idade Pontevedra e limitrofes

18-30

30-45

45-65

> 65 37%

6%
16%

14%

26%

Rangos de idade 2020 Pontedeva e limítrofes
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> 65



Asociación FISA Boa Vida
Rúa A Seca, 3 - baixo
36002 Pontevedra
Tel. 674137604

Destacar tamén, en canto  a lugar de orixe

PROGRAMAS

Marcados por tres meses de confinamento nos que o teletraballo nos mantivo en
activo os 12 meses de traballo permitiron seguir acompañando dende as seguintes
liñas de acción.

Vai por diante o agradecemento as administracións públicas que fixeron posible o
traballo e as persoas participantes pola súa actitude de loita e perseverancia, eses
dous apoios xunto co equipo tecnico fan que aspirar a ter Boa Vida, non sexa un
soño. 

Para comprender un traballo complexo é preciso explicalo de forma complexa, polo
momento non podemos facelo doutro xeito, e este ano temos en dous territorios
(provincia de Ourense e Pontevedra) proxectos que se executan en ambos ou nun
deles, esperamos que se poda comprender e que podamos explicarnos.

Acollida - Información e participación

In-formate
No deseño inicial  do programa está a información e orientación como forma de
iniciar o camiño para sair da pobreza.
Este ano traballamos simultaneamente dende Pontevedra e Pontedeva, e limítrofes,
encadrando o traballo no proxecto integral rural, e no infórmate nos últimos meses
do ano.
En Pontedeva, ademais doutras actividades explicadas mais aidante, participaron 10
persoas nesta acción de información e orientación.
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Os grupos de primeira acollida fucionaron todo o ano en Pontevedra, dando entrada
a 139 de forma que non tiveron que esperar listas de agarda para ter unha primeira
información dos servizos da asociación e dos concellos limitrofes.

Realizaronse 13  sesións  nas  que  se  repartiron  guias  de  axudas  sociais  e  se
escoitaron  as  peticións  xenéricas  para  despois  pasar  a  citas  individuais  aquelas
persoas que o solicitaron.

ParticipAndo
Este  grupo  de  participación  transversal,  a  todas  as  persoas  que  queren
incorporarse, foi o mais afectado polo covid-19, xa que tiñamos en plans saídas para
camiñar, e un grupo de apoio mutuo de migrantes que non puido levarse a cabo, así
e todo atopamonos en 3 ocasións antes do confinamento e cinco despois, dende el
naceron  iniciativas  como  a  Pancarta  Solidaria,  a  celebración  do  17  de  outubro,
analise do 25 de novembro entre outros, 

Para  finalizar  o ano o 18  de decembro,  organizamos o encontro,  ante o  cobivd,
formación, traballo e alegría, pechamos o ano entregando cancións con valores as
persoas que se achegaron a nova tenda creando traballo con formación.

Grupo de Busca Activo de Emprego (BAE)
7 sesións nas que participaron ao longo do proceso 15 persoas, para atoparse e
crear formación e apoio na busca de emprego, tamén este grupo saiu debilitado do
covid-19 a falta de emprego e as sucesivas restriccións fixeron que na última parte
do ano acordaramos redeseñalo para ver que necesidades teñen en realidade as
persoas que buscan traballo

ACOMPAÑAMENTO

Proxecto ITINERE
A través dos itinerarios de acompañamento 55 persoas realizaron cambios no seu
proceso de mellora persoal e laboral, encadrados en accións especificas adaptadas
a cada participante este proxecto é a estrela da ODDS, cuns resultados que poden
sentirse  en  palabras  como  “soy  parte  de  algo”,  “síntome  acompañado”  “he
conseguido trabajo”.
O obxectivo é acompañar social, emocional e  laboralmente as persoas, así como
ser motor e apoio para xerar novas formas de empregabilidade na nosa contorna. 
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Total persoas

Manteñense de Alta fin de ano
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Nesta liña deseñamos “impulsos para o emprego” formacións ente 4 e 16 horas
teóricas con practicas, no campo do comercio, a limpeza, e cociña. Desenvolveuse
na última parte do ano como novo método de traballo que daremos continuidade
no 2020.

No mes de agosto deu inicio o proxecto. Emprendendo en común 1 en Pontedeva e
Padrenda, xa dende o proxecto integral se daba este enfoque pero con esta nova
acción 3 persoas puideron iniciar un itinerario encadrado en accións personalizadas
Programas sectoriais
Son programas nos que participan diferentes grupos de poboación,

Atención ás migracións
O  traballo  iniciado  no  2019  deu  os  seus  froitos  no  2020,  cun  proxecto  novo
financiado pola Xunta de Galicia a través do 0,7% IRPF e PGIS. Tanto en Pontevedra
como en Terras de Celanova (Ourense).
As  actividades  son  para  toda  a  poboación  con  participación  mixta  excepto  no
idioma e na nacionalidade e asesoría xurídica.
Nos cales demos información e orientación tanto en itinerarios como en accións
puntuais a mais de 90 persoas que recibiron mediación social, educativa e laboral e
formación na sociedade de acollida.

Oficina de información a inmigrantes. Concello de Vilaboa
Cos  cambios  no  fianciamento  esta  oficina  estivo  a  punto  de  desaparecer,  pero
finalmente  puido  ter  continuidade  pola  disposición  do  Concello  de  Vilaboa,
cedendo oficinas para que a mediadora intercultural puidera ir dous dias a semana
continuar  a  labor  dos  últimos  20  anos  e  recoller  o  froito  do  premio  a  mellor
estudante a nivel estatal unha moza de orixe marroquí.
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Itinerarios e formación
52
10
15
9
3

Total 89

Persoas
Proxecto ITINERE
Proxecto Mediamos
Proxecto Acollemos
Proxecto Dixitalizate
Emprendendo en común

66
Integral comunitario 92

50
95

Voluntariado 300
80

Programas sectoriais
Aldeas activas. Maiores

O noso espazo infancia e adolescenc
Galicia Acolledora. Migrantes

Necesidades Basicas
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Realizaronse obradoiros de:
Formación no idioma galego e castelán.
Nacionalidade.
Cociña e Comética natural e a súa relación coa corresponsabilidade familiar.
Apoio a lideres de asociación de inmigrantes.

Obradoiro de Reciclaxe e Competencias para a Vida
Por sexto  ano  consecutivo,  cofinanciado  pola  Deputación  de  Pontevedra,
avanzamos cara a xeración de ingresos procedente do textil,  da man de Manos
Artesanas,  este  ano  ademais  de  capacitar  persoas  na  área  puideron  producir
mascarillas,  e puido facerse unha segunda edición coa financiación Da xunta de
Galicia a través da formación para o emprego. 

IX Escola de Verán
Celebrar a Escola de Verán en pleno post confinamento foi un reto, e resultou moi
satisfactorio, as persoas participantes puideron expresar o seu sentir sobre o vivido,
tamén estudar novas formas de producir alimentos, e compartir coa biodanza e con
Provivenda proxectos novos.

Boa Vida en Pontedeva e limítrofes (Ourense)
Un equipo de duas persoas da educación social a media xornada excepto os tres
ultimos meses, e apoiados por unha traballadora social e o equipo de Pontevedra,
sacaron adiante o seguinte traballo, 

Desenvolver  accións  comunitarias  no  mundo urbano e rural  é  posible  este  ano
puidemos  practicar  metodoloxía  de  acción  participación,  que  antes,  durante  e
despois  do confinalmento  tiveron  diferentes  accións  coa  perspectiva  común de
solidariedade expresada na dinamización e sentimento de pertenza a comunidade,
ó pobo, á cidade, a un grupo humano ...  en Terras de Celanova 94 persoas deron
vida as accións entre as que se atopan, videos conxuntos, mural colectivo etc.

O acompañamento social vinculado aos desprazamentos é indispensable nas zonas
rurais, onte se da escaseza e ausencia, de medios de transporte públicos e privados,
por  iso articulamos un servizo personalizado que facilita desprazamentos a citas
médicas, xestións administrativas e outras de vital importancia na calidade de vida,
como pode ser  comprender un tratamento médico,  renovar  pasaportes,  solicitar
prestacións...etc. 7 persoas recibiron este apoio sendo 6 pertencentes ao colectivo
de maiores e unha a grupos de exclusion social.

Adaptandonos á o día a día, a través da Deputación de Ourense, fisoxe incidencia na
importancia  do  coidado  ante  o  covid-19,  facilitando  mascarillas,  e  xel
hidroalcóholico a 38 unidades familiaraes, isto complementou o traballo de escoita,
apoio e motivación, que xa se viña realizando e que se reforzou con esta acción
accedendo a novos nucleos familiares ou de persoas que viven soas.

Non  soamente  os  maiores  e  a  poboación  adulta  participa  desta  integralidade,
atentos á despoboación do mundo rural demos continuidade ao grupo de lecer e
participación xuvenil Compartimos Lecer. O grupo mantívose aínda coas restriccions
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pola pandemia, sendo os encontros virtuais durante o confinamento da primavera e
reanudáronse presenciais en verán. Participaron un total de 17 mozas e mozos de
entre 13 e 25 anos e leváronse a cabo 26 sesións/encontros nos que sempre está
presente  o  traballo  en  valores  de  igualdade,  solidaridade,  respecto  ao  medio
ambiente e a participación activa na súa contorna.

Nesta liña integral tivemos presentes os mais pequenos acudindo ao CPI Padrenda-
Crespos,  por un lado promovendo a empatía e a expresión de emocións ante  o
Covid-19, desenvolvéronse un total de 8 obradoiros, 2 en cada curso de Educación
Secundaria Obligatoria.

Xa en infantil e primaria, desenvolveronse 4 obradorios en todos os cursos, nos que
puideron aprender de forma lúdica e vivencial sobre:

• Prevención e sensibilización contra a violencia de xénero

• Coeducación

• Recoñecemento de emocións

• Autoestima, 

• Xestión pacífica de conflictos 

Para falar de comunidade é preciso mirar o mundo asociativo, por iso se dedicou
atención  a  escoitar  as  asociacións.  Estableceuse contacto  con  6  asociacions  da
contorna, tanto veciñais, como comunidades de montes e asociacións de mulleres
rurais .  A información dada e recibida fortalecen o tecido e permiten camiñar cara
unha comunidade viva. 

Detallase a continuación por proxectos a descripción e resultados aínda que pareza
reiterativo consideamos que este ano é preciso pararnos nisto xa que trascende a
loita pola dignidade e contra a pobreza rural e urbana, ao lado das persoas.

• Aldeas activas e saudables. Atención a persoas maiores.

Tiñase  previsto  realizar  accións  nas  parroquias  de  Pontevedra  pero  o  covid-a
anulounas.

Con este  proxecto buscase a promoción da autonomía  persoal,  o  envellecemento
activo, a prevención da dependencia e do illamento social.

O acompañamento nos domicilios e/ou o seguimento a través do teléfono,  busca
romper  co  illamento  social,  acompañar  a  persoa no  momento  actual  e  axudar  a
manter  a  súa autonomía  e  permanencia  no  seu  fogar.  A  estimulación  cognitiva  e
motora a través de ejercicios, movementos, paseos ou charlas, forman parte do día a
día de este programa.

Comezaron a levarse a cabo 4 grupos en diferentes aldeas de Pontedeva e Padrenda
chamado  Espazo  Seguimos  Aprendendo  Xunt@s.  Con  este  espazo,  buscábase  o
encontro entre as veciñas e veciños e desenvolver actividades do seu interese a vez
que se traballaba a estimulación cognitiva e motora. 
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Coa chegada da pandemia, estes grupos foron cancelados e o traballo concentrouse
na atención a nivel  individual  e/ou pequeno grupo ademais  de apoio telefónico e
coordinado co centro de saúde. 

Participaron un total de  49 persoas maiores e 2 coidadores, destas 6 recibiron tamén
acompañamento en desprazamentos. Tal e como se recolle na memoria referida a
integralidade do acompañamento en desprazaentos.

Espazo Seguimos AprendendoXunt@s.
Trado(Pontedeva)  15  –  Freans(Pontedeva)  12  -  San  Pedro(Padrenda)  12-  A
Notaria(Padrenda) 10

O acompañamiento nos domicilios e/ou o seguimento a través do teléfono, busca
romper  coillamento  social,  acompañar  a  persoa  no  momento  actual  e  axudar  a
manter  a  súa  autonomía  e  permanencia  no  seufogar.  A  estimulación  cognitiva  e
motora a través de ejercicios, movementos, paseos ou charlas, forman parte do día a
día de este programa. 

Integral-comunitario
Con este proxecto pretendese contribuir á creación de comunidade.
Por  un lado con actividades comunitarias,  replantexadas tendo en conta a actual
situación  sanitaria  y  social  que  estamos  a  vivir,  Aínda  así,  a  necesidade  de
dinamización, de fomentar o sentimento de pertenza a comunidade e de xerar novos
espazos para compartir e aprender xuntas/os, estivo moi presente. 

Leváronse  a  cabo  4  actividades  de  dinamización  comunitaria  mais  o  grupo
compartimos  lecer,  nas  que  participaron  un  total  de  94  persoas,  en  Pontedeva  e
límitrofes e en Pontevedra, dende o Particip-Ando priorizando a asistencia de persoas
das parroquias rurais.

O  grupo  de  participación  xuvenil  Compartimos  Lecer,  mantivose  aínda  coas
restriccions pola pandemia, sendo os encontros virtuais durante o confinamento da
primavera e reanudáronse presenciais en verán. Participaron un total de 17 mozas e
mozos de entre 13 e 25 anos e leváronse a cabo 26 sesións/encontros nos que sempre
está presente o traballo en valores de igualdade,  solidaridade,  respecto ao medio
ambiente e a participación activa na súa contorna.

Por outro o acompañamiento social individualizado. A través de accións centrados na
persoa,  facilitamos  información  sobre  dereitos  e  deberes  sociais,  e  apoiamos,
escoitamos e motivamos, acompañáronse a un total de 9 persoas en Pontedeva e
limítrofes mais as recollidas en Pontevedra de parroquias rurais.

• Emprendendo en común
Este programa busca acompañar social, emocional e  laboralmente as persoas, así
como  ser  motor  e  apoio  para  xerar  novas  formas  de  empregabilidade  na  nosa
contorna.  É un complemento ao integral rural e ten financiamento do PGIS.  Con el
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incorporase unha nova persoa a tempo parcial ao equipo de Pontedeva e limitrofes.
Durante o 2020 incorporanse 3 persoas e 13 mais farano durante o 2021.
• Necesidades básicas
Facilitaronse  mascarillas  de  un  so  uso,  reutilizables  e  geles  hidroalcoholicos  a  38
persoas con poucos recursos de Pontedeva e Padrenda. Así mesmo, a escoita, o apoio
e a motivación, estivo presente nos encontros cos persoas.
• Sensibilización no CPI Padrenda-Crespos
Ca nova realidade que estamos a vivir, sentimos necesario abrir novos espazos donde
a  xuventude  puidese  expresar  como  están,  como  se  sinten  e  sensibilizar  sobre  a
situación  en  relación  co  COVID19,  así  como  fomentar  a  empatía  hacia  outros
colectivos da nosasociedade. Nesta liña desenvolvéronse un total de 8 obradoiros, 2
en cada curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Levamos ata as clases de infantil  e primaria do CPI a prevención e sensibilización
contra a violencia de xénero. Coa cativada máispequena, a de Infantil, levouse a cabo
1 obradoiro enfocado a xestión de emocións, e nas clases de Primaria,  desenvolvemos
2 obradoiros por cada curso, nos que a autoestima, a xestión pacífica de conflictos e a
coeducación estivo presente a través de dinámicas e xogos.

SENSIBILIZACIÓN SOBRE PROBREZA E EXCLUSIÓN SOCIAL
Consideramos esta área de importancia, xa que responde ao terceiro piar de Boa 
Vida: loitar contra as causas que producen pobreza. O noso instrumento; a palabra e
o traballo colaborativo. 
Este ano co enfoque de voluntariado cofinanciado pola Xunta de Galicia a través do 
0,7% do irpf. Realizamos as charlas: O medio ambiente como expresión de calidade 
de vida. 2 Charlas sobre puntos limpos e recollida selectiva. 2 charlas de formación 
do voluntariado e escoita activa, 1 na parroquia de Moaña.

Nosa Enerxía
Coa Cooperativa Nosa Enerxía, electricidade limpa, da que formamos parte dende
hai 4 anos, contratamos a luz dos dous locais, e compartimos posto informativo na
mostra do posible de cangas.

ACTIVIDADES DE RUA

17 de Outubro, día Internacional para a Erradicación de Pobreza
Realizouse a actividade con Cáritas e Manos Unidas, e deuse lectura ao manifesto 
dignidade no traballo.
Repartironse 500 folletos informativos e unha voluntaria realizou o seguinte resumo:
Co fin de conmemorar o día Internacional para a Erradicación da Pobreza, Boa Vida -
xunto a Mans Unidas e Cáritas - organizou un acto de acción divulgativa centrado 
en destacar a importancia do voluntariado e o seu papel fundamental nas 
migracións.

Esta acción divulgativa, non solo consistiu en facilitar información á cidadanía de
Pontevedra sobre o traballo que se leva a cabo dende as distintas entidades, senón
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tamén  na  realización  de  dúas  enquisas  coa  finalidade  principal  de  promover  a
reflexión sobre o voluntariado e as migracións.
Ditas enquisas estaban compostas de tres preguntas cada unha, con duas opcións
de respota pechada (si e non):

a) Enquisas de voluntariado:
1. Coñeces a alguén achegado a ti en situación de pobreza?
2. Escoitarías, como voluntario, ás persoas nesta situación?
3. Desexas recibir máis información?

b) Enquisas de migración:
1. Coñeces a algunha persoa inmigrante?
2. Escoitarías, como voluntario, ás persoas nesta situación?
3. Desexas recibir máis información?

Ademais  destas  preguntas,  preguntabaselle  ás  persoas  participantes  se  querían
facilitar o seu número de contacto e o seu enderezo electrónico para recibir mais
información.

En  contra  do  esperado,  debido  principalmente  á  situación  sanitaria  actual,  a
participación da cidadanía foi alta. Un total de 50 persoas contestaron ás enquisas
de forma voluntaria; 21 á enquisa de voluntariado e 29  á de migracións.

Das 21 persoas que contestaron á enquisa sobre voluntariado:
• Once contestaron que si a alguén en situación de pobreza e dez que non.
• Dezaoito persoas contestaron que si escoitarían como voluntarios ás persoas

nesta situación e tres contestaron que non.
• Á pregunta sobre se desexaban recibir máis información contestaron que si

doce  persoas,  que  non  oito  persoas  e  só  unha  persoa  non  contestou  á
pregunta.

• Unhas seis persoas deixaron o seu enderezo electrónico e o seu teléfono de
contacto, catro deixaron o seu enderezo electrónico e dous persoas o seu
número de teléfono. Polo que, en total,  doce persoas deixaron algún dato
para facilitar o contacto.

• Das 29 persoas que contestaron á enquisa de inmigración:
• Dezaoito persoas contestaron que si coñecen a algunha persoa inmigrante e

once persoas contestaron que non.
• Á segunda pregunta vinte tres persoas contestaron que si e seis persoas que

non.
• Con respecto á pregunta sobre recibir  máis información,  dezaseis  persoas

contestaron que si, doce persoas que non e unha persoa non contestou.
• En total dezaseis persoas deixaron os seus datos de contacto, das cales catro

deixaron  só  o  seu  teléfono,  nove  só  o  seu  enderezo  electrónico  e  tres
deixaron tanto o número telefónico coma o seu email.
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VIVIR DO TRABALLO

No mes de agosto recibimos o numero de rexistro de empresa de inserción mais de
8 meses de xestións  e 7 anos de dedicación, deron o seu froito.

A aparición do Coronavirus COVID-19 en China en xaneiro de 2020 e a súa recente
expansión  global  a  un gran  número de países,  motivou  que o brote  vírico fose
cualificado como unha pandemia pola  Organización  Mundial  da Saúde desde o
pasado 11 de marzo. Tendo en consideración a complexidade dos mercados por
mor da globalización dos mesmos e a ausencia durante case todo o ano 2020, dun
tratamento médico eficaz contra o virus, e algunhas vacinas aínda en período de
proba, as consecuencias para a poboación empobrecida ainda non se poden prever.

Vivir  do Traballo,  Empresa  de  Inserción  Laboral,  S.L  (en  diante:  VDT)  está  moi
influenciada na súa labor durante o 2020 polo covid 19 e vai  depender en gran
medida da evolución e extensión da pandemia, nos proximos meses, así como da
capacidade de reacción e adaptación de todos os axentes económicos, políticos e
sociais impactados. 
Por  todo  iso,  á  data  de  formulación  desta  Memoria  2020  de  VDT é  prematuro
realizar unha valoración detallada ou cuantificación dos posibles impactos que terá
o COVID-19 sobre a nosa empresa, debido á incerteza sobre as súas consecuencias,
a curto, medio e longo prazo. 

Con todo, os responsables de analizar e avaliar a situación interna e externa de VDT,
realizaron  unha avaliación de todo o  experimentado e transitado durante o  ano
2020,  conforme  á  información  dispoñible.  Polas  consideracións  mencionadas
anteriormente,  dita  información  pode  ser  atípica  en  comparación  ás  dos  anos
anteriores.  Dos  resultados  da  devandita  avaliación,  destácanse  as  seguintes
cuestións relativas á información non financeira:

 •  Continuidade  das  operacións:  os  recentes  acontecementos  de  confinamento,
redución  da  mobilidade...  implicaron  a  interrupción  temporal  das  actividades  de
recollidas  a  domicilio  dos  donativos  que  adoitamos  recibir  (téxtil,  calzados,
xoguetes, libros, enxoval, artigos de decoración, mobles, entre moitos outros), así
como a súa clasificación, mantemento, etiquetaxe e venda no mercado almacenista
e comerciante polo miúdo dado que tivemos que pechar operacións e os nosos
clientes as súas tendas de fronte ao público, durante os meses de marzo, abril e
parte do mes de maio 2020. Así mesmo, tivemos que intensificar a hixienización de
todos os produtos recibidos, a do centro de traballo, a da furgoneta que realiza as
recollidas  e  cumprir  todas  as  normas  de  bioseguridade  na  xestión  das  nosas
actividades. 

• Cuestións ambientais: O impacto que se prevé é moderado; en todo caso o peche
de fronteiras internas e internacionais, impediron que os téxtiles que non puidemos
vender no noso mercado local, xa non se poidan derivar a mercados nacionais ou a
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terceiros países, senón que aumentou a almacenaxe de téxtil, o que contribuíu a
que  expuxésemos  unha  alternativa  solidaria  coas  persoas  menos  favorecidas,
ofrecéndolles  a  través  dunha  campaña  que  queremos  manter  de  forma
permanente, a venda de 4 pezas de roupa por tan só1€. 

Así se puido concretar en decembro 2020 a apertura  ofrece non só esta promoción,
senón todo tipo de complementos persoais e para o fogar de segunda man, en
excelente estado, utilidade e funcionamento. 

En canto á xestión responsable de residuos, durante todo o ano 2020 e nos anos por
vir,  fomentamos  a  utilización  de  vasos  de  cartón  e  non  plásticos dun  só  uso;
reutilízanos as caixas de cartón que recibimos con doazóns e destinámolas para
almacenar  a  nosa  mercadoría;  reutilízanos  as  bolsas  de  papel  e  plásticas  que
recibimos con doazóns e destinámolas para entrega de mercadoría que se compra
ou  para  reutilización  nos  nosos  contedores  de  lixo;  e,  reutilízanos  os  cadernos,
cadernos, bolígrafos e un sen fin de material de escritorio, para as nosas xestións
administrativas diarias. 

Presentamonos  de  forma  asociada  con  Traperos  de  Emaús  de  España  a
convocatoria da Fundación Biodiversidade. Para a recollida de texil porta a porta.

• Cuestións relativas á saúde e a seguridade: Desde o momento en que a aparición
da enfermidade en China se  fíxose pública, activamos o protocolo de seguimento
de emerxencias e empezamos a recompilar toda a información posible de fontes
contrastadas e empresas colaboradoras especialistas en seguridade e saúde.  As
primeiras medidas foron, o peche do centro de traballo,  restrinxir as recollidas e
implementar o teletraballo.

Fronte á propagación da enfermidadde, elaboramos nosa propia estratexia baseada
na redución da mobilidade local e perimetral, a información e formación de todos os
traballadores  e  a  priorización  das  medidas  de  hixiene  nos  postos  de  traballo
incluíndo a desinfección das zonas máis sensibles. Sen que se producira nen un so
contaxio.
A  día  de  hoxe,  seguimos  traballando  coa  mesma  estratexia  para  garantir  a
continuidade  naqueles  postos  que  deben  seguir  traballando  presencialmente,
como os clasificadores, vendedores de tenda e condutor. 

• Cuestións relativas ao persoal: O estado de alarma decretado polo Goberno de
España o 14 de marzo obriga ao peche de locais e establecementos de comercio
comerciante polo miúdo. 

En  consecuencia,  a  excepcional  normativa  que  obriga  ao  peche  de  locais  e
establecementos  do comercio  comerciante polo miúdo,  así  como a emerxencia
sanitaria,  impiden,  por  unha cuestión de saúde pública e por imperativo legal,  o
desenvolvemento da actividade ordinaria de VDT; con todo, seguíuselle pagando o
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salario aos traballadores estando confinados,  ata o 18 de abril  que se presentou
ante as Autoridades Laborais competentes un Expediente de Regulación Temporal
de Emprego ( ERTE) por causa de forza maior, solicitando as medidas de suspensión
temporal  de  todo  o  persoal  de  clasificación,  venda  e  recollida,  así  como  a  do
xerente.  Pero a pesar desta desaceleración,  en novembro e decembro logramos
contratar a 2 novos clasificadores-vendedores e a unha nova xerente xunto a unha
nova administradora. 

Este equipo constituido por 6 persoas, incluíndo ao integrador social, que pretende
incrementarse a 8 para o ano 2021. 

A  filosofía  de  traballo  e  os  valores  de  VDT precisan  dun  ambiente  de  traballo
diverso e cooperativo, no que cada traballador poida desenvolver o seu labor dun
modo libre e creativo. O respecto ás distintas sensibilidades –xa sexa por razón de
nacionalidade, idade ou xénero– é un valor único que facilita o intercambio de ideas
e o progreso da empresa de inserción laboral. De xullo a outubro, o noso persoal
recibiu formación e desenvolvemento continuo enfocados a dotar aos equipos de
mellores ferramentas para continuar desenvolvéndose persoal e profesionalmente,
podemos destacar tanto as formacións grupais, como as individuais baixo itinerarios
levados a cabo polo integrador social.

• Cuestións referentes a novos hábitos e tendencias de consumo: Esta pandemia
sensibilizou ás persoas en canto a un consumo máis responsable e a entregar en
doazón o que xa non utilizan, pois estando na casa durante o confinamento déronse
conta que os seus bens podían ter unha segunda oportunidade en mans doutras
persoas ou familias.
Nesta liña, Incrementouse o consumidor comprometido co medio ambiente, cunha
tendencia a alza do o número de doantes solidarios que se achegaron a tenda, e a
calidade dos produtos doados. 

Este efecto, permitiu que  VDT manteña o seu equilibrio e viabilidade a pesar da
crise sanitaria, económica e social. Este compromiso co cambio tamén implica que a
selección,  clasificación,  mantemento  e  reutilización  de  todos  os  produtos  que
xestionamos se realíce de maneira ética e responsable. 

Ademais, no noso centro de traballo reutilízanse as bolsas e utilízase luz de baixo
consumo enerxético. Doamos productos (mantas, xoguetes....)  para as asociacións
de protección de animais.

Tendas solidarias
Rematamos o ano abrindo a segunda tenda solidaria na cidade de Pontevedra, o 1
de decembro do 2020, unificando novamente os servizos da oficina de dereitos e
deberes sociais e a tenda nun mesmo espazo físico.
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Vivir do traballo en cifras
Descripción do persoal:
• 50% de mulleres contratadas (1 en risco de exclusión social, 1 superada a fase de
exclusión social) 
• 50% de homes contratados (2 en risco de exclusión social) 
• 20% do persoal contratado é migrante. 
• 80% do persoal é de nacionalidade española. 
• 40% do persoal é maior de 50 anos de idade.
• 60% do persoal está comprendido entre os 44 e 49 anos de idade. 
RECOLLIDAS

Ano Nº  recollidas
tenda

% Nº  recollidas
domicilios

% Total

2015 1122 85,00% 198 15,00% 1320
2016 1259 80,00% 314 20,00% 1573
2017 1720 78,00% 484 22,00% 2204
2018 1690 71,00% 661 29,00% 2351
2019
2020

2450
4070

71,50%
77,85%

978
1158

28,50%
22,15%

3428
5228

Estimamos que:

Recibimos 50 toneladas de produtos doados.

Seguimos recibindo mais doazons en persoa e nos puntos de recollida que nos
domicilios,  tamén porque durante uns  meses  non tivemos furgoneta  xa  que foi
roubada a finais do 2029.

Estimamos o numero de persoas guiandonos polas estatísticas oficiais que din que
cada persoa desbota unha media de 12 kg de producto textil ao ano. 

Doamos 3.000 pezas de roupa doadas a familias vulnerables. 

Vendemos 25.000 pezas de roupa

Vendemos 8.500 produtos non téxtis  (libros,  mobles,  enxoval,  calzado,  xoguetes
etc.)

Realizamos unha campaña especial de xoguetes a un euro no Nadal no que  3.000
xoguetes chegaron a familias en pobreza.

Tamén estamos en plataformas dixitais: 200 artigos tiveron saida.

Entre  Vivir  do  Traballo  e  Boa  Vida  facilitamos mais  de 33.000 euros  en  axudas
economicas e bolsas de formación e prestamos a mais de 90 persoas.
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INVERSIÓNS

Os ingresos proceden das administracións publicas, vendas e doazóns, 70 persoas 
colaboraron económicamente de forma constante durante o 2020.
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12,82%

67,31%
16,67%

3,20%
INGRESOS 
PROCEDENTES 
ADMIN PUBLICA

VENDAS

OUTROS
INGRESOS

DOAZONS
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