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SAÚDO



Hai xa un feixe de anos lin nun libro de Martín Descalzo a
seguinte narración:

“Unha persoa estaba a golpear con forza unha rocha, con
rostro duro, suando. Entón alguén achegouse e
preguntoulle:

- Cal é o teu traballo? E contestou con pesadume: Non o
ve? Picar pedra.

Unha segunda persoa golpeaba con forza outra rocha,
con rostro duro, suando. De novo achegouse alguén coa
mesma pregunta:

- Cal é o seu traballo? E a resposta apesarada foiche a
mesma: Non o ve? Tallar un chanzo!

Outra persoa golpeaba fortemente unha rocha,
transpirando, con rostro ledo, distendido. Alguén
preguntoulle:

- Cal é o seu traballo?. E contestou ilusionada: Estou a
construír unha catedral!

Velaí a tarefa educativa que traemos entre as nosas mans:
axudar na construción da catedral máis fermosa que se
pode construír: as persoas.

Velaquí a memoria de actividades de Abertal ao longo do
ano 2021.

Nela hai moitos números e moita descrición de actividades
e proxectos. Coidamos que é moi importante achegarse á
mesma cunha “mirada profunda” porque detrás de tanto
número está un inmenso esforzo realizado: contribuír con
palabras, xestos, dedicación diaria, á fermosa tarefa de
construír persoas. Pode haber tarefa máis apaixonante e
fermosa? Coidamos que non.

Xabier Blanco 
Director



COMO SOMOS



PROTAGONISMO XUVENIL: o 
conxunto de actividades nace da 

proposta de mozos e mozas
animadores e animadoras, dende a 

autoxestión e a participación.

Especial atención a colectivos 
en SITUACIÓN 

DESFAVORECIDA e situación 

de risco social

Co VOLUNTARIADO como eixo
transversal. Non só porque os 

proxectos e actividades son 
posibles grazas á participación 

voluntaria, senón porque cremos
na acción voluntaria como 

transformadora da sociedade.

Con ESTILO SALESIANO: 
acompañamento, patio, 

proximidade, amor, ampla 
acollida, protagonismo xuvenil, 

opción cristiá de vida… 

elementos da nosa identidade.



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.
Grupos de tempo libre os sábados de 11:00 h a 13:00 h. Excursións,
acampadas, campamentos de verán...
Saltimbanquis (6-9 anos) Andaina (9-12 anos) ADS (12-14 anos)

Catecumenado
Grupos de educación en valores, do itinerario formativo salesiano, para mozos e
mozas de entre 14 e 19 anos, que se xuntan semanalmente. Unha experiencia
que lle dá continuidade ao itinerario de educación na fe, con xuntanzas, cursiños-
campamentos de verán... nos que se abordan temas de interese.
Iniciación (14-16 anos) Cate (16-19 anos) Poscate (>19 anos)

Referencia
Experiencia comunitaria de formación e maduración, para mozos e mozas maiores
de 19 anos, que se xuntan semanalmente, aparte doutras propostas
extraordinarias semestrais.
Referencia I (20-25 anos) Referencia II (>25 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. Organizamos e acompañamos as primeiras
experiencias de voluntariado, formacións, actividades lúdicas e de lecer.

Toupeira
Sala-bar sen alcol dende a que se ofertan servizos e se
promoven actividades deportivas, información xuvenil,
campañas de sensibilización, lecer nocturno, concertos,
exposicións, centro de recursos, lugar no que estar... Espazo no
que se inclúen actividades para xente moza de entre 14 e 30
anos.
Unha liña clave de traballo é o apoio a proxectos propostos e
autoxestionados por mozos e mozas, arredor dos centros de
interese, entre os que destacan as actividades xuvenís, a sala
de xogos, a comisión de solidariedade e a comisión de música.



Xinxín
Proxecto de intervención socioeducativa, para rapaces e rapazas de 6 a 16 anos, en
situación de vulnerabilidade, derivados polo equipo de orientadores e orientadoras do
Colexio Plurilingüe Mª Auxiliadora – Salesianos Vigo. O proxecto desenvólvese os martes e
xoves, en horario de tarde.

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

Mañás de...
Oferta de ocio, em horario de mañá, en períodos de vacacións
escolares, co obxectivo de facilitar a conciliación familiar, dirixido a
nenos e nenas de 3 a 12 anos. Existen varias edicións ao longo do
curso, con duración variable: Entroido, Semana Santa, verán (no mes
de xullo), setembro e Nadal.



Actividades extraescolares
Abertal leva anos xestionando as actividades extraescolares
do Colexio Plurilingüe María Auxiliadora – Salesianos Vigo.

Lecer e diversidade funcional: Club de Ocio e Verán de Lecer
Proposta de lecer, coa intención de dar resposta á demanda de actividades e espazos
de lecer normalizado para mozos e mozas con diversidade funcional, traballando en
rede con outras entidades deste sector na cidade.
Club de Ocio: actividades de lecer e respiro familiar, autoxestionadas pola propia
entidade.
Verán de lecer: xestión e coordinación do campamento que oferta o Concello de Vigo,
nos meses de xullo e agosto, para persoas con discapacidade.



XXXIII Campamento Urbano
Campamento gratuíto, na primeira quincena de agosto, para nenos e
nenas de 8 a 14 anos, na propia cidade.
Experiencia de tempo de lecer educativo, e escola práctica de animadores
e animadoras.
Desde 2005, o Concello de Vigo financia este campamento e Abertal o
coordina.

VII Urbano Xuvenil
Actividades de lecer gratuítas, en días alternos na primeira quincena de
agosto, para mozos e mozas maiores de 16 anos, na propia cidade,
aproveitando os recursos que esta ofrece.

Servizo Civil Italiano
Mozos e mozas, entre 18 e 28 anos, procedentes de Italia, co fin de realizar
o servizo civil italiano na nosa cidade, desenvolvendo accións de
voluntariado e educativas no noso centro xuvenil.



OS NÚMEROS



Alternativa Vaivén 91

Iniciación e Catecumenado 116

Campamentos de Verán

XIV Mañás de Verán 248
Campamento Saltimbanquis 3
Campamento Andaina 25
Campamento ADS 17
Campamento Iniciación 19
Campamento Catecumenado 7
Campamento PostCatecumenado 11
Colonias de CaixaProinfancia 92
Verán de Lecer 80
XXXIII Campamento Urbano 400
VII Urbano Xuvenil 60

Conciliación Familiar
IX Mañás de Semana Santa 25
VIII Mañás de Setembro 39
XI Mañás de Nadal 41

Extraescolares 243

Xinxín 25

CaixaProinfancia

Centro Aberto 60
Reforzo 66

Club de Ocio 15

Servizo Civil Italiano 3

Actividades Xuvenís
Operación Quilo 57
Torneo dixital (pro O.Q.) 22
Foro de Participación (Confe) 5
Oración Aberta 20
Asembleas e formacións animadoras 25
VI Magosto Rock 77
Comisión de Música 10
IV Torneo Solidario Baloncesto 3x3 90
Eventos de Voluntariado (coa Xunta) 28
Actividades de Don Bosco 30

Recursos Humanos
Contratadas 34
Voluntarias 134



ECONOMÍA
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CON SOLIDARIEDADE



ABERTAL apoia proxectos solidarios, a nivel económico e humano. Tamén colabora economicamente coas familias do centro
xuvenil promovendo as seguintes iniciativas:

Descontos de irmáns e irmás
Opción local por reducir o prezo de campamentos a
irmáns e irmás.

Ningún neno ou nena sen campamento
Como asociación membro da Federación de Centros
Xuvenís Don Bosco de Galicia, colaboramos co resto de
centros xuvenís da provincia salesiana “Santiago el
Mayor”, con fondos para axudar economicamente a
nenos/as e mozos/as, e que poidan participar nos
campamentos do Itinerario de Educación na Fe.

Becas
Financiamos unha parte, ou a totalidade das actividades
nas que participan nenos/as de familias en situación
económica desfavorable.

Cotas cero
Familias que financian, de maneira anónima, cotas de
participación em actividades a outras famílias con
poucos recursos económicos.

Actividades solidarias
Torneos Mª Auxiliadora: pimpón, futbolín e FIFA. Os
beneficios destínanse a proxectos sociais de Misións
Salesianas.

Torneo Nocturno de Baloncesto 3x3: recollida de
alimentos para o proxecto de Nadal Solidario.

Nadal solidario: recollida de alimentos e elaboración de
paquetes para as familias do barrio que atende Cáritas.

Operación “Manda Carballo”: recollida de lixo dos
montes de Chandebrito repoboados.

Proxecto solidario da Obra
Sumámonos dende a obra Salesiana de Vigo á axuda aos
nenos Talibes de Senegal na construcción de aulas e cun
servizo de comedor.



EN REDE





COMUNICACIÓN SOCIAL



VISITAS
29883

SEGUIDORES
2831
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