
MEMORIA 2020

COMO SOMOS

Acompañamento, patio, proximidade, agarimo, ampla acollida, 
protagonismo xuvenil, opción cristiá de vida como estilo 
Salesiano.

Especial atención aos colectivos en situación desfavorecida e 
situación de risco social.

Protagonismo xuvenil nas actividades promovidas por mozos 
e mozas animadores e animadoras, dende a autoxestión e a 
participación.

Acción voluntaria para a trasformación da sociedade.

OS NÚMEROS

 

 
 

 
4. Economía: 

a. Ingresos 
b. Gastos 
c. Explicación das contas coa lectura que facemos nós (BonoAbertal). 

5. En rede  
a. Logo das entidades coas que se colaborou ENGADIR LOGO OBRA SOCIAL LA 

CAIXA POLA SUBVENCION DE OCIO 
b. Quitar a: cume, down vigo, miralba, vitrasa, mar de ons¿? aNPA 

6. Comunicación social: 
a. Redes nas que estamos presentes (engadir TikTok) 
b. Números de seguidores 

7. En imaxes: resumo de imaxes simbólicas 



SOLIDARIEDADE

Apoio económico e humano a proxectos solidarios
Descontos familiares nas actividades

Becas
Cotas cero

Proxecto solidario de Salesianos Vigo: “Nenos Talibés“
Comisión de Solidariedade

Nadal Solidario

QUE FACEMOS

Alternativa Vaivén: Actividades de lecer educativo e educación en 
valores enmarcadas nun itinerario de educación na fe para nenas e 
nenos de entre 6 e 14 anos.

Catecumenado: Grupos de educación en valores do itinerario 
formativo salesiano para mozos e mozas de entre 14 e 19 anos.

Grupos de Referencia: experiencia comunitaria de formación e 
maduración para mozos e mozas maiores de 19 anos.

Voluntarízate: Proxectos e actividades destinadas á sensibilización 
e fomento do voluntariado social e á formación dos voluntarios e 
voluntarias que se incorporan aos programas da asociación.

Sala de Xogos: Este programa inclúe actividades para xente moza 
de entre 14 e 30 anos.

CaixaProinfancia: Programa, desenvolto pola Obra Social “La Caixa”, 
en coordinación coa Asociación Arela, para a promoción da educación 
integral e a mellora da calidade de vida de menores en situación de 
vulnerabilidade, a través de apoio educativo e actividades de ocio.

Mañás de... Entroido, Semana Santa, Verán, Setembro e Nadal. 
Oferta de ocio, para nenos e nenas de 3 a 12 anos, en horario de 
mañá, en períodos de vacacións escolares, para facilitar a conciliación 
laboral e familiar. 

Actividades extraescolares: xestión das actividades que oferta o 
Colexio Plurilingüe María Auxiliadora Salesianos de Vigo. 

Lecer e discapacidade (Club de Ocio e Verán de Lecer): actividades 
dirixidas a persoas con diversidade funcional, en coordinación con 
outras entidades da cidade que traballan neste ámbito. 

XXXII Campamento Urbano: Un campamento de verán gratuíto 
para nenos de 8 a 14 anos na propia cidade.

VI Urbano Xuvenil: Actividades de verán gratuítas para mozos e 
mozas maiores de 16 anos na propia cidade.

Erasmus+: servizo de apoio na acollida e envío de mozos e mozas 
para desenvolver accións de voluntariado europeo.

ECONOMÍA



EN REDE

COMUNICACIÓN SOCIAL

@abertal @cxabertal @cxabertal

abertal.org

2625 SEGUIDORES

24066 VISITAS

CX Abertal CX Abertal



EN IMAXES
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