
PLAN DE ACTUACIÓN 2023

1



Fundación EOMAIA:
PLAN DE ACTUACIÓN PARA O EXERCIZO 2023

Antecedentes e descrición da entidade

O obxectivo social da Fundación Eomaia é a procura da calidade de vida, a igualdade de 
oportunidades no acceso ao benestar e á participación social,  a total integración social de todos os 
colectivos, a conciliación familiar, o empoderamento da muller, o desenvolvemento persoal e a 
mellora da saúde. 

Os seus valores fundamentais son: o respecto a todos os seres, o amor á vida, a sensibilidade, a 
colaboración, o apoio mutuo e a comunicación e entendemento entre as persoas.

En consoancia co artigo 25 da Declaración universal dos dereitos humanos, Eomaia defende e traballa
para que toda  persoa poida acceder a unha vida digna e adecuada que asegure, a ela e a súa familia, a
saúde e o benestar. 

Inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego co número 2009/20.

Inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Consellería de Política Social co
número E-6523 (RUEPSS) da Xunta de Galicia.

Inscrita como entidade no Rexistro de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia co nº O 644.

Novos programas no eido dos servizos sociais

Co fin de continuar a contribuír no ámbito dos servizos sociais, a Fundación apostou por dar un paso 
máis e colaborar cos poderes públicos na súa tarefa de “promoción das condicións para que a 
liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra, sexan reais e efectivas”; e de 
“remover os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os 
cidadáns na vida política, económica, cultural y social”, tal como versa o artigo 9.2 da Constitución 
Española. 

Despois de ter solicitado, no ano 2016, a incorporación da Fundación ao Rexistro Único de Entidades
Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), Eomaia recibe resposta favorable da Consellería de 
Política Social na que se lle comunica a incorporación ao dito Rexistro como entidade de iniciativa 
social para a área de actuación de familia, con data 23 de xaneiro de 2017. 

Así, artelláronse unha serie de obxectivos, accións e servizos dotados de orzamento e que contaron 
cos recursos humanos e materiais axeitados para levalos a cabo e procurar solucións ás necesidades 
sociais descritas. Puxéronse en práctica inversións para fomentar o compromiso das persoas coa súa 
contorna social, facéndose eco das necesidades e demandas para colaborar de maneira altruísta e 
proporcionar a información actualizada que permita accións coordinadas e eficaces con outras 
entidades e órganos de goberno.
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Actuacións de formación, sensibilización e para fomentar a participación activa das persoas 
voluntarias. 

Voluntariado ambiental como elemento dinamizador do medio rural, para adquirir experiencias, 
habilidades e competencias, ou mellorar as xa logradas. 

Programas de sensibilización das persoas voluntarias en materia de atención e acompañamento a 
persoas maiores, onde podan formar parte de actividades como membros activos. 

Programas dirixidos a impulsar a participación de colectivos que pola súa experiencia vital poden 
contribuír coa súa entrega ao beneficio doutros colectivos con necesidades sociais particulares, 
situacións de sufrimento por illamento, vellez, diversidade intelectual ou física, que provoca 
privación de dereitos e oportunidades. 

Ofrecendo unha contorna natural para o desenvolvemento de actividades no eido da educación 
artística e non formal, que fomenten o crecemento persoal e grupal de forma integral, impulsando 
habilidades, competencias, aptitudes e actitudes nas persoas que favorecen a solidariedade e a 
inclusión, e procuran o compromiso, a participación e a implicación social. 

Neste vindeiro ano 2023, prevese a continuación dos programas que levamos anos realizando, así 
como novas iniciativas para enriquecer aínda máis a actividade e o servizo prestado.

 A continuación, o plan de actuación por proxectos. 
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Proxecto “UNHA BOA MORTE PARA TOD@S”

DENOMINACIÓN
PROGRAMA III FORMACIÓN VOLUNTARIADO “A TRIBO VEDRAÑA”
PROGRAMA “TI PINTAS MOITO”
PROGRAMA “AUTOCOIDADO”

TIPO Propio

SECTOR PRINCIPAL Cidadanía en xeral. Persoas maiores. Persoas con dificultades económicas ou/e 
sociais. Contorna rural. 

FUNCIÓN PRINCIPAL Formación do voluntariado de acompañamento.  Aldeas activas. Servizos 
Comunitarios.

SITUACIÓN 
XEOGRÁFICA

Concellos de Ponteareas, Mondariz e Covelo, Pontevedra. Comunidade 
Galega.
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Antecedentes e detección de necesidades.
A Fundación Eomaia leva desenvolvendo o proxecto “ Unha Boa Morte” dende o ano 2014 en
diversas actuacións nas que quere colaborar no recoñecemento de pleno dereito de todas as persoas
ata a morte.
En 2013-14, realizouse a formación coa Fundación Vivir un Buen Morir que constou de 8 módulos de
12 horas cada dous obradoiros intensivos de 2 fins de semana.

En 2018, desenvolveuse o programa “ Unha Boa Morte para todas as persoas”, subvencionado
pola deputación da Coruña, no que tivemos un local aberto na Rúa Fontiñas, en Santiago de 
Compostela durante un ano. Alí, e durante ese tempo, facilitouse información sobre o Documento de 
Instrucións Previas, ademais de abrirse a porta ao servizo de acompañamento que desde aquela segue 
realizándose cando é requirido en diferentes circunstancias relacionadas coa proximidade da morte ou
o dó posterior.

No decurso dos anos 2021 e 2022, levamos adiante dentro do programa “Tribo Vedraña”, un 
programa de voluntariado acollido ás subvencións para Entidades de Acción Voluntaria no seu 
apartado de voluntariado senior para o fomento e a realización de actividades de voluntariado. 

En 2021, púxose en marcha a 1ª formación de voluntariado Tribo Vedraña que se está
realizando nos Concellos de Covelo e Ponteareas. O obxectivo é crear un núcleo forte de
voluntariado formado que sirva de inicio a unha rede permanente que fomente os valores de
solidariedade, compaixón e responsabilidade social, para dar resposta ás necesidades e carencias
sobre a demanda potencial da prestación de servizos para persoas maiores da comunidade rural na
contorna de Ponteareas, Mondariz e Covelo.

No ano 2022, seguimos o camiño emprendido coa 2ª convocatoria da formación e no 2023 
realizaremos a III Formación de voluntariado Tribo Vedraña, pois valoramos moi positivamente os 
resultados da normalización dos temas relacionados coa morte e o final da vida que, avaliando as 
intervencións realizadas, fornece alivio e satisfacción ás persoas que o comparten.

O envellecemento da poboación no medio rural galego é un desafío para a sociedade xa que o 
incremento da esperanza de vida non implica que esta sexa de calidade, senón que está asociado a un 
incremento progresivo das taxas de discapacidade e dependencia, que aumentan a necesidade de 
apoios, servizos e recursos na persoa maior.

Debido ao estilo de vida actual, o cal inclúe a desintegración do ancestral modelo de familia extensa, 
o abandono do rural, o avellentamento da poboación en Galicia, o illamento ou diferentes estados de 
abandono dos nosos maiores, a desvalorización das persoas consideradas improdutivas, e outros 
factores sociais inherentes á vida moderna, cada vez son máis as persoas que afrontan a etapa final da 
súa vida en soidade. A isto hai que sumar carencias económicas e de relacións sociais que fomentan 
estados físicos e psicolóxicos de depresión e enfermidade, o que ocasiona que a última etapa da vida 
se converta nunha acumulación de sufrimento e impotencia para as persoas, e para unha sociedade 
que necesita actualizar con medidas de atención e servizo máis adecuadas o momento que vivimos de
lonxevidade.

Consciente desta situación e consecuentemente cos seus principios e fins estatutarios, Eomaia mantén
este programa que pretende paliar, na medida do seu alcance, os problemas descritos, poñendo 
especial atención na poboación máis illada social e fisicamente, e a máis desfavorecida.
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DESCRICIÓN DO PROGRAMA

Este programa trata de contribuír  a recuperar a participación das persoas maiores na sociedade e
potenciar a xeración  de espazos inter-personais e  dinamización cultural da contorna. Encamíñase  á
posibilidade da participación activa, das persoas maiores, na súa vida social e familiar, gozar  dunha
calidade de vida e do respecto á súa dignidade nesta etapa da vida. Artellar unha serie de accións,
levadas a cabo por persoal voluntario, que sirvan de apoio ás persoas e ás súas familias, para engadir
calidade e alivio na etapa final da vida.

Así  mesmo,  o  programa  pretende  achegar  á  cidadanía  en  xeral  as  ferramentas  informativas,
formativas e asistenciais que contribúan a manter e protexer a autonomía persoal e as decisións baixo
o amparo de ser cidadáns/as de pleno dereito.

O programa enmárcase dentro do proxecto de acompañamento ao final da vida, “Unha boa morte
para todas as persoas”, co fin de fornecer na medida do posible unha boa vida que desemboque nun
fin digno e respectado, favorecido por vencellos afectivos que sexan produto dunha relación inter-
xeracional e de veciñanza saudable, dinámica e creativa. 

Trátase dun programa de desenvolvemento comunitario co que pretendemos que as persoas maiores e
as súas familias coidadoras,  persoas excluídas ou en risco de exclusión (tendo en conta tamén a
exclusión territorial)  permanezan no seu medio, nas mellores condicións e coa maior calidade de
vida.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Favorecer a participación social da veciñanza e de grupos de axuda contribuíndo a previr e combater
a soidade e o illamento social.

Continuar o camiño comezado e seguir a alimentar unha rede permanente que fomente os valores de
solidariedade,  compaixón e responsabilidade  social, para dar  resposta  ás  necesidades  e  carencias
sobre a demanda potencial da prestación de servizos para persoas maiores da comunidade rural na
contorna de Ponteareas, Mondariz e Covelo. 

Desenvolver programas que integran  proxectos dirixidos aos maiores e ás súas familias coidadoras a
través de actividades educativas, formativas/informativas, artísticas, e da prestación de servizos de
proximidade e acompañamento para que este sector da poboación permaneza no seu medio o maior
tempo posible.

Crear infraestruturas novas situadas no local e o familiar de maneira que posibiliten a
continuidade e a permanencia da xente maior na súa contorna, darlles unha calidade de vida e
respectar a súa dignidade ata a morte.

A necesidade de comunicarnos cos demais é importante durante toda a vida, e intensifícase cando
nos facemos conscientes da proximidade da morte. Faise necesaria unha estrutura estable de
intercambio cultural entre as diferentes xeracións, e este proxecto quere artellala na bisbarra do
Condado-Paradanta, e máis concretamente nos concellos de Ponteareas, Covelo y Mondariz.
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Establecer liñas de comunicación abertas que recollan o legado cultural e a experiencia da xente vella
da comunidade. Abrir camiños de confianza para que o diálogo se estableza en dúas direccións. Non
se trata só de coidar o corpo, de fornecer alivio na dor física, senón tamén de ser capaces de recoñecer
momentos  ligados  ao  final  da  vida  para  os  que  é  necesario  espertar  a  sensibilidade  propia  do
recoñecemento á vellez e á morte.

OBXECTIVOS

Renovar as canles de comunicación entre as diferentes xeracións, elaborar ideas que contribúan a
recuperar a cultura dos nosos maiores e participar dela dun xeito activo, establecendo vías de
intercambio cultural entre todos os individuos da comunidade na que estamos inmersas.

Artellar unha serie de accións, levadas a cabo por persoal voluntario, que sirvan de apoio ás persoas e
ás súas familias, transmitir os seus coñecementos e dignificar a súa experiencia, para engadir calidade
e alivio na etapa final da vida.

Poñer en valor o papel da muller no rural.

Recuperar o coidado das persoas maiores pola sociedade da que forman parte.

Facer uso das conexións que se establecen a través do idioma galego,

ACTIVIDADES.

III FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO DE ACOMPAÑAMENTO AO FINAL DA VIDA DO 
PROGRAMA “TRIBO VEDRAÑA” DO PROXECTO “A BOA MORTE” DE FUNDACIÓN 
EOMAIA.

Formación de voluntariado de acompañamento
 
Especialmete dirixido a:

• Persoas na franxa de idade que forman parte do envellecemento activo. 
• Persoas que xa forman parte do voluntariado da Fundación Eomaia que queiran formarse e

participar dun xeito transversal noutros programas da mesma. 
• Persoas interesadas, profesionais da sanidade, educadores/as, coidadoras, familires. 

Estas xornadas celebraranse desde o 16 de febreiro ata o 30 de marzo de 2023 en Ponteareas.
O prazo de admisión remata o 14 de febreiro de 2023.
A xornada de apertura e de clausura celebraranse no Centro Multiusos de Ponteareas en horario de 10 
a 13 horas, coa entrega de documentación.
Todas as xornadas que entran dentro da formación realizaranse no Centro Cultural de Areas, 
Ponteareas.
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Formación de Voluntariado febreiro-marzo 2023 da Tribo Vedraña.

Febreiro 2023
Lu. Ma. Mé. Xo. Ve. Sá. Do.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14
Finaliza o prazo de 
admisión

15 16
APERTURA DAS 
XORNADAS. Multiusos 
de Ponteareas. 
10 a 13horas.

ANXA CORREA
“ACOMPAÑAMENTO 
EN PRIMEIRA PERSOA”

17 18 19 

20 21
CC Areas. 
10 a 12horas.

DONATIENNE 
THEYTAZ
“La noche se acerca, el 
amanecer llegará. 
Meditación sobre la 
muerte”

22 23
CC Areas. 
10 a 12horas.

MARÍA LAGOA
As emocións, o seu 
continente, o seu contido, o
seu coidado.

24 25 26

27 28
CC Areas. 
09.30 a 13.00horas.
JAVIER GOYANES
El sistema energético del
ser humano.
RICARDO LÓPEZ 
MÉNDEZ
“El morir” y “El Alma-
Conciencia”.
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Marzo 2023
Lu. Ma. Mé. Xo. Ve. Sá. Do.

1 2 
CC Areas. 
10 a 12horas.
MARUCHI BLANCO
Derechos sanitarios al final
de la vida.

3 4 5 

6 7 
CC Areas. 
10 a 12horas.
PATRICIA ÁLVAREZ
O autocoidado no 
acompañamento.

8 9 
CC Areas. 
09.30 a 13.00horas.
CRISTINA TRIVIÑO
Acompañamiento al duelo 
perinatal.

10 11 12

13 14
CC Areas. 
10 a 12horas.
MARÍA DARRIVA
De alma a alma.

15 16
CC Areas. 
10 a 12horas.
SUSANA SEOANE
Atención centrada na 
persoa.

17 18 19

20 21
CC Areas. 
09.30 a 13.00horas.
PATRICIA ÁLVAREZ 
LOUREIRO
O autocoidado no 
acompañemento.
A SEARA

22 23
CC Areas. 
10 a 12horas.
SUSANA SEOANE
Atención centrada na 
persoa.

24 25 26

27 28
CC Areas. 
09.30 a 13.00horas.
MARIAN GARCÍA
Cuidados paliativos al 
final de la vida.

29 30
PECHE DAS 
XORNADAS.
Multiusos de Ponteareas.
10 a 13horas.
REBECA REBOLO 
“Acompañamientos con 
sentido en el final de la 
vida en centros socio 
sanitarios.”.

31

16 de febreiro 2023, Multiusos Ponteareas.
APERTURA DAS XORNADAS
ANXA CORREA “ACOMPAÑAMENTO EN PRIMEIRA PERSOA”
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21 de febreiro 2023
2h. de 10.30 a 12.30
DONATIENNE THEYTAZ
Arteterapeuta.
Www.colorsalud.com

PONENCIA: LA NOCHE SE ACERCA, EL AMANECER LLEGARÁ. MEDITACIÓN SOBRE LA 
MUERTE. Trabajo con pinturas pastel; el punto de partida de una vivencia personal.

23 de febreiro 2023, Casa Cultural Areas. Ponteareas.
2h. de 10.30 a 12.30
MARÍA LAGOA
Na vida persoal, fun coidadora da propia nai xunto coas miñas irmás durante 23 anos, ata o final da 
súa vida no ano 2018.
Na vida profesional, son técnico en coidados auxiliar de enfermería. Traballo no servizo de 
reanimación post-quirúrxica, Rea2, unha unidade  de  coidados críticos, dende o ano 2016.
Neste servizo hai un achegamento @s pacientes~persoas que se atopan en distintos procesos, incluído
o final da súa vida. Convívese con emocións como a tristeza, a alegría e o medo, entre outras.
Os pacientes necesitan máis, máis cariño, máis corazón  do que lle ofrecemos como persoal sanitario, 
necesitan mais acompañamento dun ser querido ao seu  lado.
Convívese coa ausencia.

PONENCIA.- AS EMOCIÓNS: O SEU CONTIDO, O SEU CONTINENTE, O SEU COIDADO.
Prácticas a través do xogo para explorar, descubrir, auto-recoñecer ese continente que somos e que 
contén as nosas emocións.
Conectar con nós mesm@s é o primeiro. O primeiro paso cara nós e o primeiro paso deica o outro. O 
coidado comeza en nós.

28 de febreiro 2023,  Casa Cultural Areas. Ponteareas.
4h., de 09.30 a 13.30
JAVIER GOYANES
Terapeuta del sistema energético humano, kinesiólogo
holístico y prospector geobiólogo.

PONENCIA: EL SISTEMA ENERGÉTICO DEL SER HUMANO.
Constitución septenaria del ser humano. –Niveles. –Los cuerpos del hombre. –Cuaternario y tríada. –
Campo etérico o energético y su influencia en el físico. –La correa de transmisión. –El pensar, el 
sentir y el hacer. –Los bloqueos. –El aspecto psicosomático. –Campo emocional. –La aspiración. –El 
campo mental. –Mente concreta y mente abstracta. –Los polos de la pila. –Los centros energéticos. –
Yo soy, yo amo, yo siento, yo tengo. –Miedo, culpa, ira, pena, mentira, ilusión, lazos mundanos. 
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RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ
Profesor de pedagogía terapéutica, articulista en revistas varias y estudioso de la “Sabiduría Perenne”.
PONENCIA: “EL MORIR” Y “EL ALMA-CONCIENCIA”.
“Ars Moriendi” 1493. Veredicto muerte. -Orden del Alma-Conciencia. –Fases –proceso fisiológico 
externo e interno. -Cosmos o caos. -Nacimiento físico y espiritual. -Consciencia, y conciencia con sus
maletas. -El perdón y la crueldad. -Las tres premisas. -La esperanza del enfermo en tránsito. –
Restitución. -Deseo de comunicación. Inquietudes personales. -¿Me quedo, o me voy? -Estado 
Intermedio. -Eliminación. –Purgatorio-Infierno.  -– Cansancio, desilusión y primer sueño.

UN PEQUEÑO RESUMEN DEL PROCESO
–El salto cuántico. -¿Qué es el Alma-Conciencia? El “campo unificado independiente” de cuantos. 
¿Qué es un cuanto?  -Los quarks. –El gluón. -El fotón. –¿Qué es una onda de pensamiento? El 
taquión.  -Onda-Partícula. –El comienzo. –Onda mental repetida -hábitos y egregores-. -La siembra.  -
Semillas cuánticas permanentes y su función.  -Campos morfo-genéticos. -El despertar en el lugar 
que corresponde por vibración adquirida –nivel de conciencia-. Planos de existencia. -En la Casa de 
Mi Padre. Cuarta dimensión, y ejemplo de la segunda. -El  equipo que uno lleva consigo. -
Agotamiento, cansancio y segundo sueño.  –La entrada  en el llamado cielo y  el “Cuerpo Astral”.  -
Cascarones y fantasmas.  -Nueva encarnación.

2 de marzo 2023,  Casa Cultural Areas. Ponteareas.
2h. de 10.30 a 12.30
MARUCHI BLANCO 
Médica xubilada do sistema público de saúde. Na actualidade, vicepresidenta da asociación dereito á 
morte digna de Galicia.

PONENCIA: DERECHOS SANITARIOS AL FINAL DE LA VIDA.

7 de marzo 2023,  Casa Cultural Areas. Ponteareas.
2h. de 10.30 a 12.30
PATRICIA ÁLVAREZ
Fisioterapeuta en FisioCovelo, osteópata sacro-craneal e biodinámica en Clínica Alsana (Ponteareas). 
Coordinadora da Finca Da Seara e membro da Fundación Eomaia. Acompañante de procesos 
femininos e das diferentes etapas da vida, cara a procura da Saúde, por medio de ferramentas como 
coaching, posturoloxía, reflexos primitivos, nutrición e fitoterapia.

PONENCIA: O AUTOCOIDADO NO ACOMPAÑAMENTO.
A importancia de poñer atención no desgaste físico e emocional d@ cuidador@ nos procesos de 
acompañamento, identificación de necesidades e xestión de habilidades.

9 de marzo 2023,  Casa Cultural Areas. Ponteareas.
4h. de 09.30 a 13.30
CRISTINA TRIVIÑO
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Comadroa. Socia de Nacer en Casa. Experiencia como formadora a profesionais sobre dó perinatal. 
Traballo na sanidade pública.

PONENCIA: APROXIMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL DUELO PERINATAL.

14 de marzo 2023,  Casa Cultural Areas. Ponteareas.
2h. de 10.30 a 12.30
MARÍA DARRIVA
Leva máis de 20 anos convivindo coa morte, dos máis cativos aos máis maiores, dende a súa 
profesión de enfermeira. Pola súa experiencia, pode sentir que, nos últimos momentos de vida, a 
conexión é de alma a alma.

PONENCIA: DE ALMA A ALMA.

16 de marzo 2023,  Casa Cultural Areas. Ponteareas.
4h. de 09.30 a 13.30
SUSANA SEOANE VEIRAS
Grado en Traballo Social.
Máster en Dependencia e Servicios Sociais.
Máster en Xerontoloxía e a Atención Centrada na Persoa.
Curso universitario Experto en xestión de Axuda no Fogar.

Coordinadora de Centros de Día de COGAMI desde hai máis de 10 anos. Experiencia de 10 anos en 
coordinación de servizos de axuda no fogar e  asistencia persoal. Formadora en módulos relacionados
coa atención centrada na persoa e atención sociosanitaria.

PONENCIA: ATENCIÓN CENTRADA NA PERSOA
Contextualización do modelo centrado na persoa para unha aplicación práctica no voluntariado.

Obxectivo: Comprender o novo enfoque que se explica a continuación:

A Atención Centrada na Persoa (ACP) é un enfoque que prioriza ao ser humano defendendo os seus 
dereitos e a súa autodeterminación;  é unha forma de “mirar” á persoa que a recoñece como axente 
activo con capacidade para decidir sobre si mesma (Martínez, Díaz-Veiga, Sancho y Rodríguez, 
2014). É, así mesmo, unha atención profesionalizada que busca a calidade de vida das persoas que 
necesitan coidados, dando prioridade ao respecto á súa individualidade, ao seu modo de vida  e as 
súas preferencias (Martínez, 2016).

O voluntariado é un recurso de apoio ás persoas e as súas familias para a continuidade na súa 
contorna cando se precisan apoios determinados de acompañamento. Polo tanto, se dende este servizo
se quere ofrecer unha atención personalizada centrada na autonomía das persoas como capacidade 
para exercer o control do seu proxecto de vida, é fundamental que se realice o acompañamento dende 
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a óptica deste novo modelo que supera aspectos organizativos para xirar en torno a cada persoa e polo
tanto é necesario superar as barreiras de modelos antigos de facer o apoio e buscar formas prácticas e 
operativas de converter en realidade estas premisas de dereitos ás que insta a OMS.

21 de marzo 2023,  Casa Cultural Areas. Ponteareas.
4h. de 09.30 a 13.30
PATRICIA ÁLVAREZ

PONENCIA: O AUTOCOIDADO NO ACOMPAÑAMENTO.
Experiencia na finca “A Seara”. Reconectando na natureza: escoita e presencia.

Os cabalos, desde a súa sensibilidade e presenza incondicional, acompáñannos sen xuízo. Fan de 
espello, perciben os nosos sentimentos e reaccionan en relación a iso, polo que supoñen unha gran 
axuda para entrar en contacto co noso interior.
Esta experiencia facilita a conexión co noso corpo sendo conscientes doutra comunicación, aprender 
a ver, escoitar e sentir (empatía); axudándonos a estar presentes, sen etiquetas, aceptándonos como 
somos e permitíndonos desenvolver a nosa intelixencia emocional.

23  de marzo 2023,  Casa Cultural Areas. Ponteareas.
2h. de 10.30 a 12.30
SUSANA SEOANE VEIRAS

PONENCIA: ATENCIÓN CENTRADA NA PERSOA, 2ª parte.

28  de marzo 2023,  Casa Cultural Areas. Ponteareas.
4h. de 09.30 a 13.30
MARIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ.
Nacida en León, mi gen nómada me ha llevado por distintos puntos de nuestra geografía. Donostia, 
Córdoba, Madrid, Mallorca, Barcelona. Soy enfermera (DUE) por vocación cuidadora desde hace ya 
muchos años. Me considero exploradora de la naturaleza humana, buscadora del sentido de ser.
La danza y la meditación Zen son dos pilares sólidos de mi vida. Los 10 últimos años laborales, como
enfermera en Cuidados Paliativos Domiciliarios (Máster en CCPP ICO-UB), han sido los más 
gratificantes de mi vida profesional. Cada persona a la que acompañé en su etapa final de vida fue 
maestra para mí. Han sido espejos de mis luces y mis sombras, me han enseñado a vivir y a morir. Me
han regalado su autenticidad. Actualmente, en mi tarea como Coordinadora de Palma Compasiva, 
arropada por un magnífico equipo, me siento afortunada de poder invertir lo recibido, ofrecer parte de
la cosecha y seguir en servicio a la comunidad, acompañando a las personas más vulnerables, 
mientras sembramos semillas de compasión entre nuestros vecinos.

PONENCIA: CUIDADOS PALIATIVOS AL FINAL DE LA VIDA. Cuando no hay nada que hacer, 
queda mucho por hacer.
¿Qué es lo importante a la hora de acompañar cuando la vida llega a su última etapa?
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Qué hacer y qué evitar. Como acompañar. El arte de escuchar. Cuidados con amor.

30 DE MARZO 2023. Multiusos Ponteareas.
PECHE DAS XORNADAS
REBECA REBOLO CONSTENLA
Directora e fundadora de O Lecer Senior Care, centro residencial para maiores que promove unha 
filosofía e metodoloxía de acompañamento centrados na persoa.
PONENCIA: “ACOMPAÑAMIENTOS CON SENTIDO EN EL FINAL DE LA VIDA EN 
CENTROS SOCIOSANITARIOS”.

Voluntariado senior
Ponteareas é un municipio da provincia de Pontevedra cunha extensión de 125,60 Km2. É a capital da
comarca do Condado á que pertencen tamén Mondaríz, Mondaríz Balneario, As Neves e Salvaterra 
de Miño.
Está formada por 24 parroquias. Ten unha poboación de 22.940 persoas que se concentran no núcleo 
da cidade de Ponteareas, mentres que as 24 parroquias que a compoñen atópanse cada vez máis 
deshabitadas e faltas de actividades culturais e de dinamización da vida social, de tal xeito que as 
persoas, na súa maioría anciás, que a habitan son, a cada vez máis, vítimas da exclusión e o 
abandono, véndose obrigadas a deixar a súa vida no medio social coñecido pola necesidade de 
coidados e atención en residencias nas que a perda de identidade e o desenraizamento arrequecen a 
enfermidade e a desorientación. 

Moitas persoas que forman parte da franxa de idade posterior á xubilación, manteñen un espírito
dinámico que, se se estimula e alimenta, pode favorecer que a súa vellez transcorra de moi distinta
maneira. Polo que é necesario fomentar que estas persoas achegadas á vellez poidan organizarse en
comunidade e gozar con calidade este período que cada vez se alonga máis pola esperanza de vida.
Coñecer de preto a vida dos nosos maiores ensínanos a decidir o que queremos para nós, acompañar o
final da vida con propostas de calidade ocupándonos de reunir e dinamizar os núcleos máis apartados.

Xa contamos cun número de persoas pertencentes a franxas de idade superiores a 55 anos coas que 
temos proxectado continuar nas actividades coa súa axuda, voluntariado senior.

Beneficiarios/as
Persoas xubiladas ou liberadas de actividade que queiran dedicar tempo ao servizo comunitario.
Persoas residentes no concello de Ponteareas e Covelo que estean interesadas en formar parte dun 
proxecto interxeracional.
Voluntariado da Fundación Eomaia. Voluntariado dependente dos concellos. Voluntariado dependente
doutras asociacións colaboradoras.
Familiares e coidadoras de persoas dependentes.
Persoas vellas que viven illadas ou soas na contorna dos concellos de Ponteareas e Covelo ou que 
forman parte de institucións de asistencia, como centros de día e residencias de anciáns.
Asociacións de veciños e centros culturais da contorna.
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Dinamización social e comunitaria. Realización de actividades de 
carácter social en colaboración coa comunidade veciñal. 
Servizos específicos para persoas en risco de exclusión social: servizos de proximidade, atención e 
asesoramento, conciliación, espazos de lecer, sensibilización, reforzo socioeducativo, apoio 
psicosocial, acompañamento.

Actividades de animación sociocultural para a posta en valor do patrimonio do medio rural. 

Dinamización da vida no medio rural das áreas de actuación.

Recuperar e poñer en valor todas as formas de manifestacións orais e escritas e divulgativas en xeral 
sobre coñecemento da xeografía, recursos naturais e culturais da contorna, tradicións e 
manifestacións como valores a preservar. 

“TI PINTAS MOITO” e “AUTOCOIDADO”

• Entrar en contacto coas persoas por medio de visitas co fin de detectar situacións sensibles de 
precisar apoio.

• Organizar soportes cidadáns de colaboración.

• Promover entre a poboación de todas as idades, pero principalmente no sector máis vulnerable
de sufrir por illamento, iniciativas culturais e artísticas. Dinamizar actividades culturais en 
centros sociais, comunidades de veciños e domicilios comunitarios. 

• Poñer en valor o traballo feminino no rural e os cambios que demandan as mulleres novas de
hoxe, e recoñecernos como integrantes dunha sociedade igualitaria nas achegas e valoracións
que fomenten a igualdade entre homes e mulleres.

• Promover encontros interxeracionais para relatar  publicamente  vivencias de xuventude das
persoas participantes, na súa manifestación artística a través da transmisión oral e escrita en
forma de cartas, artigos de eventos sociais e escritos que estean en mans de persoas maiores.

Mural comunitario no centro de día “O Lecer”
“O Lecer” é un centro residencial para maiores que promove unha filosofía e metodoloxía de 
acompañamento centrado na persoa. 
A actividade consta de 4 sesións, unha á semana durante un mes, nas que estableceremos o ritmo e a 
confianza para realizar o traballo colectivo.

1ª sesión, pintar con acuarela, o encontro do azul e o bermello, a relación do corpo físico e o espíritu.
2ª sesión, pintar con acuarela, o camiño que leva ao profundo da fraga, o camiño da experiencia.
3ª sesión, pintar con acuarela, o ocaso.
4ª sesión, pintar con acuarela, a protección.

A proposta é con acuarela, pero despois da primeira sesión, poderase diferenciar se é necesario usar a 
técnica con pasteis. Non é acuarela ao uso, e moito máis doado e os resultados máis satisfactorios.
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De todas estas obras sairá o material para o mural. 

Diversidade física e intelectual
Colaboracións  con  FADEMGA,  Federación  Galega  de  Asociacións  en  favor  das  Persoas  con
Discapacidade  Intelectual  ou  do  desenvolvemento.  obradoiroes  de  arteterapia con  persoas  con
discapacidade física e intelectual para tratar a morte e o dó.

Convocatoria da III edición de Arte Postal.
Recitais de poesía.

Público ao que vai dirixido: público en xeral, tanto infantil coma adulto.

Todas as persoas interesadas en favorecer a integración das persoas da comunidade, aportándolles un
espazo social de intercambio cultural e de comunicación.

ÁMBITO XEOGRÁFICO

Concello de Ponteareas e Concello de Covelo. Provincia de Pontevedra. Comunidade galega.

FORMA DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA

Recursos humanos propios da Fundación Eomaia
Lucía González Vicente. 
Hortensia Bautista.
Cristina Carballido Quinteiro.
Patricia Álvarez Loureiro.
Rogelio Vázquez.
Xurxo Troncoso.
Contratación de servizos profesionais. Contrato coa Asesoría Solutis, sita en Vigo, para facilitar os 
traballos de xestión e legalidades que correspondan para que a Fundación Eomaia poida estar ao día 
nas súas obrigas coa Administración.
Seguros de responsabilidade civil e de accidentes para voluntarios/as.

Neste exercicio 2023, o financiamento total prevese a partir das seguintes fontes: 
• Colaboración cos Concellos de Ponteareas, de Covelo e de Mondariz na área de asistencia 

social. 
• Colaboracións co CDR Ancares.
• Xunta de Galicia.
• Centros culturais do concello de Ponteareas.
• Cotas de socios/as.
• Doazóns.
• Recursos propios da Fundación Eomaia. Local social sito na Pza. Maior nº45, en Ponteareas, 

espazo na natureza Finca A Seara (Concello de Covelo).
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Proxecto FINCA DE “A SEARA”  

DENOMINACIÓN
Programa: DINAMIZACIÓN COMUNITARIA.
Programa: VOLUNTARIADO AMBIENTAL.
Programa: CONCILIA.

TIPO Propio 

SECTOR PRINCIPAL Cidadanía en xeral.

FUNCIÓN PRINCIPAL Promover a realización de actividades culturais, artísticas e expresivas como 
canle de mellora e cohesión. Saúde, lecer e tempo libre na natureza. 

SITUACIÓN 
XEOGRÁFICA Concellos de Covelo (finca) e Ponteareas (local da Fundación). 
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ANTECEDENTES E DETECCIÓN DE NECESIDADES

A Finca de A Seara é un conxunto de leiras situadas na Hermida, no concello de O Covelo.

Estas leiras antigamente eran cultivadas con centeo e millo polos veciños. A día de hoxe, forman 
parte de zona verde especialmente protexida, xa que, unha vez que se deixaron de cultivar, creceu de 
forma natural a fraga autóctona.
Neste emprazamento, que abrangue uns 40 000 metros cadrados,  podemos atopar:

- Camiño que leva á finca, no que a día de hoxe aínda se poden apreciar as marcas das rodas 
dos carros de vacas.

- Flora: carballos, bidueiros, castiñeiros, acivros, amieiros, salgueiros, etc.
- Fauna: esquíos, ras, tritóns, cervos, lobos, raposas, etc.
- Levadas antigas coas que transportaban a auga para regar o plantío.
- Camiños de paso antigos. 
- Atravésana dous ríos, existen minas e fontes de agua naturais.

A máis de todo o nomeado, tamén están os nosos cabalos, os grandes protagonistas nesta fabulosa 
contorna, animais con grandes cualidades que nos apoian nas diferentes actividades.

Dende un punto de vista terapéutico, o contacto coa natureza,

1º Inflúe positivamente no funcionamento do corpo e a mente, rexenera as células neurais na rexión 
do hipocampo mellorando as habilidades cognitivas como a  memoria e a aprendizaxe.

2º Reduce a negatividade.

3º Incentiva a creatividade. Segundo un estudo realizado por Ruth Ann Atchley e David L. Strayer, o 
forest bathing (baño de bosque) incrementa a creatividade na resolución de problemas complexos ata 
un 50 %; isto é, estar en contacto coa natureza e en ausencia de tecnoloxías permite centrar a nosa 
completa atención e enfoque naquilo que nos pode estar perturbando. Noutras palabras, reduce a 
fatiga mental, calma a mente e incrementa a creatividade.

4º Domina o trastorno de déficit de atención.

5º Estimula a capacidade intelectual. Ademais de queimar calorías, correr polo bosque axuda a manter
as células nutridas e sans, mellora a actividade cognitiva e a memoria.

6º É altamente recomendable como tratamento de apoio para casos de estrés, ansiedade e depresión, 
así como en trastornos maiores, pois asistimos a un momento social no que moitas das persoas que 
compoñen a nosa sociedade son susceptibles á perda de benestar por motivos de saúde mental, o que 
prexudica seriamente o decurso das súas vidas e do conxunto da comunidade.

18



O proxecto Finca de A Seara é esencial na estrutura de Fundación Eomaia, porque consideramos á
natureza a mellor aliada debido a que nos ensina a recoñecer o noso potencial para manter unha boa
saúde física, emocional, mental e espiritual. A finca da Seara está situada na Hermida, Concello de
Covelo,  e  nela  habita  un  grupo  de  éguas.  A directora  do  proxecto  é  Patricia  Álvarez  Loureiro,
secretaria do padroado de Fundación Eomaia, e conta coa colaboración do voluntariado da Fundación
Eomaia nas  persoas  de  Lucía  González  Vicente,  Nuria  de  Castro,  Xurxo Troncoso e  Roxelio
Vázquez. Ademais de colaboracións de persoas afíns aos obxectivos que realizamos nas actividades.
Catarina  Castro  Cid  é  a  persoa  contratada  para  coidar  aos  cabalos  no  día  a  día.
As colaboracións externas son de Diana Fernández Pedrouzo, fitoterapeuta e técnica en xardinería, e
Candy Rodríguez, responsable de Finca do Carme en Monforte de Lemos. 

Ocupámonos de manter o espazo da Seara para que as paraxes, dunha riqueza natural escepcional,
sirvan como contorna axeitada para as actividades que realizamos, tanto lúdicas como terapéuticas,
coa participación vital dos cabalos. 

4 hectáreas que se manteñen polo esforzo das persoas implicadas, practicables para percorrer e gozar.

Aberto a  familias,  grupos de persoas con necesidades diversas,  escolas…, a  través  de dinámicas
positivas e actividades  culturais, artísticas e expresivas que nos orientan na toma de decisións e a
solución de problemas, compartindo o coñecemento profundo que a natureza nos proporciona na
conservación e aprecio á vida.
Supón,  tamén,  un  lugar  de  encontro,  intercambio  e  colaboración  das  persoas  implicadas  nos
programas que realizamos.
Ofrecendo un entorno natural para o desenvolvemento de actividades de voluntariado ambiental en
colaboración co Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares, Agrupación Terra e Xente e a Xunta
de Galicia.

OBXECTIVOS.

• Reforzar os lazos grupais para lograr unha repercusión máis ampla, social e comunitaria.

• Realizar actividades e propostas didácticas para colaborar no benestar das persoas.

• Apoiar as familias a través de dinámicas positivas, de solución de problemas e de apoio na
toma de decisións, ademais de potenciar e desenvolver os recursos familiares. 

• Fornecer espazos para o encontro, intercambio e colaboración das persoas involucradas nos
programas.

• Promover a realización de actividades culturais, artísticas e expresivas como canle de mellora
e cohesión.

• Mellorar a capacidade cognitiva. Apoiar a creatividade.

• Proporcionar espazos de aprendizaxe para os grupos de crianza nos que as familias poidan
achegar aos seus bebés o ensino de amor e respecto á natureza.
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• Promover a realización de grupos de axuda mutua en saúde mental.

• Ofrecer respaldo mutuo.

• Chegar ás persoas que se atopen en situación de desamparo, maltrato ou marxinación.

• Acompañar ás familias que viven condicionantes relativos a  depresión, obesidade, anorexia,
booling, TDH en nenos/as e adolescentes. Servir de espazo de esparexemento e lecer para
persoas con diversidade mental, intelectual e física.

• Acompañar e coidar das persoas que necesiten axuda, por encontrarse en risco de sufrir dano,
en períodos de crise, internamento ou final de tempadas de internamento por perda de saúde
mental.

• Compartir  o  espazo  de  “A Seara”  para  actividades  posto  que  conta  con  áreas  e  hábitats
senlleiros,  dunha riqueza natural  extraordinaria  que conforman un enclave idóneo para as
actividades lúdicas e terapéuticas: interacción con cabalos, coñecemento da contorna (prantas
silvestres), creación de espazos artísticos e musicais na natureza, etc.

• Promover e fortalecer o voluntariado.

CONTIDOS

CONCILIACIÓN FAMILIAR (COVELO)

Covelo está situado no sur da provincia de Pontevedra. Limita cos concellos ourensáns de Avión e 
Melón e coa Cañiza,  Mondaríz, A Lama e Fornelos de Montes da provincia de Pontevedra. Ten unha 
superficie de 124 Qm cadrados, na que reside unha poboación de 2368 habitantes, repartidos en 14 
parroquias, cunha densidade de poboación de 21 habitantes por quilómetro cadrado. 
O  concello de Covelo forma parte da bisbarra da Paradanta  xunto  cos municipios de Crecente, Arbo
e A Cañiza. 
A situación do rural non se diferencia moito da tónica xeral no resto de Galicia. O que si temos que 
observar é que hai un incremento no interese das persoas mozas por vir habitar zonas rurais, polo que 
é necesario ofrecer máis servizos de conciliación familiar para que poidan manter a súa residencia 
principal no rural, debido a que é habitual que estas persoas teñan os seus  traballos en cidades 
grandes achegadas como Vigo. Así pois, faise imprescindible fortalecer os programas de conciliación 
familiar máis alá das ofertas municipais de ludotecas en tempo de vacacións, porque é insuficiente e 
só abrangue unha pequena zona que é o  núcleo de Covelo, deixando sen servizo a moitas parroquias 
do municipio.
Existen unhas inmellorables condicións para educar á poboación máis nova nos valores de respecto á 
natureza. 
Sería un servizo cun dobre resultado, por unha banda facilitar o coidado en ausencia dos adultos por 
causas de traballo e, por outra, proporcionar aos mais pequenos posibilidades de vincularse ao rural.

Participación en eventos locais con actividades para nenos.
Actividades para nenos/as da comunidade na Natureza. Xogos con percusión, pintura na natureza.
Campamentos.
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PROGRAMA: 4ª edición de ENCONTROS CONSENTIDOS. A Seara,
A Ermida, Covelo.

Xogos con percusión

Dinámicas percusivas con diferentes instrumentos que desenvolvan a nosa creatividade.
Xogos rítmicos, xogos de voz e movemento, xogos de ambientes e xogos de cores e conceptos. 
Aprender xogando, disfrutar tocando.

Encontros de música e poesía.
O ser humano e a natureza tomando conciencia de si mesmos. Presencia.

Pintura na natureza

A pintura na natureza do que transitamos neste momento, nesta respiración, recibe un impulso co 
beneficio da cor e as formas, da luz e o movemento, reflexado no papel ou na experiencia do volume.

Campamento infantil. III edición do Campamento dos sentidos. Durante os meses de vran.
Colaboración coa cooperativa Alalá en actividades con nenos/as e adolescentes.
Na natureza, na finca da Seara, deseñado para gozar cos sentidos. O xogo será o vehículo condutor da
metodoloxía do campamento tanto nos obradoiros como no xogo libre. A nosa filosofía da Arte dende
unha visión lúdica vai complementada coa saúde, na nosa especial relación de trato e respecto cos 
cabalos. 

Coaching con cabalos 
Impartido coa colaboración de CANDY RODRÍGUEZ, responsable da finca do Carme 
en Monforte de Lemos.

Formación: Os cabalos, pola súa extrema sensibilidade reaccionan de maneira inmediata, clara e sen 
filtros ó que estamos expresando e á coherencia ou incoherencia que hai entre o que pensamos, 
sentimos e facemos. Todas as dinámicas propostas realízanse pé a terra, non se monta. Estar cos 
cabalos en presencia é transformador e acelerador do autocoñecemento.
Actividades grupais para aprender a recoñecer e xestionar emocións, incorporar confianza, 
desenvolver habilidades sociais e xestión do estrés nun espazo natural e seguro acompañados dos 
cabalos.
Impartidas por Candy Rodríguez, responsable da Finca do Carme.

Para todas as persoas.
Estes obradoiros son unha chamada para soltar situacións, obxectos, relacións, sentimentos sen 
sentirnos culpables, para sentirnos lixeiros e dar cabida ao novo.
Cor-axe significa vivir desde o corazón. Os medos sempre se rodean da seguridade da razón. Como 
vives a túa vida? Dende o temor ou dende a valentía? Ser valente non é loitar contra vento e marea, 
ser valente é mirar dentro de ti, escoitar o que che di o teu corazón, dar paso a vivir con humildade, 
apertura e desde a liberdade, pois sempre podes elixir como vivir a túa vida. Culminación, soltar o 
que xa non serve, plenitude. 
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Para adolescentes.
Un xeito de encarar os novos retos que supón facerse maior coa axuda dos mestres cabalos. Xornadas
nas que os mozos e mozas experimentarán a harmonía e a calma necesarias para unha idade na que 
ansiedades, medos e novidades mestúranse sen remedio.

Interacción con cabalos
A interacción cos cabalos na súa contorna natural proporciónanos unha oportunidade excepcional de 
acadar novas formas de recoñecer e aprender recursos para levar á nosa vida cotián.
Para relacionarnos entre humanos, valémonos da razón, a intelixencia, a aparencia, a palabra; cos 
cabalos, isto non nos serve. É a nosa esencia a que catan, a nosa actitude diante deles; 
acompañarannos pola autenticidade que mostremos, pola nosa naturalidade e respecto. Eles baséanse 
na linguaxe non verbal captando as nosas emocións. Os cabalos, desde a súa sensibilidade e presenza 
incondicional, acompáñannos sen xuízo. Fan de espello, perciben os nosos sentimentos e reaccionan 
en relación a iso, polo que supoñen unha gran axuda para entrar en contacto co noso interior.
Esta experiencia facilita a conexión co noso corpo sendo conscientes doutra comunicación, aprender 
a ver, escoitar e sentir (empatía); axudándonos a estar presentes, sen etiquetas, aceptándonos como 
somos e permitíndonos desenvolver a nosa intelixencia emocional.

Descubrir  un  novo  xeito  de  relacionarte  cos  cabalos,  abrindo  os  sentidos  e  gozando  da
experiencia a través da empatía e conexión.

BENEFICIARIOS/AS

Os servizos en oferta están pensados para:

Familias que poidan gozar de actividades ao aire libre ou de aprender xuntos tarefas que poidan 
resultar gratificantes e, máis concretamente, familias nas que un ou máis dos membros que as 
conforman sexan sensibles á perda de saúde mental.

Grupos de adultos. As dinámicas grupais son ideais para colectivos de adultos: amigos, compañeiros 
de traballo, veciños ou persoas que non se coñezan entre si pero que busquen unha forma diferente de
divertirse e traballar en grupo, etc. 

Aberto a todas as idades.

Grupos de persoas que formen parte doutros colectivos máis amplos como colexios, institutos, 
persoas con outras capacidades, diversidade mental, anciáns. Sen rango na idade.

Grupos de mulleres vítimas de violencia de xénero ou en risco de exclusión que sufran ou sufrisen no 
pasado episodios de perda de saúde mental.

Persoas individuais que desexan facer actividades nunha forma recollida e íntima.
En termos xerais, o perfil sería: persoas que queiran gozar do campo, dos cabalos e da vida en 
natureza, aprender coñecementos novos e que desexen realizar un cambio na súa consciencia e vida.
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Os campamentos están destinados a nenos e nenas da contorna, entre os 4 e os 12 anos e mozos/as de 
12 a 18 anos.

Os  destinatarios  directamente  beneficiados  do  proxecto  son  120  persoas.  Indirectamente,
participantes nas conferencias e a formación, 150 máis. 

PROGRAMA: VOLUNTARIADO AMBIENTAL (COVELO)

 Na parroquia do mesmo Covelo, está o barrio de A Hermida no que situamos a finca A Seara. A 
toponimia do lugar reflicte esta característica de traballo en común. A Seara significa
“veigas cultivadas entre os veciños” e precisamos dun equipo no que a experiencia do traballo en 
común nos permita gozar da recolleita dos froitos. Fomentar o voluntariado ambiental como vía para 
manter un espazo natural, habitado por eguas, e aprender a recibir os beneficios dos resultados. O 
coñecemento do medio en obradoiros de recoñecemento de plantas comestibles, de elaboración de 
alimentos e remedios, o traballo para manter nas mellores condicións o hábitat e poder gozar del para 
reunir ás persoas da comunidade, da contorna, de todas as idades e reforzar os vínculos entre elas. 

Formación de voluntariado 

Formación Agroforestal
Financiamos actuacións de formación de persoas voluntarias que permitan mellorar a organización de
voluntariado  así  como a  adquisición  de  experiencias,  novas  habilidades  e  competencias,  ou  que
melloren as xa logradas. Cun programa de voluntariado no medio rural como elemento dinamizador
da  realidade  socioeconómica  en  que  se  desenvolve,  co  obxetivo  de  adquirir  coñecementos  nun
sistema forestal xestionado de forma moi intensa para convertilo en hiper-productivo e mellorar as
condicións  do  ecosistema,  creando  abundancia  de  alimento  e  outros  recursos  ao  tempo  que  se
enriquecen e rexeneran as terras.  Tamén se trata potenciar a rede de colaboracións que se xeran entre
as plantas, creando unha dinámica que acelera o proceso de sucesión natural e a rexeneración do
ecosistema.
Pensamos o importante que é un cambio no xeito de relacionarnos coa natureza e producir o noso
alimento.

Creando comunidade na Finca da Seara. 
Traballo en equipo na natureza para manter a Finca da Seara nas mellores condicións para gozar dos
seus beneficios, compartir esforzos e tamén xantares xuntas. 

PROGRA MA: NATURALÍZATE

IV Xornada do sabugueiro.

Fieis á tradición que nos trae a primavera, acudimos á cita das IV xornadas do sabugueiro.
Presente en Galicia, esta é unha árbore fonte de remedios, refrescos e confituras, facendo dela unha 
prolífica colaboradora en todas as súas manifestacións. A súa floración na primavera é motivo para a 
celebración das xornadas que lle dedicamos anualmente para que as persoas a coñezan e aprendan a 
usar o seu potencial, da man de Diana Fernández e Patricia Álvarez. A xornada empeza cun roteiro 
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onde recibimos explicacións destas dúas guías sobre outras hervas que atopamos camiño das árbores 
de sabugueiro con conversas arredor da árbore para enxalzar a historia e os mitos que a acompañan e 
engadir coñecemento da riqueza natural da contorna. 
Recollemos as flores e realizamos tinturas, ungüentos, utilizámola en cociña como comida e 
elaboramos o espumoso de sabugueiro, refrescante bebida para a época estival. 

Sentir o bosque
Un baño  de  bosque  é  un  somergullo  na  natureza  durante  o  cal  espertamos  os  sentidos  e
ralentizamos  o  ritmo  co  fin  de  fortalecer  a  saúde  mental  e  física.
Trátase dunha experiencia eminentemente sensorial que nos permite conectar coa contorna e
connosco  mesmos  mentres  observamos  o  que  nos  rodea,  gozamos  do  silencio  e  dos  sons
naturais, tocamos, cheiramos, sentimos.

Recolleita de plantas silvestres. Hábitos saudables na alimentación.
Unha actividade pensada para toda a familia  á que recorremos de maneira transversal en todas as
actividades que facemos na Seara, sexa para persoas adultas, adolescentes ou crianzas, pois a riqueza
que nos rodea pasa por beneficiarnos dos recursos que nos ofrece para a nosa saúde e benestar. A esta
actividade  engadimos  xornadas  intensivas  de  formación e  informacións  relacionadas  con hábitos
saudables na alimentación.

As Alalás en Eomaia 
Á suma das actividaes propias de Fundación Eomaia, únese neste exercicio o convenio de 
colaboración que realizaremos coa Coop. Alalá, experta en deseñar e executar accións e iniciativas 
sociais CON PERSPECTIVA DE XÉNERO Y SOCIOAMBIENTAIES para sensibilizar e concienciar
coa realización de obradoiros na súa especialidade.
Planificación e execución de actividades educativas puntuais adaptadas a diferentes idades con 
temática de medio ambiente e perspectiva de xénero.
Campamentos de verán con experiencias de convivencia na natureza, libre de violencias
machistas.
Realizaranse nas instalacións de Fundación Eomaia en Ponteareas e na Seara.

ÁMBITO XEOGRÁFICO

Concello de Ponteareas e Concello de Covelo. Provincia de Pontevedra. Comunidade galega.

FORMA DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA

Recursos humanos propios da Fundación Eomaia
Lucía González Vicente. 
Hortensia Bautista.
Cristina Carballido Quinteiro.
Patricia Álvarez Loureiro.
Rogelio Vázquez.
Xurxo Troncoso.
Contratación de servizos profesionais. Contrato coa Asesoría Solutis, sita en Vigo, para facilitar os 
traballos de xestión e legalidades que correspondan para que a Fundación Eomaia poida estar ao día 
nas súas obrigas coa Administración.
Seguros de responsabilidade civil e de accidentes para voluntarios/as.
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Neste exercicio 2023, o financiamento total prevese a partir das seguintes fontes: 
• Colaboración cos Concellos de Ponteareas,  Covelo e Mondariz na área de asistencia social. 
• Colaboracións co CDR Ancares.
• Xunta de Galicia.
• Centros culturais do concello de Ponteareas.
• Cotas de socios/as.
• Doazóns.
• Recursos propios da Fundación Eomaia. Local social sito na Pza. Maior nº45, en Ponteareas, 

espazo na natureza Finca A Seara (Concello de Covelo).
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PROXECTO  CRIADEIRA

DENOMINACIÓN

CONCILIACIÓN FAMILIAR.
ESPAZOS EN FEMININO.
GRUPO DE CRIANZA.
II CONGRESO “PARTO DE MIN” VINDICACIÓN DOS DEREITOS DO 
PARTO

TIPO Propio 

SECTOR PRINCIPAL Cidadanía en xeral.

FUNCIÓN PRINCIPAL
Estudo sobre o parto desde unha perspectiva social, política e profesional.

Xénero. Educación.

SITUACIÓN 
XEOGRÁFICA Pontevedra, comunidade Galega.
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PROGRAMA CRIANZA:

DISCIPLINA POSITIVA
Obradoiro para nais-pais cunha duración de 8 semanas, dunha hora de duración cada semana con 
posibilidade de servizo de conciliación. Serán 8 semanas para entender que é “disciplina positiva” e 
aprender a integrar as ferramentas que pon ao noso alcance esta maneira de educar. Durante estas 8 
semanas, traballarase sobre situacións do día a día, dando oportunidade a resolver dúbidas segundo 
vaian xurdindo na aplicación das ferramentas. Despois das 8 semanas, seguiremos coa creación dun 
grupo de pais-nais axudando, coa intención de seguir aprendendo e aplicando os coñecementos 
adquiridos. O obxectivo é crear unha rede de apoio onde podamos pedir axuda sempre que a 
necesitemos.

MASAXE INFANTIL
DESCRICIÓN:
As verbas Masaxe Infantil comprenden unha riola de técnicas de tacto, voz e ollada que se viñeron
entretecendo, ata chegar a unha estrutura axeitada abondo que demostra uns beneficios para nais-pais
e/ou coidadores e os seus nenos.

Son cursos nos que, coa práctica da masaxe, chégase á parte máis fonda do íntegramente humano: o
contacto. Fornece un esteo emocional do que se pode gozar toda a vida e os seus efectos nótanse de
contado.

O seu custo e infraestrutura son mínimos e o seu valor universal.
OBXECTIVOS:
Xerais.
O propósito do curso de masaxe infantil é promover a nutrición a través do tacto e da comunicación, 
fornecendo as ligames afectivas entre os bebés e as súas nais, pais e/ou coidadores-as, avivando a 
atención ás necesidades dos nenos, favorecendo unha mellor calidade de vida dos novos bebés e das 
súas nais, pais e/ou coidadores dentro da sociedade na que vivimos.

Específicos.
    • Axuda a regular e reforzar as funcións respiratoria, circulatoria e gastrointestinal, solucionando, 
por medio da estimulación, as incomodidades producidas por cólicos, gases e estrinximento.
    • Axúdalle ao neno a relaxarse e alíviao do estrés que lle produce atoparse a cotío con cousas 
novas.
    • Fai máis intensa a comunicación afectiva  entre o bebé e as persoas do seu eido.
    • Fai máis doada a comunicación non verbal.
    • Estimula o sistema inmunolóxico, favorece un mellor desenvolvemento do sistema nervioso.

ESTRUTURA E CONTIDOS DO PROGRAMA:

Os nosos cursos son de dez horas repartidas en cinco sesións. 
Nun moneco, a educadora de masaxe infantil mostraralle ás nais/pais os movementos da masaxe que 
eles lle proporcionarán aos seus bebés, comezarán unha experiencia na que se tratarán:

    • Teoría e práctica da masaxe.
    • Relaxación polo tacto.
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    • Técnicas específicas para aliviar cólicos, gases, conxestións, estrinximento, etc.
    • O neno e o choro.
    • Adaptación da masaxe a diferentes idades.
Ademais dos posibles temas que poidan xurdir ao longo da experiencia.

Vai dirixido á poboación en xeral.
Os cursos de masaxe infantil están adicados sobre todo ao bebé e as persoas do seu eido, nais, pais e 
coidadores-as. Trátase de recuperar e gozar dos vencellos que nos unen, vivindo con ilusión e maior 
intensidade o período da primeira infancia.

ESPAZOS EN FEMININO
Celebración dos días conmemorativos que teñen relación coa dignidade das mulleres e os seus 
dereitos. 
8 de marzo Día internacional da muller traballadora. 
4 de maio Día mundial da saúde mental materna.
25 de novembro Día en contra da violencia ás mulleres.

XUNTAS NO PUERPERIO
PUERPERIO, ATENCIÓN NO POST-PARTO 
Despois de que as nais teñen o seu parto, ben na casa ou no hospital, quédalles a tarefa de encaixar 
todas as novidades nunha sociedade difícil de modificar, atópanse cos atrancos propios do 
descoñecemento da lactación como proceso natural, os inconvintes de non ser un individuo produtivo,
a mais doutras cousas cotiáns que pasan desapercibidas para o resto dos mortais. Por iso Eomaia abre 
o seu espazo de balde para que podan achegarse e ter un tempo para compartir o que só as nais 
puérperas coñecen. Acompañadas en ocasións das doulas e voluntarias, poden beneficiarse das 
terapias de recuperación post-parto, de compartir temas sobre sexualidade, cantar cantigas de berce, 
plantexar dúbidas e acadar información doutras nais que viven o mesmo proceso.

II CONGRESO “PARTO DE MIN, VINDICACIÓN DOS DEREITOS 
DO PARTO”
Actividades previas á convocatoria do II Congreso “Parto de Min, vindicación dos dereitos do parto” 
que terá lugar no ano 2024.

OBXECTIVOS:

• Escoitar os testemuños directos de cales son as necesidades das persoas que están na primeira 
liña da atención ao embarazo, parto e post parto.

             
• Analizar en pretérito os cambios continuos na atención ao parto e das necesidades das 

mulleres ante o mesmo. 

• Xerar espazos de reflexión sobre as respostas que recibimos da experiencia e interacción de 
profesionais e usuarias/os. 
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• Unha visión da actualidade en materia de lexislación, dereitos e deberes da cidadanía e os 
profesionais que teñen que ver coa asistencia ao nacemento. 

XERAIS:

Como en todo Congreso, un dos seus obxectivos principais é reunir ás persoas que están interesadas 
neste espazo de debate e reflexión.

Poñer encol da mesa a realidade que vivimos con relación ao parto e o nacemento. Actualizar o 
material de apoio (clases de preparación ao parto, información sobre a lactación, acompañamento ao 
dó...) e a definición do seu significado en relación co momento presente do parto e o nacemento.

Actualizar as distintas iniciativas sobre do trato por parte dos/ as profesionais que atenden o parto e o 
nacemento.

Aclarar o marco legal. Fornecer información actualizada de cal é a legalidade en tema de atención ao 
parto, tanto en domicilio como en hospital, dereitos do/a paciente, dereitos das/os profesionais.

Facer públicas as conclusións ás que se chega.

Fornecer un espazo aberto a iniciativas e prácticas que poidan ser útiles para mellorar o parto e o 
nacemento. 

Intercambiar prácticas e desexos entre mulleres e profesionais. 

Criticar as consecuencias provocadas polas prácticas validadas e non sempre axeitadas para que o 
parto sexa unha oportunidade e que desembocaron na perda de calidade nos empregos de comadroas 
e profesionais que son consecuentes coa súa vocación e á conta dela.

Fortalecernos en argumentos e información para deixar o hospital para os problemas e seguir con 
máis claridade e firmeza a vía do parto na casa ou en casas de partos.

ACTIVIDADES:

Previas ao Congreso:

Imaxe do evento.
Publicidade: cartelería, programas, edición de vídeos informativos, uso das redes sociais para 
implementar a información.
Páxina web na que se dará conta de todas as actualizacións que teñan que ver coas reservas, o 
programa, o calendario de actividades, a posta en valor da zona de Allariz-Maceda como enclave de 
interese, posibilidades de interacción...
Conferencias.
Mesas redondas.
Exposición de pósteres e traballos.
Obradoiros prácticos.
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ÁMBITO XEOGRÁFICO

Concello de Ponteareas e Concello de Covelo. Provincia de Pontevedra. Comunidade galega.

FORMA DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA

Recursos humanos propios da Fundación Eomaia
Lucía González Vicente. 
Hortensia Bautista.
Cristina Carballido Quinteiro.
Patricia Álvarez Loureiro.
Rogelio Vázquez.
Xurxo Troncoso.
Contratación de servizos profesionais. Contrato coa Asesoría Solutis, sita en Vigo, para facilitar os 
traballos de xestión e legalidades que correspondan para que a Fundación Eomaia poida estar ao día 
nas súas obrigas coa Administración.
Seguros de responsabilidade civil e de accidentes para voluntarios/as.

Neste exercicio 2023, o financiamento total prevese a partir das seguintes fontes: 
• Colaboración cos Concello de Ponteareas, concello de Covelo e concello de Mondariz na área 

de asistencia social. 
• Colaboracións co CDR Ancares.
• Xunta de Galicia.
• Centros culturais do concello de Ponteareas.
• Cotas de socios/as.
• Doazóns.
• Recursos propios da Fundación Eomaia. Local social sito na Pza. Maior nº45, en Ponteareas, 

espazo na natureza Finca A Seara (Concello de Covelo).
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PROXECTO DIME

DENOMINACIÓN
GRUPOS DE APOIO MUTUO.
PLAN  XERAL DE  AUTONOMÍA E  ORGANIZACIÓN  DO  LECER
PARA PERSOAS  DISFUNCIONAIS  ADULTAS  DURANTE  FINS  DE
SEMANA.

TIPO Propio 

SECTOR PRINCIPAL Persoas sensibles á perda de saúde mental. Cidadanía en xeral.

FUNCIÓN PRINCIPAL Acompañamento.

SITUACIÓN 
XEOGRÁFICA Provincia de Pontevedra. Comunidade autónoma de Galicia.
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Prestación de servizos asistenciais de acompañamento a persoas que sufren ou sufriron por perda de 
saúde mental e tamén a familias nas que conviven con menores ou adolescentes con problemas 
relacionados coa mesma causa.

O acompañamento realizarase en:

Casas, hospitais e na realización de actividades  no marco dos espazos da Fundación Eomaia.

De xeito presencial, no lugar onde estea a persoa interesada, se se atopa coa imposibilidade de 
desprazarse.

En casos de internamento ou noutras circunstancias, podemos acordar unha cita para ter un encontro.

Poden darse casos nos que prime a urxencia, polo que, unha vez que a persoa ou representante ou 
algunha achegada daquela, se poña en contacto con nós, acudiremos ao lugar no prazo máis breve 
posible.

A través de atención telefónica e correo electrónico.

Grupos de Apoio Mutuo (GAM).

Escritura creativa. 
Uso da escritura como vía de expresión.
Actividade facilitada por María Celeste Soler Vidal e Carlos Fernández Leal. Os derradeiros venres 
de mes no local da Fundación Eomaia, Pza Maior 45, Ponteareas.

Arteterapia
Dirixir e acompañar ás persoas pola vía da arte para que sexan as protagonistas dos seus procesos, e 
crear un fío condutor que ordene e organice as súas necesidades e recursos útiles para achegarse ao 
seu benestar. Os primeiros e terceiros mércores de mes en horario de 10.30 a 12.00 no local da 
Fundación Eomaia, Pza Maior 45, Ponteareas.

Respiración consciente
Ten como beneficios: O aumento da osixenación que produce a relaxación; vivir o Aquí e Agora; 
maior concentración; equilibrio e benestar persoal. “Ioga e polaridade. Espertar da confianza”, que 
nos fornecerá: confianza corporal, emocional e mental. Elasticidade e flexibilidade corporal. Maior 
auto-estima e confianza.

Actividade dirixida por Lorena Lago.

II Xornada intensiva de formación e información. 
8 horas.“Alimenta día a día o benestar do teu cerebro”.

Responsable da actividade, Marta Vázquez.
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RECURSOS.

Recursos humanos propios da Fundación Eomaia:

Lucía González Vicente. Directora de Ocio e Tempo Libre, Arteterapeuta. Fundadora e Presidenta de 
Fundación Eomaia

Persoal voluntario do programa de diversidade mental:

Galiza Quinteiro. Usuaria. Nai e profesora de italiano. Licenciada en filoloxía románica. Afeccionada
á  filosofía  e  á  pedagoxía,  nos  últimos  tempos  interésase  pola  educación  emocional  coma  eixo
cohesionador da sociedade.

María  Celeste  Soler  Vidal.  Practicante  de  Chi  Kung e escritura  expresiva.  Amante  da  terra  e  as
prantas. Auxiliar de xeriatría e costureira. Interesada e coñecedora da alimentación enerxética.

Carlos Ignacio Fernández Leal. 53 anos. Segundo a súa propia expresión, “nacín para axudar con 
xenerosidade aos demais, e tratalos como me gustaría que me tratasen a min. Son esixente coa miña 
bondade.”

Rosa González Soliño. Auxiliar de enfermería con especialidade en psiquiatría.

Susana Seoane Veiras. Graduada en traballo social. Máster en xestión de servizos, dependencia e 
servizos sociais. Experta en PNL e liderado de equipos. Responsable de recursos de atención a 
persoas en situación de dependencia e discapacidade.

Colaboracións externas:

Marta Vázquez. Máster en Terapia Nutricional da Universidade de Londres.
Lorena Lago. Instrutora de Ioga e meditación.

Recursos materiais propios da Fundación Eomaia
Cotas de socios/as.
Voluntariado de Fundación Eomaia.
Doazóns.
Contrato coa Asesoría Solutis, sita en Vigo, para facilitar os traballos de xestión e legalidades que 
correspondan para que a Fundación Eomaia poida estar ao día nas súas obrigas coa Administración.
Local social da Fundación na Praza Maior 45, Ponteareas.
Espazo na natureza A Seara, no Concello de Covelo.
Seguros de responsabilidad civil e de accidentes para as persoas voluntarias.
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PLAN XERAL DE AUTONOMÍA E ORGANIZACIÓN DO LECER PARA PERSOAS
DISFUNCIONAIS ADULTAS DURANTE FINS DE SEMANA

OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN 
Crear espazos e actividades para persoas disfuncionais adultas que posibiliten o desenvolvemento e
autoxestión do seu lecer así como a adquisición de habilidades sociais, culturais e artísticas. Poñer en
práctica experiencias que potencien o desenvolvemento da autonomía persoal cara a alcanzar, nun
desexable e próximo futuro, a súa integración en pisos tutelados así como dotarlles das ferramentas
precisas para conseguir esta meta.

PROGRAMA 
Desenvolvemento e práctica de estratexias para aprender a organizar e xestionar as actividades de
lecer.  Toma  de  conciencia  persoal  e  social  para  alcanzar  unha  interacción  e  cohesión  grupal
construtiva. Organización e repartición de tarefas domésticas compartidas nun espazo de convivencia.

PROXECTO 
Os grupos  estarán  formados  por  un  número  non  superior  a  4  ou  5  persoas  para  poder  situalos
correctamente e atender ás súas necesidades. As fins de semana serán de venres tarde a domingo.
Levaranse a cabo alternando o ámbito rural e o urbano co obxectivo de ampliar experiencias, así
como as posibilidades de lecer e autonomía que os distintos medios proporcionan. As actividades de
lecer terán carácter artístico, cultural e deportivo. Estas correrán a cargo de distintos monitores que en
todo momento priorizarán o desenvolvemento autónomo do grupo. As actividades de formación para
a convivencia e a xestión da autonomía serán dirixidas e supervisadas por un monitor especializado
que convivirá co grupo no espazo de referencia. 

ACTIVIDADES 
Primavera rural:
Actividade de sendeirismo e intervención en espazo natural. 
Obradoiro de expresión corporal con realización de vídeo. 
Realización de tarefas da horta. Plantamos para recoller noutra estación.

Primavera urbana: 
Saída actividade cultural (cinema, teatro, concerto, sala exposicións). 
Saída paseo pola cidade e cea en restaurante.
Saída pola cidade por lugares referenciais e emblemáticos para obter fotos e realizar roteiros nos que
se memoricen puntos de utilidade que faciliten a súa autonomía e mobilidade.


Verán rural: 
Saída a praia fluvial e comida en espazo natural. 
Actividades de ioga e taichí en exterior. 
Sesión fotográfica para realización das ilustracións do conto “O Val do meigallo”. 
Recollida de produtos da horta e planificación de autoconsumo. 

Verán urbano:
Saídas pola cidade para realizar actividades de lecer facendo uso de liñas de autobús urbano. 
Saídas a localidades achegadas usando medios de transporte público. 
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Outono rural: 
Paseos polo monte, recollida de castañas e cogomelos. 
Organización dun magosto  e  elaboración dunha receita  coa  colleita  de cogomelos.  Aprenderán  a
recoñecer lepiotas, cantharellus, boletus e níscalos (só se recollerán estas especies). 
Recollida froitas da horta: Obradoiro de elaboración de compota e marmelada. 
Obradoiro de realizacións plásticas. 
Obradoiro de teatro e expresión corporal. 
Obradoiro Música.


Outono urbano: 
Saídas pola cidade para realizar actividades de lecer facendo uso de liñas de autobús urbano. 
Saídas a localidades achegadas usando medios de transporte público. 
Preparar pequena posta en escea do Samaín e realización de vídeo.

Inverno rural: 
Obradoiro de elaboración de xabóns. 
Realización de tarefas de horta (podas e plantación de froiteiras). 
Obradoiro de realizacións plásticas, preparámonos para a Nadal. 
Obradoiro de teatro e expresión corporal. 
Obradoiro Música.


Inverno urbano: 
Saídas pola cidade para realizar actividades de lecer facendo uso de liñas de autobús urbano. 
Saídas a localidades próximas usando medios de transporte público. 

En todas as actividades que se propoñen hai que incluír sempre aquelas que se derivan da
hixiene persoal e do mantemento da limpeza e da orde dos espazos residenciais ou vivendas
onde  van ser acollidos,  debido a  que  constitúe  un dos  obxectivos  principais  deste  proxecto
alcanzar  un  desenvolvemento  de  autonomía  persoal  que  permita  aos  destinatarios  deste
programa a adquisición dos hábitos e das ferramentas necesarias para unha integración en
pisos tutelados.

TAREFAS DERIVADAS DAS ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA REALIZAR NO ÁMBITO
RURAL E URBANO 

Primavera rural: 

Actividade de sendeirismo e intervención en espazo natural. 
•  Elixir  un  espazo  natural  que  implique  un  desprazamento  a  pé  e  que  permita  a  realización  da
intervención. 
• Traballaremos a forma da espiral e aprenderemos o seu significado simbólico: A espiral móstranos o
carácter cíclico da evolución onde os ritmos vanse repetindo mentres plantas e animais van crecendo
de acordo aos devanditos ciclos. 
• Elixir e determinar os materiais adecuados para a intervención: do mesmo espazo natural e outros
que se poden engadir. 
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• Delimitamos as accións: unir os diferentes troncos das árbores cun fío forte buscando a maneira de
realizar  unha espiral  no  espazo.  Colgar  dos  fíos  elementos  variados,  textos,  follas,  flores.  Outra
variante opcional é facelo no chan.

Obradoiro de expresión corporal con realización de vídeo. 

• Identificar movementos con distintos tipos de emocións 

• Identificar tipo de música con movemento e emoción subxacente. 

• Gravar imaxes para realización de pequeno vídeo. 

Realización de tarefas da horta. Plantamos para recoller noutra estación. 

• Realización de traballos da horta e pequeno invernadoiro. 

• Aprender a preparar a terra para o cultivo en invernadoiro. 

• Aprender a plantar produtos de tempada: leitugas, cebolas, tomates, cabaciñas.

Primavera urbano: 

 Saída actividade cultural (cinema, teatro, concerto, sala exposicións).
 •  Aprender a buscar na internet actividades de lecer que ofrece a cidade. 
 •  O grupo aprende a tomar decisións en común e elixe unha actividade 
 •  Ser capaces de distribuír o tempo que van empregar na saída e actividades. 
 •  Facer un plan de movemento para acceder aos lugares elixidos. 
 •  Saber  buscar  na  app de  transporte  urbano  os  autobuses  que  poidan  necesitar  nos

desprazamentos. 
 •  Realización  das  tarefas  domésticas:  facer  a  cama,  limpeza,  arranxo  da  habitación  e  de

espazos comúns. 
 •  Saída  ao  supermercado  para  realizar  a  compra  do  necesario  para  a  fin  de  semana:

aprendemos a organizar e resolver as necesidades alimentarias cotiás.

 Saída paseo pola cidade e comida, merenda ou cea en restaurante.
 • O grupo aprende a tomar decisións en común e elixe unha zona de paseo e un restaurante 
 • Aprender a facer unha reserva no restaurante. 
 • Ser capaces de distribuír o tempo que van empregar na saída.

• Saída pola cidade a lugares de referenciales e emblemáticos para obter fotos e realizar

itinerarios nos que se memoricen puntos de utilidade que faciliten a súa autonomía e
mobilidade.

            • Elección de itinerario a realizar 
            •Aprender a buscar na internet os transportes públicos necesarios para os desprazamentos. 
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• Saída ao supermercado para realizar a  compra do necesario  para a fin  de semana:
aprendemos a organizar e resolver as necesidades alimentarias cotiás.

 •  Facemos  unha  lista  daqueles  alimentos  necesarios  que  imos  necesitar  durante  a  fin  de
semana. 

 •  Organizamos  un  plan  de  traballo  para  resolver  almorzos,  comidas  e  ceas  que  se  vaian
realizar na vivenda.

• Realización  das  tarefas  domésticas  da  vivenda: facer  a  cama,  limpeza,  arranxo  da
habitación e de espazos comúns durante a estancia.

Verán rural:
 Saída a praia fluvial e comida en espazo natural.
 • Elección e elaboración do menú adecuado para levar ata o espazo natural. 
 • Organizamos as mochilas para levar todo o necesario. 
 • Toma de conciencia do respecto ao medioambiente: onde imos, deixamos todo limpo.

 Actividades de ioga e taichí en exterior.
 •  Actividades para a mañá que realizamos usando o espazo exterior sempre que o tempo o

permita e en interior en caso contrario. 
 • Toma de contacto: aprendemos a sentir e escoitar o noso corpo.

 Sesión fotográfica para a realización das ilustracións do conto “O Val do              
meigallo”.

            • Lectura do conto e repartición de papeis para a sesión fotográfica 
            • Caracterización e vestimenta das personaxes. 
            • División de esceas e tiraxe fotográfica. 
            • Montaxe e retoque en computador. 
            • Presentamos o resultado da montaxe a un certame de literatura infantil.



 Recolleita de produtos da horta e planificación de autoconsumo.
             • Recollida de leitugas, cogombros, espinacas fundamentalmente. 
             • Aprendemos a preparar ensaladas e a realizar distintos tipos de aliños.


 Realización de distintas receitas con cogombros e espinacas.

Verán urbano:
1 Saídas pola cidade para realizar actividades de lecer facendo uso de liñas de

autobús urbano.
• Elección de actividades: cinema ou espectáculo cultural, paseo, visita exposición. 
• Aprender a buscar na app de transportes públicos do Concello as liñas de transporte
necesarias para os desprazamentos. 
• Realización das tarefas domésticas: facer a cama, limpeza, arranxo da habitación e
de espazos comúns. 
• Saída ao supermercado para realizar a compra do necesario para a fin de semana:
aprendemos a organizar e resolver as necesidades alimentarias cotiás.
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2 Saídas a localidades achegadas usando medios de transporte público.  
 •  Elección de actividades para realizar en visita ao cinema ou espectáculo cultural,  paseo,

visita exposición, xantar, merenda ou cea en restaurante… 
 • Aprender a buscar na internet os transportes públicos necesarios para os desprazamentos. 
 • Realización das tarefas domésticas da vivenda: facer a cama, limpeza, arranxo da habitación

e de espazos comúns durante a estancia.

3 Saída  ao  supermercado  para  realizar  a  compra  do  necesario  para  a  fin  de
semana: aprendemos a organizar e resolver as necesidades alimentarias cotiás.

 •  Facemos  unha  lista  daqueles  alimentos  necesarios  que  imos  necesitar  durante  a  fin  de
semana. 

 •  Organizamos  un  plan  de  traballo  para  resolver  almorzos,  comidas  e  ceas  que  se  vaian
realizar na vivenda.

4  Realización das tarefas domésticas da vivenda: facer a cama, limpeza, arranxo do
cuarto e de espazos comúns no que dure a estancia.

Outono rural: 
✓  Paseos polo monte, recollida de castañas e cogomelos. 

•  Aprenderán  a  recoñecer  lepiotas,  cantharellus,  boletus e  níscalos (só  se  recollerán  estas
especies) 
• Elaborarase na casa algunha receita co recollido. 
• Organización dun magosto coas castañas recollidas no monte.

✓  Recollida de froitas da horta. 
• Obradoirode elaboración de compota e marmelada. 

✓ Obradoiro de realizacións plásticas. 
•Preparamos unha escenografía  para o Samaín e para representar  unha pequena secuencia
teatral.

✓ Obradoiro Música.
 Aprendemos  cancións  acompañándonos  de  instrumentos  de  percusión  e  doutros  se  as

habilidades musicais dos participantes o permiten.

Outono urbano:
➡ Saídas pola cidade para realizar actividades de lecer facendo uso de liñas de autobús

urbano.
 •  Elección de actividades para realizar en visita ao cinema ou espectáculo cultural,  paseo,

visita exposición, xantar, merenda ou cea en restaurante… 
 •  Aprender  a  buscar  na  app de  transportes  públicos  do  Concello as  liñas  de  transporte

necesarias para os desprazamentos.

➡ Saídas a localidades próximas usando medios de transporte público. 
 •  Elección de actividades para realizar en visita ao cinema ou espectáculo cultural,  paseo,

visita exposición, xantar, merenda ou cea en restaurante… 
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 • Aprender a buscar na internet os transportes públicos necesarios para os desprazamentos. 
 • Realización das tarefas domésticas da vivenda: facer a cama, limpeza, arranxo da habitación

e de espazos comúns durante a estancia.

➡ Preparar pequena posta en escena do Samaín e realización dun vídeo.
 Procuraremos sempre representar nalgún espazo escénico o resultado do traballo.

➡ Realización das tarefas domésticas da vivenda.
  Facer a cama, limpeza, arranxo da habitación e de espazos comúns durante a estancia.

Inverno rural:
1
Obradoiro de elaboración de xabóns.

 Aprendizaxe e proceso de elaboración
 Toma de conciencia  do beneficio  que  produce  o uso de produtos  naturais  para  a  hixiene

persoal así como na hixiene doméstica.

2
Realización de tarefas de horta. 

 Realización de pequenas podas e plantación de froiteiras.

3
Obradoiro de realizacións plásticas.

 Preparámonos para o Nadal: realización de manualidades propias destas festas.
 Traballamos na escenografía para unha pequena peza teatral.

4
Obradoiro de teatro e expresión corporal.

 Traballamos nunha pequena secuencia teatral  para representar  máis adiante nalgún espazo
escénico.

Inverno urbano:
1 Saídas pola cidade para realizar actividades de lecer facendo uso de liñas de

autobús urbano.
 Elección de actividades para realizar en visita a cinema ou espectáculo cultural, paseo, visita

exposición, xantar, merenda ou cea en restaurante… 
 Aprender a buscar na app de transportes públicos do Concello as liñas de transporte necesarias

para os desprazamentos.

2  Saídas a localidades achegadas usando medios de transporte público.
 Elección de actividades para realizar en visita a cinema, espectáculo cultural,  paseo, visita

exposición, xantar, merenda ou cea en restaurante. 
 Aprender a buscar na internet os transportes públicos necesarios para os desprazamentos. 

            Aprender a facer as reservas en restaurantes.

3 Realización das tarefas domésticas da vivenda. 
 Facer a cama, limpeza, arranxo do cuarto e de espazos comúns no tempo que dure a estancia.
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ÁMBITO XEOGRÁFICO

Concello de Beariz e Vigo. Provincia de Pontevedra. Comunidade galega.

FORMA DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA

Recursos humanos propios da Fundación Eomaia
Lucía González Vicente. 
Nuria Guardiola Medel.
Patricia Álvarez Loureiro.
Rogelio Vázquez.
Xurxo Troncoso.
Contratación de servizos profesionais. Contrato coa Asesoría Solutis, sita en Vigo, para facilitar os 
traballos de xestión e legalidades que correspondan para que a Fundación Eomaia poida estar ao día 
nas súas obrigas coa Administración.
Seguros de responsabilidade civil e de accidentes para voluntarios/as.

Neste exercicio 2023, o financiamento total prevese a partir das seguintes fontes: 
• Colaboración cos Concellos de Ponteareas, Covelo e Mondariz na área de asistencia social. 
• Colaboracións co CDR Ancares.
• Xunta de Galicia.
• Centros culturais do concello de Ponteareas.
• Cotas de socios/as.
• Doazóns.
• Recursos propios da Fundación Eomaia. Local social sito na Pza. Maior nº45, en Ponteareas,

espazo na natureza Finca A Seara (Concello de Covelo).
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PROXECTO DE ELABORACIÓN DO PLAN DE IGUALDADE

DATOS IDENTIFICATIVOS DA ACTIVIDADE 

DENOMINACIÓN Plan de Igualdade de Fundación Eomaia

TIPO Propio 

SECTOR PRINCIPAL Cidadanía en xeral.

FUNCIÓN PRINCIPAL Redactar e Presentar o plan de igualdade da Fundación Eomaia

SITUACIÓN 
XEOGRÁFICA Ámbito autonómico
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