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Fundación
PAIDEIA GALIZA
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A Fundación Paideia Galiza constituíuse en 1986 como un espazo aberto, de debate e reflexión 
en áreas que abarcan as ciencias humanas e sociais. Naceu e foi construíndose coas achegas de 
profesionais da psiquiatría, a educación, a medicina, a filosofía, o dereito, a psicoloxía... cun enfoque 
metodolóxico que nos permitiu traballar desde a intersección de distintas disciplinas, prácticas e 
discursos.

Ao longo dos anos foi evolucionando e ampliando as súas áreas de interese e, na actualidade, son 
cinco os seus principais eixes de traballo: discapacidade e emprego, mocidade e mobilidade, em-
prendemento, desenvolvemento territorial e formación e divulgación.

Desde todos os eixes, promóvese a formación e o emprego dirixido a persoas con menos oportuni-
dades para acceder ao mercado de traballo, baixo o compromiso da igualdade, a sustentabilidade 
e a xustiza social. Sempre desde a vocación de traballo en rede cos axentes sociais, públicos e 
privados.  

MISIÓN

Promover a igualdade de oportunidades e favorecer o desenvolvemento persoal e social, mediante 
a creación de propostas/proxectos innovadores e sustentables.
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CIE MANS
Centro de Iniciativas
Empresariais

TRÉBORE
DESEÑO GRÁFICO E 
AGASALLO DE EMPRESA
Empresa de 
Economía Social

VIVEIROS 
BORRAZÁS

CULTIGAR
Laboratorio de 
cultivo in vitro

TRÉBORE
XARDINERÍA
Empresa de 
Economía Social

Sedes

A Fundación Paideia Galiza dispón de dúas sedes 
de traballo: a sede principal, situada na Coruña, e 
unha sede territorial, no concello de Padrón.   

ESTUDIOS MANS
Estudio 
de gravación

SEDE A CORUÑA
Praza María Pita, 17
15001 A Coruña
981 223 927

SEDE PADRÓN
A Escravitude, s/n
Sta. Mª de Cruces
15980 Padrón. A Coruña
981 817 000

Centros de traballo
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Discapacidade
e Emprego

Proxecto Antear

Grupo Trébore
SIAXS
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A preocupación por colectivos con menos oportuni-
dades e, en particular, polo mundo da discapacida-
de foi e é unha constante desde a orixe da Funda-
ción Paideia Galiza. 

Partimos do firme convencemento de que moitas 
persoas con discapacidade poderían estar nunha 
contorna máis potenciadora das súas capacidades. 

O emprego prevén e evita a exclusión social, per-
mite construír un futuro autosuficiente, responsa-
ble e creador de identidades. Isto posibilita que 
as persoas con discapacidade non só obteñan un 
emprego e un salario, senón que ocupen un lugar 
na sociedade, accedan ao mercado de bens e ser-
vizos e se convertan en protagonistas da súa propia 
historia.

H
IS

TÓ
RI

CO
683 
contratacións

3934 
demandas
recibidas

253
empresas 
colaboradoras
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No ano 1995 ponse en marcha o Proxecto Antear, 
que ten como obxectivo promover a formación e a 
inserción laboral de persoas con discapacidade. Isto 
favorece cambios persoais en termos de responsabi-
lidade, autonomía e identidade.

Pretendemos que as persoas con discapacidade te-
ñan a oportunidade de acceder a un emprego. Para 
iso, ofrecemos un seguimento personalizado, adap-
tándonos e potenciando as capacidades de cada 
individuo para atopar o posto de traballo máis ade-
cuado ao seu perfil.

Traballamos para ser a ponte entre as empresas e o 
futuro traballador ou traballadora, para lle facilitar 
ao empresariado incorporar ao seu persoal persoas 
con discapacidade, o que lles proporciona un valor 
engadido e lles permite desenvolver accións de res-
ponsabilidade social. 

2017-2018

501 
demandas

53 
empresas 

colaboradoras
16 

cursos de 
formación-

capacitación
161 

participantes
en cursos

74 
bolsas en
empresas

109 
contratacións

www.paideia.es/discapacidad

Proxecto Antear
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O Grupo Trébore é un grupo de empresas de eco-
nomía social creado, dirixido e xestionado pola 
Fundación Paideia Galiza desde o ano 2000. Actual-
mente está formado por 58 traballadores e traba-
lladoras.

A posta en marcha destas empresas nace porque a 
organización detectou a necesidade de crear unha 
plataforma de formación e emprego, dirixida a 
persoas con discapacidade e en risco de exclusión 
social, como paso previo á inserción no emprego 
ordinario.

Os sectores nos que Trébore desenvolve a súa ac-
tividade produtiva e formativa son xardinería e vi-
veirismo, deseño gráfico, agasallo de empresa e 
mantemento de instalacións.

Grupo Trébore

www.paideia.es/discapacidad

Traballadores/as2017-2018

22

6

30
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O Servizo de Información e Asesoramento Xu-
rídico e Social (SIAXS) ponse en marcha en 1998 
como unha acción complementaria ao resto de acti-
vidades dirixidas ás persoas con discapacidade. 

Con esta iniciativa preténdese dar resposta a múl-
tiples interrogantes de natureza xurídica, presentes 
no ámbito da discapacidade e da exclusión social.

O elemento diferenciador do servizo é a súa abor-
daxe interdisciplinar. Isto supón que as cuestións 
que xorden son estudadas por un equipo de profe-
sionais de distintos ámbitos (avogados, psicólogos 
e traballadores sociais), para que a información que 
se lles facilita ás persoas usuarias sexa máis comple-
ta e integral.

Ofrécese información, estudo e asesoramento nas 
seguintes áreas:

SIAXS

152asesoramentos

Modificación da
capacidade e
sistemas de apoio

Dereitos
fundamentais
da persoa con
discapacidade

Planificación 
anticipada 
de decisións 
e coidados

Seguridade social:
prestacións,
pensións,
compatibilidade
laboral

Cuestións 
testamentarias

Contratatacións 
e integración laboral

www.paideia.es/discapacidad

2017-2018
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testemuños de participantes

www.paideia.es/discapacidad14

testemuños de participantes

“Coa independencia que 
logrei a través do emprego, 

para o futuro teño moitas 
outras ideas, como 

poñerme co carné, e estou 
pensando en ir para

un piso eu só.“

·

“Eu vivía coa miña familia 
e púidenme independizar 
e ir vivir coa miña moza ao 
atopar o traballo, (…) estou 

contentísimo.“

·

“Co contrato asinado 
síntome máis seguro e 

irei gañando en confianza 
en min mesmo co paso 

do tempo, (…) agora toca 
conservar esta conquista 
e seguir crecendo como 

persoa.
Ábrese un futuro ante min.“
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testemuños de participantes

“Teño presentes todos os vosos 
consellos e recordo todas as 
experiencias que desde a Fundación 
Paideia Galiza marcaron para min, como 
supoño que para outros
e outras, un punto de inflexión
na busca dunha integración tan 
desexada.“

·

“A verdade é que me fixestes un 
regalazo e estou moi agradecida, (...) é 
excepcional o seguimento que facedes, 
(...) eu estivera noutras entidades e isto 
non o hai en ningures.“
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Mocidade e Mobilidade
Mobilidade individual (SVE)
Mobilidade grupal

Formación
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Os proxectos que se desenvolven dentro deste eixe 
de traballo, desde diferentes perspectivas, tratan de 
estimular o debate sobre a maneira en que a edu-
cación non formal e a adquisición de competencias 
xenéricas poden contribuír ao acceso ao emprego.

O noso obxectivo é facilitarlle á mocidade a adquisi-
ción das competencias necesarias para acceder ao 
emprego con máis garantías. Intentamos coñecer as 
súas inquietudes e desexos e, a través dun itinera-
rio personalizado, ofrecerlle as distintas alternativas 
que máis se adecúen ao seu perfil.

Unha das ferramentas que utilizamos é a mobilida-
de a países europeos, xa que consideramos que 
facilita a adquisición de capacidades, habilidades, 
coñecementos, valores... que contribúen ao desen-
volvemento persoal e profesional.

5198 
demandas

875 
mozos galegos 
en países europeos

441 
mozos europeos 
en Galicia

1197 
participantes 
en formación

H
IS

TÓ
RI

CO
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Mobilidade individual (SVE) 2017-2018

O SVE (Servizo de Voluntariado Europeo) enmárca-
se no programa europeo Erasmus+ e está financia-
do pola UE. Ademais da nosa organización, tamén 
colaboran a Xunta de Galicia e a Deputación da 
Coruña.

Trátase dunha experiencia de aprendizaxe no ámbi-
to da educación non formal, na que mozos volunta-
rios melloran ou adquiren competencias para o seu 
desenvolvemento persoal, educativo e profesional.

Os voluntarios e voluntarias realizan actividades en 
organizacións sen ánimo de lucro, durante un pe-
ríodo de 6 a 12 meses, nun país diferente ao seu de 
orixe. A temática dos proxectos é moi diversa (coo-
peración internacional, medio ambiente, educación, 
exclusión social, infancia, cultura...) e desde a nosa 
entidade acompañamos as mozas e mozos durante 
toda a súa experiencia.

62voluntari@s
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testemuños de participantes

www.paideia.es/voluntariado-europeo20

Estela Franco  
Voluntaria en Eslovaquia

testemuños de participantes

“Os comezos foron difíciles. Unha nova 

cidade, unha nova cultura… Por sorte, 

a semana seguinte á que cheguei tiven 

o “training” onde puiden coñecer os 

voluntarios que se atopaban en Bélxica 

facendo o SVE e a algúns dos que 

logo serían os meus grandes amigos. 

Probablemente esta convivencia foi unha das 

mellores experiencias, xa que me axudou a 

coñecer xente na mesma situación ca min e a 

compartir moitas historias.“

Álvaro Arnaiz
Voluntario en Bélxica

“Lembro todo do día no que me 
chamaron para dicirme que o día 
18 de xullo comezaba o que sería 
unha das mellores experiencias 
que vivín. Era sábado 15 do mesmo 
mes, estaba nun festival de música 
cos meus amigos, foi a mellor 
despedida posible. Cheguei a Zvolen 
(Eslovaquia) sen ter practicamente 
nin idea de inglés e moitísimo menos 
de eslovaco e sen tempo para 
adaptarme ao que sería o meu día 
a día. Empecei tendo un workcamp 
con mozos e mozas de todo o 
mundo, na escola na que traballaría.

Unha vila de apenas 20 habitantes, 
casa sen auga, sen comodidades, 
pero cunha gran historia detrás.
... É imposible resumir todo o que 
aprendín e descubrir que todo o 
que te propós podes facelo, mesmo 
cousas que nin de lonxe pensabas 
que farías. Cando se achega a fin, 
os sentimentos son contrarios: por 
unha banda, as ganas de volver 
á casa, pero, pola outra, a pena 
infinita de que se acaba a aventura 
e deixas atrás o que foi o teu fogar 
durante uns meses. Sen dúbida 
unha experiencia que todo o mundo 
debería vivir.”
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“Tiven a sorte de coñecer un montón 
de xente de diferentes países e iso foi 
outra das mellores experiencias do 
voluntariado. Abrín a mente e descubrín 
moitísimas culturas que ignoraba antes 
do voluntariado e que enriqueceron 
a miña forma de ver as cousas e de 
valoralas. Fixen un montón de colegas e 
algún que outro amigo, dos de verdade, 
dos que sabes que sempre estará aí, 
aínda que esteamos a quilómetros de 
distancia. Compartimos un montón de 
experiencias, festas, descubrimentos e, 
por suposto, viaxes, moitísimas viaxes 
que tivemos tempo de realizar ao longo 
de 11 meses. Alemaña, Italia, Eslovenia, 
Hungría, República Checa… e moitos 
máis que tiñamos ganas de visitar 
se non fose porque se nos acabou o 
proxecto. Algún día volveremos de 
visita a todos eses lugares que nos 
quedaron pendentes.“

Lorena Maneiro
Voluntaria en Austria 

testemuños de participantes

”A miña experiencia como voluntario SVE xa terminou. Foi todo tan tan rápido que nontiven tempo para pararme a pensar e recapitular todo o que fixen. Foi un ano marabilloso,tantas cousas que contar que non entrarían nun mail. Grazas ao SVE e á miña estancia en Dinamarca, atopei unha oportunidade laboral. Estarei aquí uns meses máis, pero non en Aalborg senón en Aarhus.
Foi incrible, unha das mellores decisións que tomei na miña vida.”

Esteban Vigo
Voluntario en Dinamarca
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A mobilidade grupal é unha ferramenta que ofre-
ce estancias formativas fóra de Galicia a mocidade 
en desemprego e con menos oportunidades, co 
obxectivo de ampliar o seu currículo, tratando de 
mellorar as súas posibilidades de emprego futuro.

A mobilidade realízase en grupos reducidos. Facilí-
taselles formación previa e son acompañados duran-
te a estancia por un titor. A duración é 1 a 3 meses, 
durante os cales se realizan prácticas en empresas, 
actividades culturais e deportivas, aprendizaxe de 
idiomas... Os sectores das prácticas adáptanse aos 
perfís das persoas participantes.

Mobilidade grupal

82moz@s

Preparación, selección, 
formación en idiomas

Orientación e inserción 
en itinerarios de emprego

Estancias formativas 
fóra de Galicia

Desenvolvemento de 
competencias

Prácticas en empresas 
e actividades 
socioculturais

www.paideia.es/movilidad-grupal

2017-2018
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testemuños de participantes

Prácticas en Hasen Bräu 
(Augsburgo, Alemaña)

“Recomendaríallo a moita xente,
é unha experiencia única, aprendes
un montón, desenvolves os idiomas
e a cultura. Ao principio custa
quedar, pero logo custa marchar.“

Iván Dopazo
Betanzos, 19 anos 

www.paideia.es/movilidad-grupal24

testemuños de participantes

Prácticas en Kinderbertreeung BBZ 
(Augsburgo, Alemaña)

“Participar neste proxecto da
Fundación Paideia Galiza significou
para min o salto á independencia, 
cumprir os meus soños e adquirir 
competencias persoais e profesionais 
que me abriron a porta a novos desafíos 
laborais, a ter más seguridade en min 
mesma, a sentirme motivada e con 
ganas de apuntar alto e de aspirar 
a unha vida que, hai un ano, non 
imaxinara que tería.”

Raquel Cascudo
A Coruña, 27 anos
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testemuños de participantes

Prácticas en Inusual Comunicación 
Innovadora 
(A Coruña, Galicia)

“As clases de español a través de 
xogos e dinámicas funcionan moito 
mellor e non te decatas de estar a 
aprender. No ámbito profesional, 
confiaron moito en min a pesar das 
dificultades. Realmente foi unha 
experiencia persoal e profesional 
incrible.”

Marco Schulz 
Cottbus, 27 anos 

Prácticas en Stadtjugendring  
(Augsburgo, Alemaña)

“Este proxecto axudoume a adquirir 
experiencia tanto no ámbito laboral 
como no cotián. Deume a oportunidade 
de experimentar por primeira vez 
o que é vivir fóra da casa e do país, 
ademais de traballar e coñecer xente 
nova. Tanto as actividades realizadas 
e a convivencia como as prácticas 
axudáronme a adquirir confianza en 
min mesmo e nos demais a base de ir 
superando contratempos no día a día.“

Diego Quinteiro 
Ponteceso, 19 anos  
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O obxectivo das formacións que realizamos é adecuar as 
competencias profesionais e persoais dos participantes ás 
demandas do mercado laboral, mellorando a súa emprega-
bilidade e facilitándolles a súa integración laboral.

Intentamos buscar sectores de formación que lle interesen á 
mocidade e utilizámolos como ferramenta para poder des-
envolver as competencias necesarias para a súa inserción.

Os talleres teñen unha duración de 100 horas de forma-
ción grupal e están formados por grupos reducidos de 
mozos entre 16 e 30 anos. 

Este proxecto conta coa colaboración da EOI e do Fondo  
Social Europeo.

Formación

69 
participantes

391horas 
de formación 

grupal

581horas 
de titorías 

15contratos 
en empresas 

galegas

www.paideia.es/juventud-formacion

2017-2018
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testemuños de participantes

“O que máis me gustou é 
o nivel de compromiso dos 
profesionais implicados.“

“As leccións individuais foron 
do mellor que cursei na miña 
vida académica. Ninguén me 
dera consellos tan acertados 
e específicos para potenciar 
os meus puntos fortes e 
converter os débiles en algo 
útil.“

“Aprendín a “venderme” e a 
entenderme, e a expresarme 
un pouco mellor.“

Taller de Xestión 
e Produción de 
Festivais Musicais 

www.paideia.es/juventud-formacion28

testemuños de participantes

“Teñen unha maneira de 
explicar boa porque non te 
teñen sempre sentada, senón 
que se fan distintas actividades.“

“É moi dinámico e así considero 
que se aprende máis rápido e 
mellor.“

“É ameno, divertido, realista, 
consciente e organizado.“

Taller Audiovisual
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“Axuda bastante á hora de orientarte 
sobre como afrontar unha entrevista e 
prepararte para ela.“

“Estou máis motivado para atopar 
traballo.“

“Agora quero facer algo da miña vida.“

“Ademais de tocar temas interesantes, 
fíxome reformularme a miña actitude, 
fíxome coñecer un pouco máis de min.“

“Útil para aprender sobre a miña actitude 
e as miñas aptitudes.“

“Non se pode dicir que sería capaz de 
todo porque esaxeraría, pero si son 
capaz de máis.“

“O método pareceume xenial, 
mellor ca o sistema regrado.“

Taller de Son, 
Imaxe 
e Comunicación

testemuños de participantes
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Emprendemento
CIE Mans

Estudios Mans
Emprendemento social
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Para moitos o emprendemento é unha forma de 
vida, un proxecto desenvolvido con grandes doses 
de esforzo e ilusión, que dá sentido á vertixe de saír 
da zona de confort para iniciar o teu propio camiño.

Os emprendedores son aquelas persoas que loitan 
por superarse atopando novas formas de facer as 
cousas, dándolle sentido á súa propia visión do mun-
do e mellorando a calidade de vida das persoas que 
os rodean.

Aínda que o uso máis habitual do concepto apare-
ce no ámbito da economía e dos negocios, desde 
a nosa entidade queremos fomentar o emprende-
mento, tanto desde un modelo empresarial como 
desde o apoio á creatividade artística ou musical, 
sen esquecer a cooperación no ámbito social, sem-
pre coa mirada posta na creación de emprego e no 
desenvolvemento de proxectos innovadores e de 
achega á sociedade.
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Co firme propósito de acompañar os emprendedores no ini-
cio do seu proxecto empresarial e de favorecer a creación e 
o desenvolvemento de novas empresas, a Fundación Paideia 
Galiza conta co Centro de Iniciativas Empresariais Mans, un 
viveiro de empresas nunha contorna única de innovación e 
colaboración á disposición das persoas usuarias e a poucos 
minutos do centro da Coruña.

O CIE Mans ofrécelles aos emprendedores a posibilidade de 
compartir un espazo poñendo á súa disposición unha ampla 
rede de oficinas con tamaños adaptados a diferentes necesi-
dades. Ademais, o centro ofrece:

· Servizo de asesoramento personalizado para as persoas em-
prendedoras.

· Salas de reunións e eventos.
· Espazo coworking.
· Ximnasio.
· Cafetería.
· Servizo de recepción, seguridade e limpeza. 
· Sistemas de xestión medioambientalmente sustentables.
· Cursos de formación, ciclos de conferencias e encontros de 

networking.

O CIE Mans conta con outra sede en formato coworking en 
Padrón, unha localización estratéxica con boas comunicacións 
e situada nun edificio rehabilitado de alto valor histórico. O es-
pazo coworking está aberto a profesionais de todos os secto-
res, autónomos ou pemes, con interese por traballar desde o 
rural e xerar comunidade.

CIE Mans

40 
empresas aloxadas
CIE Mans A Coruña 
e Coworking Mans 

Padrón

359 
postos de traballo

131 
demandas

www.paideia.es/emprendimiento

2017-2018
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CIE MANS CORUÑA  
Núm. de traballadores: 2

“Para min emprender é un modo de 
entender a vida. A capacidade de atopar 
unha posibilidade onde outros non son 
capaces de vela…

… é dificilísimo, está cheo de retos e 
altibaixos. Con todo, saber que hai luz 
ao final do túnel foi o que me fixo non 
abandonar nunca.“

David González

DYR Producciones

AFYT

testemuños de emprendedores/as

www.paideia.es/emprendimiento34

testemuños de emprendedores/as

CIE MANS CORUÑA

Núm. de traballadores: 7

“Para min emprender significa que 

apostas por buscar un medio de vida 

facendo algo que che gusta e no que 

cres firmemente. Incluso se o maior 

hándicap pode ser a dedicación e 

entrega completa de todo o teu tempo 

ao proxecto, a satisfacción de facer algo 

no que cres e da maneira na que confías 

facelo non ten prezo.“

José Manuel Sánchez

Compregal

CIE MANS CORUÑA
Núm. de traballadores: 6

“Iniciando o camiño do emprendemento dáste de 
conta de que o paradigma da responsabilidade cambia, 
saes da túa zona de confort e pasas a ser 
último responsable do teu destino. 

Emprender significa para nós vertixe e ilusión.“

Verónica Carril e Adolfo Pérez



35

testemuños de emprendedores/as

CIE MANS CORUÑA
Núm. de traballadores: 5

“… é un estilo de vida, é algo que engancha e 
moito. Din que a satisfacción persoal de dar é o 
que máis engancha á xente, e realmente éncheme 
o poder crear cousas útiles para un mesmo e o 
seu contorno. Facer partícipe da ilusión do meu 
proxecto a todo o equipo.

Ter un espazo físico como o do CIE Mans con 
todas as comodidades que nos proporcionan 
permite ter “devasas” coa túa vida diaria, 
separando a vida empresarial da vida familiar máis 
facilmente.“

Felipe López

Barnacle

MANS PADRÓN
Núm. de traballadores: 3

“…  é unha filosofía de vida, o 
motivo ao cal queres dedicala. 
O meu obxectivo era estar 
na miña terra e o mundo da 
investigación levaríame lonxe 
de Galicia. Así que decidín 
labrarme o meu propio destino e 
crear o meu camiño a través do 
emprendemento.“

Álvaro Dosil

Triplealpha
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Estudios Mans é un estudio de gravación dedicado a xerar 
oportunidades para músicos emerxentes.

Conta cunha sala de 240 m2 que, pola súa vez, é estudio au-
diovisual cun croma de 15 x 5 m e unha sala de control con 
previos da máis alta gama.

Desenvolve os seus obxectivos a través de diferentes activida-
des dirixidas á formación, promoción e gravación de empren-
dedores musicais.

Formación. Impártense programas formativos e ciclos de xor-
nadas, co obxectivo de dotar a artistas emerxentes das ferra-
mentas necesarias para desenvolver o plan de negocio do seu 
proxecto musical. Interveñen como docentes e titores os mello-
res profesionais do sector da industria musical.

A Escola de Organización Industrial (EOI), o Fondo Social Euro-
peo e a Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC) son 
socios da Fundación Paideia Galiza nestas accións.

Promoción. Destacamos o concurso de bandas emerxentes 
Sons Mans, que lles permite a bandas noveis tocar nos festi-
vais galegos máis recoñecidos, ademais de gravar en Estudios 
Mans.

Gravación. Realízanse gravacións a artistas para facilitar a súa 
promoción en plataformas dixitais. O programa La Residencia, 
en convenio con Radio 3, permitiu que grupos e artistas de 
talle internacional como Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Coque 
Malla, Viva Suecia, Morgan ou Rufus T. Firefly puidesen desen-
volver e gravar novos temas no noso estudio.

Estudios Mans

PROMOCIÓN

GRAVACIÓN

FORMACIÓN

1340 
grupos 
participantes

14 
festivais 
colaboradores

271 músicos

190 participantes

www.paideia.es/emprendimiento

2017-2018



37



experiencias musicais
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experiencias musicais
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experiencias musicais
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O emprendemento social afunde as súas raíces nos proble-
mas dunha boa parte da cidadanía, abordando sectores onde 
o mercado non funcionou como se esperaba e as administra-
cións públicas actúan de maneira ineficiente sobre el.

Os emprendedores poden ser organizacións sen fins de lucro 
que desenvolven actividades emprendedoras e innovadoras, 
persoas ligadas a actividades cívicas, e empresas ou negocios 
cuxos programas resultan de utilidade, tanto social como eco-
nomicamente, coa condición de que o seu obxectivo sexa con-
seguir un cambio social.

Desde o convencemento de que «querer é poder», a nosa 
organización, como entidade aberta, independente e plural, 
ademais de promover os seus propios proxectos de interven-
ción social, apoia e coopera económica, técnica e xuridica-
mente con outros proxectos de emprendemento social da 
sociedade civil.

Emprendemento social

www.paideia.es/emprendimiento

109 
entrevistas

55 
colaboracións

368 
demandas

2017-2018
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colaboracións
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colaboracións

CEIP Luis Seoane

Asociación Folclórica Queixume dos Pinos

CEIP Galán
Fundación Yehudi Menuhin España CEIP Portofaro

Academia Galega do Audiovisual CEE María Mariño

ACLAD Alborada CEIP Bormoio - Agualada CEIP Curros Enríquez

IES Rafael Dieste

Melgo Cinema 
Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE) 

Asociación Veciñal Atochas - Monte Alto

Mulleres Colleiteiras Cooperativa  

IES Ramón Menéndez Pidal
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colaboracións

Fundación Knowcosters

CEIP Rosalía de Castro

CEIP San Tomé

Fundación ADCOR 

CEIP Raquel Camacho

Esferobite

CEIP Padre Feijoo 

Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres

Au
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IES Félix Muriel

Asociación Cultural Tres por Cuatro

CEIP Ramón de Artaza

Instituto Español Vicente Cañada Blanch 

Asociación Leaozinho

Asociación de Música Clásica

Crearte Servizos Culturais (Festival Mar de Mares)
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colaboracións colaboracións

Festival Vive Nigrán 

Asociación Jaime Rever
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Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arousa

CEIP San Francisco Javier

colaboracións

Papuxa Comunicación

IES Pedra da Aguia

Hospital Teresa Herrera  

Concello de Santiago

CEIP Sanjurjo de Carricarte

IES Arcebispo Xelmírez II CEIP San Pedro de Visma

Asociación Cultural José Monleón
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Desenvolvemento
Territorial

Asociación DELOA

Cultigar
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No ano 2001 xorde na Fundación Paideia Galiza 
unha implicación crecente polo desenvolvemento 
local de zonas rurais na provincia da Coruña. Este 
interese supón, primeiramente, a creación da Aso-
ciación Deloa, unha rede de cooperación institucio-
nal entre concellos e entidades das comarcas do 
Sar, Barbanza, Muros e Noia; posteriormente, a ad-
quisición de Cultigar, no concello de Brión, un labo-
ratorio de biotecnoloxía vexetal, pioneiro en Galicia 
en cultivo in vitro de planta ornamental, forestal e 
hortofrutícola.

Entendemos por desenvolvemento territorial unha 
estratexia impulsada por un «goberno de axentes 
públicos e privados» do propio territorio, a través 
de accións que teñan como obxectivos: o aproveita-
mento dos recursos endóxenos existentes, a igual-
dade de oportunidades para mulleres e homes e a 
xeración de empregos derivados da propia contor-
na económica.

Este eixe de traballo desenvólvese desde a sede te-
rritorial que ten a Fundación Paideia Galiza no con-
cello de Padrón, simbolizando desta forma o com-
promiso co territorio e o fortalecemento da propia 
aposta institucional.
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3 
recuperación

patrimonio
cultural

6 
servizos 

básicos á 
poboación

10 
pemes

DELOA é o nome da Asociación de Desarrollo Local 
presidida pola Fundación Paideia Galiza, que xestio-
na, entre outros, axudas que dan apoio económico a 
empresarios e a entidades do rural, a través do pro-
grama LEADER.

As dúas convocatorias do programa executadas ata 
a data (2017 e 2018) deixaron nos doce concellos 
un investimento total de 3 473 183,27 euros. Posibi-
litaron a creación de 16 novos postos de traballo e a 
consolidación doutros 43.

Asociación DELOA

www.paideia.es/desarrollo-territorial
www.deloa.es

16 
empregos

creados

191 
promotores/as
asesorados/as

19 
proxectos

subvencionados

2017-2018

43 
empregos

consolidados
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Testemuños de promotores de proxectos

www.paideia.es/desarrollo-territorial
www.deloa.es50

testemuños de promotores de proxectos

Electrorecambio.es 

Edelmiro Conde leva más de 20 
anos traballando no sector da 
reparación e venda de recambios 
para electrodomésticos. No ano 
2010 estrea a súa web e comeza 
a vender por Internet. O auxe de 
vendas e a falta de espazo no baixo 
da súa casa dá lugar, co apoio de 
Deloa, á construción no polígono 
empresarial dunha nave para a 
almacenaxe de compoñentes e a 
distribución de mercancías.

“De non ter a axuda, a nave de 
almacenaxe sería para máis adiante, 
e a necesidade era moita.

Agora vexo máis futuro, antes non 
podía medrar máis, sen contar 
coa comodidade no traballo e na 
accesibilidade para as empresas de 
transporte.

Coñecín Deloa a través da Asociación 
Rianxeira de Empresarios, a quen lle 
contei ou meu problema. 

E aínda así, esperei dous anos a 
que abrise o programa, e entón 
abríronseme as portas.

O nivel de documentación foi 
complexo e complicado, aínda 
que entendo que ten que haber un 
control. 

E o equipo técnico do grupo axudou 
moito“

Edelmiro Conde 
Fundador e empresario

O proxecto financiado por Deloa 
consistiu na adquisición de dous 
vehículos adaptados, que contan con 
nove e seis prazas cada un, espazo 
para cadeiras de rodas e plataforma 
elevadora.

“Antes estabamos moi limitados ao 
incorporarse novas persoas, polo que 
non se podía ofrecer un servizo de 
calidade e de proximidade.

É necesaria unha maior divulgación 
das axudas LEADER, a través de 
correo electrónico, a guía do 
promotor é fundamental para solicitar 
a axuda, o procedemento non é nada 
difícil, e vos sodes moi alcanzables, 
solucionastes dúbidas, resposta 
inmediata e unhas facilitadoras. 
Quen nos dera que noutros 
organismos a comunicación fose  
así de fluída e alcanzable.“

Alicia Romero 
Secretaria da asociación

Asociación AMBAR
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testemuños de promotores de proxectos

Concello de Rianxo

O concello de Rianxo puxo en marcha a 
rehabilitación, restauración e posta en valor do 
castelo da Lúa, apoiado con fondos LEADER e 
dirixido polo arqueólogo Mario César Vila.

“Os xacementos non se reconstrúen. Non temos 
a información suficiente para saber como era 
non século XIII e, máis, o custo económico sería 
desorbitado. 

Os criterios que seguimos actualmente son os 
de mínima intervención, de forma que se poida 
entender o castelo sen mudalo.

O apoio do LEADER foi fundamental para 
executar o proxecto. Sen a axuda de Deloa non se 
tería executado. O espazo estaría a medio gas. 

A execución do proxecto supuxo un empurrón á 
política de restauración do patrimonio de Rianxo e 
á dinamización dese lugar, que é un referente do 
patrimonio rianxeiro.

A axuda prestada polo persoal de Deloa foi moi 
positiva, traballouse en cooperación cos técnicos 
municipais e cos relatores do proxecto.“

Mario César. Arqueólogo

Clínica fisioterapia

O proxecto financiado por Deloa 
consistiu na posta en marcha dunha 
clínica de fisioterapia no núcleo 
mariñeiro de Porto do Son.

“A oferta de fisios na miña zona non 
era a mellor e considero que hai que 
ofrecer un servizo de proximidade 
e de calidade nas poboacións máis 
pequenas.

Estou moi contento, a realidade 
supera as perspectivas, teño traballo 
para min e para un compañeiro, e xa 
estamos a buscar un terceiro fisio.

O apoio de Deloa foi un respiro. 
O futuro para os mozos e mozas é 
emprender no rural, en zonas que 
non teñan unha alta explotación 
empresarial e permitan unha ampla 
manobra de mellora. Traballar no 
rural é moi gratificante, e o persoal é 
moi agradecido.“

Daniel Noal 
Emprendedor
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Cultigar é un laboratorio de biotecnoloxía vexetal 
pioneiro en Galicia, dedicado á investigación e des-
envolvemento tecnolóxico no campo da produción, 
cultivo e calidade sanitaria de planta ornamental, fo-
restal e hortofrutícola de alto nivel económico.

Tamén desenvolve outro tipo de actividades como 
mantemento de bancos de xermoplasma, micropro-
pagación por cultivo in vitro e aclimatación en vivei-
ro de todo tipo de plantas.

INVESTIGACIÓN
· Convenio de investigación coa Consellería do 

Medio Rural para a mellora do material forestal 
de reprodución (Quercus robur e Prunus avium) 
2018-2021.

· Desenvolvemento dun protocolo de multiplicación 
in vitro dunha variedade de arando.

· Desenvolvemento dun protocolo de multiplicación 
in vitro de kiwi libre de PSA.

· Aclimatación a condicións de invernadoiro de va-
riedades de maceiras e pereiras tradicionais de 
Galicia libres de virus.

· Saneamento e tuberización dunha variedade de 
pataca de orixe galega.

· Saneamento dunha variedade de cabaciña (Cucur-
bita pepo).

FORMACIÓN-DIVULGACIÓN
Colaboración na II Xornada Divulgativa sobre 
Biotecnoloxía Vexetal xunto coa UDC.

PREMIO DO COLEXIO DE BIÓLOGOS DE GALICIA 
á Institución do Ano 2018
Polo seu compromiso coa diversidade funcional das 
persoas, o desenvolvemento territorial de Galicia, o 
medio ambiente e a promoción de accións ambien-
tais e de desenvolvemento sustentable.

Cultigar

www.paideia.es/desarrollo-territorial
www.cultigar.es

1200  
árbores
forestais

85 683  
Portaenxertos
de pistacho do
clon UCB resistente
a Veticillium

4916 
plantas 
ornamentais

6000  
kiwis
(Hayward e Tomuri)

630  
castiñeiros híbridos

9396   
arandos
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+

+
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2017-2018
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Formación e Divulgación

FALTA FOTO



55

O termo paideia, en grego ‘educación’ ou ‘forma-
ción’, era para os antigos gregos o proceso de edu-
cación dos nenos, entendida como a transmisión de 
valores (saber ser) e saberes técnicos (saber facer) 
inherentes á sociedade.

Partindo desta premisa, a Fundación Paideia Galiza, 
desde a súa orixe, pretendeu ser un espazo aberto 
de reflexión e debate. O que nos singularizou des-
de os nosos inicios foron os nosos programas de 
formación dirixidos aos profesionais da educación, 
saúde mental e servizos sociais.

Actualmente utilizamos a paideia como algo inhe-
rente á nosa organización, que nos permite promo-
ver a igualdade de oportunidades e o desenvolve-
mento persoal e profesional.

23 
actividades
organizadas

71 
relatores

1255 
asistentes
a actividades 
formativas
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formación e divulgación

www.paideia.es/formacion-divulgacion56

formación e divulgación
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formación e divulgación
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Datos económicos
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317 563 € 
Desenvolvemento

Territorial

29 765 €
Formación e 
Divulgación

562 390 € 
Mocidade 

e Mobilidade

428 973 € 
Discapacidade

e Emprego

1 682 500 € 
Emprendemento

FALTA
ACTUALIZAR TODO

Orzamento por eixe 
de actividade

2017-2018



orzamento por eixe de actividade
2017

orzamento por eixe de actividade
2018

FONTES DE FINANCIAMENTO 2017  Euros

Colaboracións entidades privadas 484 850
 Grupo Rosp 450 000
 Repsol (Comercial PP, S. A., Petróleo, S. A.) 31 850
 Kutxa 3000
 Outros 0

Subvencións, colaboracións entidades públicas 355 544
 Xunta de Galicia 182 289
 Deputación da Coruña 24 827
 Fondos Europeos 129 118
 Outros 19 310

Vendas e outros ingresos activ. mercantil 680 504

Ingresos accesorios e outros de xestión corrente 452 852
 Alugamento espazos usufrutados 357 625
 Servizos xestión, outros 95 227 

Ingresos financeiros 1625

TOTAL INGRESOS 1 975 375

568 278 euros
Gastos xerais de actividade 
(non imputados directamente a ningún eixe)

Emprendemento 54,65 % 

Mocidade e mobilidade 20,76 % 

Discapacidade e emprego 15,05 % 

Desenvolvemento territorial 8,83 % 

Formación e divulgación 0,71 % 

1 461 658 euros

60

Estes datos non inclúen os importes correspondentes ás empresas Trébore, Asociación Deloa e convenios 
coa EOI (excepto o cofinanciamento de Fundación Paideia).



orzamento por eixe de actividade
2018

FONTES DE FINANCIAMENTO 2018  Euros

Colaboracións entidades privadas 538 350
 Grupo Rosp 500 000
 Repsol (Comercial PP, S. A., Petróleo, S. A.) 31 850
 Kutxa 1500
 Outros 5000

Subvencións, colaboracións entidades públicas 282 843
 Xunta de Galicia 98 852
 Deputación da Coruña 35 991
 Fondos Europeos 135 623
 Outros 12 378

Vendas e outros ingresos activ. mercantil 789 612

Ingresos accesorios e outros de xestión corrente 464 933
 Alugamento espazos usufrutados 365 501
 Servizos xestión, outros 99 431 

Ingresos financeiros 5900

TOTAL INGRESOS 2 081 638

600 348 euros
Gastos xerais de estrutura 
(non imputados directamente a ningún eixe)

Emprendemento 56,67 % 

Mocidade e mobilidade 16,60 % 

Discapacidade e emprego 13,40 % 

Desenvolvemento territorial 12,10 % 

Formación e divulgación 1,24 % 

1 559 532 euros

61

Estes datos non inclúen os importes correspondentes ás empresas Trébore, Asociación Deloa e convenios 
coa EOI (excepto o cofinanciamento de Fundación Paideia).
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O padroado
e equipos de traballo
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Isti officia dolum quissim aionseq uiatibus sa 
sinverumquas vitem rernam nonsendit quam 
elesed ut ipietur rendi volo et licit prest re rero-
rit iberupti auditasinust iunti atus expe dellupta 
nis sit aliciendel iundis debis autatur, occuptati 
dellecto berio. Nequam quist voluptaerum ut 
quia nobit, consequi amus aut ut eum cupta-
tion rem alignimus.

Poris expelloreium hil es vollori quis aspera do-
lorum quamus errunt.

Ut as con nem facernam rest praepuditate siti-
bus eum dolum vit la dipicia des vere, vollaut 
diost, sint es aut int et voluptatur suntotate om-
nihil litatem nos voloribuscil maximo magnat 
hilis dem rehende volestio. Nequia sunt eum 
sequas apedictius et que ped molorum quia-
tium cum sume velique sin paruntium vento 
omniat quunt quiamus quatend ellatet voluptio 
odit assin none volore dolupta quatem as esen-
del into cum vendit aligenem utemporro iust 
fugiande nat fugiaepuda solumen dernatium 
ad qui reptatia conecte modignientem dolor-
po rporro te atiate nate exerias piendi abore, 
sed molorro inti od mo beaque is exces saped 
ut ab idus, nobitat quatquodit am, core se nos 
volor aliquo este voluptae net, id quo occabor 
as sequae.

Dona Sandra Ortega Mera
Presidenta
Licenciada en Psicoloxía
Presidenta da Fundación Paideia Galiza

Don Guillermo Vergara Muñoz
Vicepresidente
Diplomado en Turismo
Vicepresidente e Director de Proxectos
da Fundación Paideia Galiza

Dona María Cotón Fernández
Secretaria non patroa
Licenciada en Dereito
Responsable da Asesoría Xurídica 
da Fundación Paideia Galiza

Don Federico Menéndez Osorio
Vogal
Doctor en Psiquiatría. Médico psiquiatra
Expsiquiatra da Universidade 
de Saúde Mental Infantil 
(Hospital Infantil Teresa Herrera A Coruña)

Don José Leyte Verdejo
Vogal
Licenciado en Dereito. Diplomado en 
Ciencias Económicas e Empresariais
Director de Rosp Corunna, SL

Don Emilio Ontiveros Baeza
Vogal
Licenciado e Doutor en CC.EE.
Fundador e Presidente de Analistas 
Financeiros Internacionais

Don Demetrio García de León Solera
Vogal
Licenciado en Socioloxía. Especialidade industrial
Xefe do Servizo de RRHH e Procesos Participativos.  
Área de Goberno de Desenvolvemento Urbano  
Sustentable (Concello de Madrid)

Don José Antonio Seoane Rodríguez
Vogal
Doutor en Dereito e experto en Bioética sanitaria
Decano da Facultade de Dereito da UDC



64

os nosos equipos de traballo os nosos equipos de traballo

SECRETARÍA XERAL E DE DIRECCIÓN MOCIDADE E MOBIILIDADE

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS / DISCAPACIDADE E EMPREGO
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os nosos equipos de traballo

DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCEIRO CULTIGAR

TRÉBORE, SL. SECCIÓN: DESEÑO GRÁFICO E AGASALLO DE EMPRESADEPARTAMENTO XURÍDICO
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os nosos equipos de traballo os nosos equipos de traballo

DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTO NOVAS TECNOLOXÍAS

EMPRENDEMENTO. CIE MANS / ESTUDIOS MANS
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os nosos equipos de traballo

TRÉBORE, SL. SECCIÓN SERVIZOS INTEGRAIS

TRÉBORE JARDINERÍA, SL
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