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Viraventos naceu no ano 2007 para dar acollida e orientación aos colectivos inmigrantes chegados a Galicia, porque 

cremos na igualdade entre persoas e culturas. Tras case dez anos de experiencia queremos consolidar proxectos de 

convivencia e intercambio cultural entre galegos e galegas de aqui e de acolá, para axudar a construír o futuro dun 

País enriquecido pola súa diversidade. 

Señas de identidade 

MISIÓN 

Traballamos para garantir a igualdade e a convivencia entre persoas 
con diversas orixes nacionais ou culturais. Facémolo desde a reivindica-
ción, a proximidade e o afecto por todas as identidades. 
Queremos promover unha conciencia crítica que cuestione as causas da 
pobreza e da desigualdade, as asimétricas relacións entre países e o ac-
tual funcionamento de gobernos e organismos internacionais. 
O noso compromiso quere contribuír á construción dun novo modelo 
social baseado na interculturalidade e a xustiza por medio tanto da in-
tervención directa co colectivo inmigrante – os novos galegos e gale-
gas – como da sensibilización sobre a importancia da diversidade, do 
respecto e o diálogo entre culturas como contribución á cohesión social. 

VISIÓN 

Gostarianos ver consolidados nos próximos anos tanto os proxectos da 
nosa tenda solidaria (Yarama África) como os nosos servizos de apoio á 
plena participación socio-laboral e educativa de menores de orixe inmi-
grante e as súas familias. 
Agardamos que Viraventos e a súa sede social sexan coñecidos como 
espazo de convivencia entre colectivos e organizacións de inmigrantes 
e autóctonas. Imos promover a comunicación e as relacións de familia-
ridade entre as poboacións de acollida e inmigrante mediante iniciati-
vas interculturais e servizos de conciliación.Os nosos proxectos queren 
ser tamén unha vía de participación e inclusión para persoas socialmen-
te vulnerables.Paralelamente, o proxecto da tenda Yarama África pre-
tende dar visibilidade á diversidade cultural, facilitar o abastecemento 
e a identidade da poboación de orixe inmigrante e contribuír ao finan-
ciamento dos proxectos da organización. 

VALORES 
Reivindicación | Compromiso | Proximidade | Xustiza |Interculturalidade 

Buscamos alternativas interculturais para mellorar a vida da xente 
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Áreas de traballo 2016-2017 

Servizos de apoio á plena participación 

socio-laboral e educativa de menores de 

orixe inmigrante –os novos galegos e 

galegas-e as súas familias.  

Acción social Interculturalidade Incidencia política 

Accións de sensibilización sobre a im-

portancia da diversidade, do respecto 

e o diálogo entre culturas como con-

tribución á cohesión social.  

Accións reivindicativas para garantir a 

igualdade de dereitos e de oportunida-

des entre tódalas persoas con diversas 

orixes nacionais ou culturais  
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          Acción Social  
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Este Programa propón una serie de actuacións en materia de acollida e integración social de persoas in-

migrantes, co propósito de que a súa incorporación na sociedade galega se realice de forma efectiva e en 

condicións de igualdade e non discriminación con respecto aos cidadáns e cidadás de Galicia. 

Cunha metodoloxía transversal, a execución das accións realízase de forma paralela para poder atender 

todas as dimensións da problemática da poboación atendida. 

          

 

 

SERVIZO DE ATENCIÓN INMEDIATA 
 

Acción social: apoio na tramitación e solicitude de prestacións e 

axudas sociais (AES, RISGA, RAI, subsidio desemprego, becas 

comedor, prestacións á maternidade, cheque infantil, progra-

ma de canguros…) 

Vivenda: acompañamento e asesoramento nos trámites de 

aluguer de vivenda, tramitación de axudas públicas ao alu-

guer, mediación cos alugadores… 

Educación- formación: asesoramento sobre o acceso á escola-

rización básica dos nenos/as, tramitación do acceso a garde-

rías e CEIPs,  asesoramento sobre o acceso ás probas de com-

petencias clave, a cursos de formación ocupacional e a formació 

profesional, tramitación de becas e axudas ao estudo. 

Apoio na xestión de trámites administrativos: Padrón, declaración 

da renda, alta rexistro civil… 

 

CLUBE DE EMPREGO. ACOMPAÑAMENTO PARA A 
BÚSQUEDA DE EMPREGO 

Recopilación e publicación das ofertas de emprego diarias 

Elaboración e impresión de CV 

Apoio na búsqueda de emprego a través de páxinas web e na inscrición das ofertas 

presentes nas mesmas 

Posta a disposición dos/as usuarios/as dun ordenador e dunha líña telefónica para  a 
presentación a ofertas de emprego 

   PROGRAMA DE INTEGRACIÓN  E  COHESIÓN SOCIAL 

ACHEGA. PROXECTO DE MEDIACIÓN INTERCUL-
TURAL PARA PERSOAS INMIGRANTES EN SITUA-

CIÓN E/OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  
 

Accións de mediación co sistema socioeducativo. 

Accións de mediación có sistema sanitario. 

Medidas de acompañamento e de orientación social 

Accións de mediación administrativa e xurídica en materia de es-

tranxeiría 

Persoas beneficiarias directas.  
Novas inscricións: 212  
Nº persoas antendidas: 1726 
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Mellora de competencias 

 sociais  e laborais 
 

Os proxectos INSERTA CORUÑA e CORUÑA ACTIVA, tiveron como 

obxectivo desenvolver accións que facilitasen a integración no mercado de 

traballo de persoas en situación de especial vulnerabilidade residentes no 

concello da Coruña e a súa área metropolitana. 

Actuacións desenvolvidas: 

• Valoración Social Individual. 

• Diagnóstico de empregabilidade 

• Definición do Plan de Acción para a Inserción. Deseño do IPI 

• Seguemento do IPI e revisión quincenal dos obxectivos e actuacións . 

• Formación en habilidades sociais para o emprego. 

• Intermediación con empresas 

Número de persoas beneficiarias directas: 32 prazas Inserta Coruña e 22 prazas 

en Coruña Activa 

Itinerarios  
Persoalizados de  

Inserción Laboral 
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PROGRAMA  

DE APOIO Á  

MATERNIDADE  

E  Á CRIANZA  

MAMA, COLO 
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  PROGRAMA DE  APOIO Á MATERNIDADE  E Á CRIANZA.  

    MAMÁ, COLO 
A finais do ano 2012 detéctase no Servizo de Acollida da entidade que cada vez son máis as mulleres inmigrantes, embarazadas ou cun-

ha maternidade recente, que atravesan por graves dificultades para poder cubrir as súas necesidades básicas e as dos seus fillos e fillas. 

Daquela, promóvese o PROGRAMA MAMÁ, COLO  coa finalidade de ofrecer ás nais con fillos de 0 a 3 anos recursos de inserción social, laboral e formativos que atendan 

ás necesidades específicas que implica unha maternidade recente. 

No ano 2017, o programa amplía o colectivo de atención a ratio de idade ata nenos/as de 12 anos, residentes na cidade de A Coruña  e na súa área metropolitana. 

 

Principales dificultades  que afrontan as usuarias 

 Dificultades para conciliar unha inserción laboral coa crianza de fillos e fillas. A carencia de recursos para a atención á primeira infancia, e un 

mundo laboral cada vez máis desregularizado e precario, impide dar resposta ás necesidades sociais e persoais das mulleres ás que nos referimos.  

 Carencia de recursos económicos. 

 Falta de redes familiares. O illamento social, nestas ocasións, vívese de xeito acentuado e fai da maternidade un período de gran soidade. A falta 

de acompañamento e orientación na crianza dos fillos/ás acentúase pola falta de presenza da familia extensa, principalmente no caso de nais in-

migradas. 

 Dificultades co idioma e cos patróns culturais. 

 O embarazo, nalgunhas ocasións, non é previsto nin planificado, e isto provoca que algunhas mulleres non estean preparadas para asumir a no-

va situación. As dificultades e conflitos familiares acentúanse ante o estrés económico e vivencial que supón o nacemento dun fillo.  

 As dificultades das familias nun ámbito adverso nos primeiros anos de crianza facilita a consolidación de pautas deficitarias,de relacións pais-fillos 

ao longo da infancia. 
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Este proxecto tivo como finalidade principal ofrecer ás mulleres, principalmente con fillos de 0 a 3 anos, un servizo integral de atención social que lles per-

mita abandonar a súa situación de exclusión. 

Actuacións desenvolvidas: 

• Servizos de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e ase-

soramento persoal e social, así como de apoio directo nas relacións con outras entidades, organis-

mos e servizos que faciliten ás persoas usuarias o seu proceso de integración social. 

• Actividades para a adquisición de habilidades persoais e sociais básicas ou de competencias para a 

mellora da empregabilidade: Aula de Formación en competencias dixitais. 

• Servizo de acompañamento e orientación laboral individualizada 

• Servizo de Emerxencia Social: Campaña SEGUNDAMANITA. Recollida de artigos de primeira necesi-

dade (roupa, zapatos, pañais, leite, cunas,…) nas Escolas Infantís da cidade da Coruña adheridas á 

Campaña, e entrega entre ás familias participantes no Programa Mamá, colo. 

• EDUCAMATERNA. Servizo de Mediación Familiar.  

  

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMENTO SOCIAL INTEGRAL 

Novas inscricións: 25 
Nº mulleres antendidas: 90 
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O presente proxecto tivo como obxectivo facilitar servizos de conciliación que favorecesen a participación en proxectos de inserción sociolaboral, de mulleres en situa-

ción ou risco de exclusión social,  con fillos/as entre os 0-12 anos, residentes na Coruña ou na súa área metropolitana, con responsabilidades familiares non comparti-

das e/ou con redes de apoio social precarias.  

Actuacións desenvolvidas: 

• Servicio de Axuda a Domicilio destinado á poboación infantil  (menores de 3 anos) 

• Atención en XOGOTECA para nenos/as de 4 a 12 anos: 

-  Xogo libre: Ofertase aos nenos/as un espazo con diferentes rincóns de xogo que podan utilizar libremente. Estes rincóns ofre-

cen xogos de experimentación, de construcción, didácticos, para desenvolver a función simbólica e motriz.  

-  Actividades dirixidas: Actividades guiadas polos/as coidadores/as que traballarán aspectos da linguaxe verbal (contos, co-

mentar imaxes…), de motricidade (seguir percorrido, copiar determinados elementos...),de plástica (pintar libremente, manualida-

des…), musical (aprender unha pequeña canción, escoitar música…), de lóxica (asociar obxectos, diferencialos…) e de coñecemento 

da contorna (pequenas saídas). 

Nº de usuarias atendidas: 32 

  ESPAZO DE CONCILIACIÓN  

Xogoteca 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

CON NENOS, NENAS E ADOLESCENTES. 

Benquerenza 
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Diversidade e  

Interculturalidade 
 
 
 

 
 

contribuír á convivencia e o aprecio 

mútuo entre comunidades de orixe inmi-

grante e poboación de acollida promo-

vendo a súa comunicación e familiaridade 

 

 SENSIBILIZACIÓN SOBRE A IMPORTANCIA DA DIVERSIDADE,  

DO RESPECTO E O DIÁLOGO  

ENTRE CULTURAS COMO CONTRIBUCIÓN Á COHESIÓN SOCIAL. 
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Proxecto para a prevención da 

discriminación e a promoción da 

diversidade cultural na infancia.  

Mundo de Cores é un conto infantil, editado e publicado por 
Viraventos no ano 2014, que conta en primeira persoa a historia 
de Diara, una meniña nacida entre Galicia e Senegal, que vive e 
desfruta da diversidade cultural na sua propia familia.  

RECURSOS E ACCIÓNS: 

Conto infantil impreso, dispoñible en diferentes librerías e bibliotecas 

de Galicia 

Recursos disponibles na web www.mundodecores.org: 

 Publicación multimedia do conto infantil, traducido a 6 idiomas 
(galego, castelán, inglés, francés, árabe e wolof) , có obxectivo de 
que os nenos e as nenas, poidan ir venda as ilustracións mentras 
escoitan o audio do mesmo. 

 Xogos interactivos sinxelos utilizando as diferentes personaxes do 
conto 

 Recursos pedagóxicos de educación intercultural 

Contacontos e accións de sensibilización e educación intercul-
tural en centros educativos o espazos públicos. 
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Galeg@s coma ti,  é una exposición fotográfica que pretende visibilizar a presencia 
de persoas inmigrantes e/ou pertencentes a diferentes minorías étnicas que convi-
ven en Galicia. 
A exposición consta de grandes e vistosos módulos que combinan fotografías nas 
que aparecen persoas inmigrantes xunto a persoas galegas de relevancia pública 
no ámbito cultural, en actitude de veciñanza e aprecio mutúo.  
 
Con fotografías de Xurxo Lobato e deseño de Xosé Díaz, participan o escritor Ma-
nolo Rivas; o presentador da TVG Xosé Ramón Gayoso; a gaiteira Susana Seivane; 
as actrices Isabel Risco e Lucía Regueiro; a xornalista Fernanda Tabarés; o cineasta 
e cantante Antón Reixa; e o presidente do Deportivo, Tino Fernández. Senegal, Ru-
manía, Marrocos, Cuba e Bolivia son os paises de procedencia da poboación inmi-
grante representada.  
 

GALEG@S COMA TI 
Exposición 

 
Galeg@s coma ti visitou os concellos da 
Coruña, Oleiros, Ames, Cambre, Arteixo, 
Carballo, Teo e Lugo. 
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Proxecto de  PROMOCIÓN  
DAS CULTURAS AFRICANAS 

 para FOMENTAR O DESENVOVEMENTO E A 
PERSISTENCIA DE ACTITUDES  

POSITIVAS CARA A DIVERSIDADE 

 
 Que podes atopar en Yarama África? 

• Alimentación: legumes, especias e condimentos, doces, bebidas… 
• Librería: contos educativos, ensaios e literatura africana… 
• Xoguetes didácticos: bonecas, xogos de educación en valores… 
• Téxtil: wax (teas africanas), camisetas, bolsas de algodón… 
• Artesanía: artigos de ornamentación, bisutería, complementos… 
• Cosmética e produtos especiais para pel e pelo afro. 

Pero Yarama África é tamén un centro de iniciativas culturais, un lugar de diálogo e encontro onde descubrir a orixinalidade dun continente asociado habi-

tualmente coa pobreza e o conflito, e onde coñecer e compartir con esas outras culturas que xa enriquecen a realidade galega. 

Coa tenda solidaria Yarama África, Viraventos pretende obter finan-
ciación propia, evitar a excesiva dependencia da Administración Públi-
ca, e apoiar os proxecos de promoción da diversidade cultural impul-
sados dende a entidade. 
 
Yarama Africa é un establecemento especializado na venda de artigos 
africanos e interculturais, dirixidos non só a diáspora africana, senón 
tamén a todalas persoas interesadas polas culturas e as tradicións 
africanas. 

http://www.yaramaafrica.com/


 25 



 26 



 27 

Aprendizaxe de Idiomas 

mediante sesións de 

intercambio e conversa 

 

RECUPERACIÓN DA CULTURA 

de orixe PARA NENOS E 

NENAS    
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Festa intercultural o 21 de marzo, Día 
internacional contra a discriminación 
racial. 
 
Festa Día de África 
 
Presencia en feiras e actividades de 
economía social  
 

Accións 

 reinvidicativas  

e de  

visibilizacion na rúa 
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OUTRAS ACCIÓNS orixe 
Reunión coa Comisaria Europea de Asuntos Sociais en Bruselas. 

Obradoiro „Achégate a Senegal“ con Cheikh Faye, no CEIP. Sanxurxo de 

Carricarte.  

Participación nas Xornadas de  Inmigración e Integración –UDC 

Campaña de visibilización en prensa “Galegas coma ti” 
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Colaboración e participación  
en iniciativas doutras        
entidades ou redes 
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Colaboración e participación  
en iniciativas doutras  entidades ou 

redes 
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Sumando esforzos 

voluntariado 

estudantes en prácticas 

persoal técnico 

persoas socias 

 persoas e organización doantes  

e colaboradoras 

persoas beneficiarias 

xunta directiva 

A Xunta Directiva é o órgano de goberno e representación de VIRAVENTOS, foi renovada en Asemblea Xeral o 1 de 

abril de 2015, cun mandato de 4 anos de goberno.  

 

Facemos VIRAVENTOS 



 33 

Traballo en rede 

Estas son as plataformas, redes ou organizacións as que pertencemos e coas que compartimos obxectivos 

Convenios de colaboración 

https://forogi.wordpress.com/
http://www.rederefuxiadas.org/
https://www.galiciasolidaria.org/contenido.php?idget=inicio
https://www.educo.org/
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R/ Mosteiro de Caaveiro, 4  baixo 
15010 A Coruña 
Tlf. 881889460 

info@viraventos.org 
www.viraventos.org 


