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Poeta de lonxe, non pode ser;

non se pode ser

(Patxi Andión)

Un cre saber e non sabe ou non sabe o suficiente. 
Case medio século sendo testemuña do crecemento 
de Aspnais, do seu traballo, dos seus esforzos, visto 
desde os medios informativos e desde a propia sensi-
bilidade de ser humano fixéronme crer que eu coñecía 
Aspnais, a súa loita, a súa realidade, a súa función so-
cial. E cando, con motivo da redacción desta historia, 
penetrei en Aspnais, descubrín e descubro cada día 
que non sabía practicamente nada do que esta enti-
dade significa. E do mesmo xeito que o coñecemento 
directo me abriu os ollos cara a esta meritoria institu-
ción, desexo que o contido deste libro –que sen darme 
conta fun redactando “desde dentro” de Aspnais– pro-
picie un maior achegamento dos lucenses a esta xi-
gantesca obra, sempre en construción cara ao futuro. 

X.X.



SAUdAcIÓNS
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Queridos amigos de ASPNAIS:

O percorrido da vida comporta, para calquera per-
soa, un esforzo arduo e sen tregua ante unha socie-
dade cada día máis esixente e competitiva. Pero hai 
persoas que aínda ás dificultades que nos son comúns 
a todos, débenlles sumar unha máis. Hai persoas que 
nacen cun diagnóstico que, a modo de sentenza, os 
condena a demostrar a súa valía con máis esforzo que 
o resto. Estas persoas co que han de lidar, sobre todo, 
é cos prexuízos dos demais. Pero non é este o maior 
obstáculo que se lles presenta, porque batallar contra 
esas barreiras mentais que temos nós, e non eles, é 
unha empresa doada para eles, o verdadeiro problema 
é cando nin sequera se lles concede a oportunidade 
de amosar as súas aptitudes. 

Co fin de derrubar estas barreiras, artificiais, aínda 
que recias, naceu hai xa 50 anos ASPNAIS. Desde xa-
neiro de 1966 esta entidade, sen ánimo de lucro, busca 
non só darlles resposta ás necesidades dos pais e nais 
de persoas con discapacidade intelectual de Lugo que 
a compoñen, senón tamén acadar unha vida o máis 
integrada posible para os seus fillos no ámbito social, 
educativo e laboral. Esta asociación é froito dunha 
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aposta decidida por darlle normalidade, ante todos os 
estamentos, a unha situación que hai 50 anos resultaba 
extremadamente complexa, a das persoas con discapa-
cidade e, en especial, a discapacidade intelectual. 

E todo ese traballo terá sido duro, pero o que 
non foi é estéril. Hoxe resulta difícil imaxinar como 
percorrer o camiño da discapacidade en Galicia sen 
entidades como ASPNAIS que achanzaron, de xeito 
admirable, o vieiro. 

É por iso que resulta xusto o recoñecerlle a esta 
asociación toda unha vida dedicada á loita polos de-
reitos, pola integración e pola visibilidade das persoas 
con discapacidade intelectual. Enche ASPNAIS un es-
pazo no que esta Administración ten a honra de cola-
borar desde hai anos. Concertamos 136 prazas de ser-
vizos residenciais e de atención diúrna, servizos que 
facilitan unha atención de calidade aos seus usuarios 
e permiten reunir esforzos nun mesmo obxectivo no 
que a Xunta está implicada e constitúe unha aposta 
importante dentro das súas políticas sociais.

Vaia, por iso, o noso recoñecemento a todos e 
todas os profesionais e a todas aquelas persoas que 
dalgún modo contribúen a que ASPNAIS siga a ser 
un referente e un apoio imprescindible para todas as 
persoas con discapacidade de Lugo. 

De xeito particular, gustaríame destacar o labor 
dos socios fundadores e, en especial, de dona Con-
cepción Teijeiro, presidenta de honra da entidade. 
Non quero esquecer, por último, a actual xunta di-
rectiva e a todas as familias asociadas que, a modo de 
alicerce, axudan con esforzo, ilusión e esperanza nun 
futuro de normalización e integración plena para os 
seus fillos e fillas a soster a andaina de ASPNAIS.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente da Xunta de Galicia



No medio século que pasou desde a fundación 
de ASPNAIS, a condición das persoas con discapaci-
dade intelectual ten mellorado dun xeito que segura-
mente o colectivo fundador era capaz de soñar, pero 
que dificilmente daría imaxinado con exactitude e 
concreción. Eran daquela tempos nos que os poderes 
públicos, o Estado e as institucións de goberno non 
lles prestaban case ningunha atención práctica aos 
problemas máis básicos destas persoas, empezando 
pola integración educativa básica, imposible naquelas 
escolas nas que o habitual era que houbese corenta, 
cincuenta ou máis alumnos por clase e, aínda por riba, 
no caso das escolas unitarias, de idades que ían desde 
os seis aos catorce anos que abranguía a primaria obri-
gatoria. Como poderían as mestras e mestres daquel 
tempo atender as necesidades educativas dun neno 
afectado polo síndrome de Down? Nin con toda a boa 
vontade do mundo se poden conseguir imposibles.

Grazas á mobilización social e das familias que 
entre nós representa dunha maneira tan cumprida 
ASPNAIS, grazas ao inmenso traballo e ao inmenso 
labor de sensibilización social que ASPNAIS e ou-
tras entidades similares desenvolveron, a situación 
cambiou radicalmente e hoxe o sistema público de 
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ensinanza atende as necesidades educativas especiais 
dunha maneira que –con todos os defectos puntuais 
que se poidan achar– é un dos grandes motivos de 
satisfacción de vivirmos nunha sociedade civilizada. 
E para chegarmos a isto foi sen dúbida esencial e de-
cisivo o papel de ASPNAIS e as súas organizacións 
irmás doutros ámbitos.

E, tamén, foi decisivo o papel destas asociacións 
no inmenso cambio da mentalidade social respecto 
ás persoas afectadas por algunha discapacidade inte-
lectual. O que, no mellor dos casos, era naquel tempo 
compaixón e caridade, converteuse hoxe nunha con-
ciencia case universal da plenitude de dereitos desas 
persoas e da obriga social de garantilos contra todo 
ataque e contra toda neglixencia ou desatención.

Mais aínda que algunhas causas polas que naceu 
ASPNAIS están xa conseguidas e integradas no noso 
sistema educativo e social, a función desta benemérita 
asociación segue perfectamente viva, pois a integra-
ción educativa e mesmo o recoñecemento dos derei-
tos non é todo. Cada persoa é un mundo e cada persoa 
con discapacidade intelectual é un mundo con difi-
cultades e necesidades específicas que hai que atender 
concretamente e en cada caso. É por iso que ASPNAIS 
segue sendo necesaria –e tan necesaria–, porque o que 
cómpre é facilitarlles a realización individual e social 
e a máxima felicidade posible a todas as persoas de 
todos os xeitos e con todos os medios axeitados.

Neste camiño está ASPNAIS desde hai medio sé-
culo e neste camiño seguirá, contando nel con toda 
a nosa solidariedade moral e con todo o noso apoio 
práctico, no que o Concello de Lugo está e estará 
sempre en primeira liña.

Lara Méndez López

Alcaldesa de Lugo



A vitalidade dunha sociedade pode medirse, en 
certa maneira, polo dinamismo e a diversidade do seu 
tecido asociativo. A historia amósanos que as asocia-
cións cidadás actúan, en moitas ocasións, á vangarda 
na reivindicación dos dereitos e a dignidade de colecti-
vos tradicionalmente esquecidos. Este é o caso de ASP-
NAIS, unha entidade que é exemplo da loita incansa-
ble pola defensa dos dereitos sociais e a igualdade de 
persoas con capacidades diferentes. 

Quero transmitirvos a miña máis sincera admira-
ción polo traballo feito ao longo destas décadas en 
favor da integración social, educativa e laboral de to-
dos os lucenses. É o meu desexo que a provincia poi-
da seguir contando moitos anos máis con entidades 
como a vosa, que non só traballa para as persoas con 
discapacidade, senón tamén con elas, recoñecéndo-
lles a súa propia voz e o seu status de cidadáns de 
pleno dereito.

Dende a Deputación de Lugo sabemos a impor-
tancia que ten ASPNAIS para acadar unha provincia 
na que as persoas poidan vivir en igualdade de con-
dicións. De aí que, cada ano, continuemos a traba-
llar xuntos para conseguir que a familia ASPNAIS 
continúe crecendo.
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É por iso que dende o Goberno Provincial deci-
dimos ceder o antigo Hospital de San Xosé, co que 
ASPNAIS poderá atender ata 300 persoas con capa-
cidades diferentes; o que beneficia a todos e cada un 
dos lucenses e axuda a crear unha sociedade máis 
xusta e solidaria. 

Noraboa por estes 50 anos.

Darío Campos Conde

Presidente da Deputación de Lugo



Queridos amigos e amigas de ASPNAIS

É un pracer para min, como presidente de Plena 
inclusión e, en nome de toda a súa Xunta Directi-
va, dirixirme a vós nesta importante data, neste ano 
2016 no que celebrades o voso 50 aniversario, para 
trasladarvos a todos os que formades parte desa gran 
familia os nosos máis sinceros e cálidos parabéns.

É unha satisfacción botar a vista atrás e ver os gran-
des avances que o movemento asociativo ten consegui-
do nestes 50 anos. Porque ASPNAIS traballou desde a 
súa constitución por e para as persoas con discapaci-
dade intelectual ou do desenvolvemento e as súas fa-
milias, é dicir, contribuíu desde as súas orixes á mello-
ra da súa calidade de vida, á súa inclusión na sociedade 
e polo tanto a cumprir a misión de Plena inclusión.

Por todo iso, aproveito estas liñas para darvos as 
grazas por formar parte deste proxecto común que co-
mezou no ano 1964, cando 20 asociacións formaron 
o que entón era FEAPS (hoxe, Plena inclusión) e que 
nos levou a conseguir grandes logros –hai cinco déca-
das, impensables– e que nos permiten ter a seguridade 
de ir polo bo camiño, o camiño da defensa de dereitos, 
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da plena cidadanía das persoas con discapacidade 
intelectual e as súas familias.

O movemento asociativo galego, as familias, as 
persoas con discapacidade intelectual ou do desen-
volvemento poden estar orgullosas do que ASPNAIS 
conseguiu nestas cinco décadas, froito, sen dúbida, 
do traballo de todos os que ao longo destes anos for-
maron parte da entidade: xuntas directivas, profesio-
nais, voluntarios, colaboradores, amigos da sociedade 
civil, socios e persoas con discapacidade intelectual e 
familias que fixeron posible que a vosa entidade estea 
chea de vitalidade e ilusión.

Desexámosvos un bo ano de celebración e outros 
50 máis de saúde plena, de unión, de proxecto e de 
traballo como o que vides desenvolvendo.

Con todo o meu afecto e felicitación

Santiago López Noguera

Presidente de Plena inclusión



Como presidente de FADEMGA Plena inclusión 
Galicia, quero agradecer o esforzo feito e que se segue 
facendo dende Aspnais, sempre loitando polos derei-
tos e a calidade de vida das persoas con discapacida-
de intelectual e das súas familias, tanto en solitario 
como conxuntamente con todo o colectivo.

Xuntos, como movemento asociativo de familias, 
conseguimos importantes logros no mundo da dis-
capacidade intelectual. Neste medio século fomos e 
fostes capaces de que se escoite e se teña en conta a 
voz, tanto a das persoas con discapacidade intelec-
tual e as familias que forman parte de Aspnais, como 
as de todo o movemento asociativo (persoas con 
discapacidade intelectual, pais, nais, irmáns, irmás; 
profesionais, directivos e voluntarios). 

A asociación ASPNAIS leva pertencendo á federa-
ción dende hai 33 anos. Durante todo este percorrido 
pasaron persoas moi importantes ás que non quero 
deixar de mencionar e de agradecer todo o traballo 
realizado, tanto en Aspnais como nesta federación 
para toda Galicia.

Se boto a vista atrás, recordo a grandes compañeiros 
e compañeiras de Xunta Directiva aos que quero men-
cionar: Ramiro González, Pepe López, Óscar Carballas, 
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Carmela González e, especialmente, a Concepción Tei-
jeiro. Sen dúbida todos eles son exemplo de constancia, 
implicación, esforzo diario e traballo.

Quero facer unha mención moi especial a Conchita, 
piar fundamental e básico desa asociación e dos come-
zos desta federación. De todos é coñecida a súa dedi-
cación, xa non só a este colectivo, senón á sociedade 
lucense en xeral.

Síntome un privilexiado por poder traballar e coñe-
cer a todas estas grandes personalidades que forman, 
formaron e sempre formarán parte de Aspnais e de todo 
o colectivo da discapacidade intelectual en Galicia.

A nosa forza e a unión das familias son o principal 
motor para mellorar a calidade de vida das persoas con 
discapacidade intelectual. Isto é o que nos permite ga-
rantir un futuro para o noso colectivo. As familias fo-
ron, son e serán imprescindibles para este movemento 
asociativo. É moi importante federarse para unírmo-
nos e ter máis forza. Por isto, é necesario organizarse 
en asociacións como Aspnais e conseguir, así, mellorar 
o día a día dos nosos fillos e fillas loitando polos seus 
dereitos e lograr avances importantes.

Só me queda agradecer o gran labor que realiza 
Aspnais dende xa hai 50 anos e, en nome da fede-
ración que represento, dicirvos que este colectivo 
se sente orgulloso de que formedes parte desta gran 
familia. 50 anos é un gran percorrido que non está 
ao alcance de todos. Espero e desexo que se conver-
tan noutros 50 máis para Aspnais e para todo o mo-
vemento de familias de persoas con discapacidade 
intelectual de Galicia. 

Unha forte aperta,

Eladio Fernández Pérez

Presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia



Canto tempo ten pasado desde os meus primei-
ros días como profesional da psicoloxía en Aspnais! 
Miro cara atrás e vexo todo o esforzo realizado polas 
familias, polos profesionais e –como non!– polas per-
soas con discapacidade intelectual para saír adiante, 
esforzo que hoxe podo dicir que mereceu a pena. 

A gran familia que formamos Aspnais estamos de 
celebración do noso 50º aniversario. Foi un camiño 
longo, pragueado de novos retos e coido, sincera-
mente, que estamos no bo camiño na inclusión das 
persoas con discapacidade intelectual, na súa visibili-
dade e integración social, dando servizos de calidade 
e axustándonos ás necesidades das novas familias. 

É evidente que todo isto ten requirido de moi-
tos cambios no modo de ver as cousas, cambios na 
maneira de actuar, cambios de xestión, de organi-
zación... En definitiva, cambios aos que Aspnais se 
foi adaptando desde os seus inicios, que supuxeron, 
non sen esforzo, que nos teñamos convertido nunha 
asociación con ganas de loitar, de seguir adiante e de 
superarnos día a día.

A nivel persoal, asumir a dirección de Aspnais su-
puxo un novo reto que me fixo medrar como persoa 
e puiden constatar o gran potencial humano co que 
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conta a asociación. Para min é unha aposta persoal 
traballar cóbado con cóbado con grandes persoas e 
unha gran satisfacción. A todas lles dou as grazas 
polo seu apoio e esforzo.

Non podo esquecer a todas as persoas que teñen 
formado parte da Directiva de Aspnais, desde os co-
mezos ata o día de hoxe, traballando desinteresada-
mente con ilusión e esforzo, que conseguiron unha 
mellora continua na calidade de vida das persoas con 
discapacidade intelectual.

E chegamos á actualidade, onde se nos presenta 
un gran reto por diante como é o cambio de sede a 
un edificio emblemático da cidade, un edificio que 
nos dará maior amplitude e maior servizo para poder 
afrontar as novas necesidades das persoas con disca-
pacidade intelectual e as súas familias, cambios fa-
miliares, titores máis novos con outras necesidades, 
servizos adaptados a unha maior inclusión e, como 
non!, ao envellecemento. 

Estamos cheos de ilusión e optimismo, agardando 
ese novo reto, que afrontamos entusiasmados, porque 
somos conscientes de que nos vai axudar a medrar 
como familia e, por conseguinte, mellorar a vida das 
persoas con discapacidade intelectual, a das súas fa-
milias e conseguir a Plena inclusión que, en definitiva, 
é polo que nos movemos día a día.

Grazas a todos.

Mónica Seijas Rodríguez

Xerente



Nunca esquecerei ASPNAIS... Cando o meu fillo Ca-
chucho enfermou de meninxite foi a súa situación o que me 
impulsou a axudar a nenos como el e desde ese momento 
non deixei de loitar para conseguir cousas para o colexio.

Teño que darlles as grazas a todas as persoas, fami-
liares, amigos e persoal do centro, que nos axudaron 
durante todos estes anos, xa 50, tratando de conseguir 
que os nosos mozos estivesen felices e non lles faltase 
de nada, podendo chegar a unha independencia maior 
que lles dá benestar e autoestima.

Evolucionamos e melloramos moito grazas ao 
agarimo e a comprensión que todos nos ofrecedes.

Unha cousa moi importante que quero lembrar é 
que todo o esforzo e a loita que dei por ASPNAIS non 
se compara con todo o amor infinito que me dan os 
mozos cada vez que os vou a visitar, eles nunca reparan 
en darche todo o que teñen.

Únenos o amor, somos unha gran familia, quere-
des coñecernos? As nosas portas están abertas a todos 
os que queiran visitarnos e os nosos mozos felices de 
recibirvos. Aquí non xulgamos as persoas, queremos 
a todo o mundo, sexa como sexa.

Con todo o meu agradecemento.

María de la Concepción Teijeiro
Presidenta perpetua de honra

SAUdAcIÓN dA                       
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Os nosos primeiros 50 anos

Que lonxe queda aquel ano no que Aspnais co-
mezou a camiñar pola senda que todos procuramos 
seguir desde entón e canto se ten conseguido neste 
medio século que agora celebramos!

Foi unha iniciativa extraordinariamente afortuna-
da, punto de partida de toda a nosa realidade, que 
conseguiu sacar da escuridade e do esquecemento 
persoas tremendamente válidas que a sociedade, por 
descoñecemento, non tiña postas en valor. Que o 
máis importante da iniciativa foi a idea en si, o con-
siderar que aquela situación era inxusta; que o infi-
nito caudal das persoas con discapacidade tiña que 
poñerse de manifesto para a sociedade, para as fami-
lias e para os mesmos afectados e iniciar un proceso 
interminable de inserción social, no que seguimos a 
traballar e no que Aspnais leva medio século collei-
tando triunfos que son vitorias colectivas e persoais: 
da nosa agrupación e de todos e cada un dos seus 
membros máis válidos.

Neste tempo de celebración, de suma e segue, de 
revisar o que se fixo nestes primeiros cincuenta anos e 
de facer infinitos planes de futuro, quero –no nome de 
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todos os que formamos Aspnais– agradecerlles a Lugo 
e aos lucenses, o seu agarimo e apoio durante toda a 
nosa existencia como asociación e ofrecernos á cidade 
como elemento vivo que cada día traballa por conse-
guir que as persoas con discapacidade intelectual se-
xan cada vez máis lucenses por incluírse na comuni-
dade de xeito máis entusiasta, máis consciente e máis 
firme… e tamén máis alegre, polo desfrute que para 
todos supón a participación activa na vida da cidade.

E xunto co agradecemento á comunidade que per-
tencemos, o recoñecemento ao traballo da Directiva 
que presido e de todas as directivas que nos antecede-
ron querendo representar a todos na persoa da nosa 
presidenta perpetua de honra, Conchita Teijeiro, para 
nós unha nai, un exemplo, unha amiga… Temos un 
profundo recoñecemento ao labor do magnífico equi-
po humano de técnicos, traballadores, colaboradores 
e voluntarios de Aspnais, pola súa dedicación, en-
trega e devoción aos nosos usuarios. E sentimos un 
infinito agarimo, tenrura, amor por todos os nosos 
rapaces, carne da nosa carne, vida das nosas vidas.

Para Aspnais é un momento de gloria. Para todos 
os que formamos Aspnais é un fito ledo, honroso e 
transcendental nas nosas vidas. Grazas a todos.

José Reigosa García

Presidente de Aspnais



ASPNAIS
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TOdOS SOmOS ASPNAIS

Sempre as portas abertas

Se en Lugo se menciona Aspnais, fálase de algo coñecido, 
admirado, respectado, querido. Porque esta entidade, ao lon-
go de medio século, ten gañado o aprecio de todos os lucen-
ses polo seu traballo, pola súa dedicación, polos logros con-
seguidos por tanta xente, durante tanto tempo, en beneficio 
dos que na nosa sociedade merecen máis atención e agarimo. 
Aspnais é un milagre no que os “nenos” e “nenas” –esa espe-
cial nenez que dura toda a vida– atopan unha segunda casa 
tan acolledora como a primeira, chegando a ser, en ocasións, 
a súa única casa cando os familiares directos xa non existen. 

Na actualidade, Aspnais entre os lucenses goza dun status 
moi especial: o daquelas institucións –promovidas por parti-
culares ou oficiais– con fins tan elevados, con executoria tan 
limpa, tan por encima de avatares sociais ou políticos, que se 
incardinan no máis profundo da sociedade e a sociedade as fai 
súas. Todos os lucenses somos Aspnais.

E con este libro o que se pretende é resumir o primeiro me-
dio século de existencia de Aspnais e descubrir, aínda que sexa 
apelando á intuición de quen o lea, o porqué dunha institución 
como esta pode alcanzar, neste espazo de tempo, unha digni-
dade sen límites, facer un traballo tan profundo e concienciudo 
e medrar a un ritmo uniformemente acelerado, independente-
mente de crises, de circunstancias adversas, traballando sem-
pre contra vento e marea, manexando un material tan sensible 
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Mediados do século XX

De camiño

como a vida mesma e, sempre, abandeirando unha corrente de 
atención e promoción modélica para todos.

Falamos de cincuenta anos, que é a conxunción de varias 
xeracións dedicadas á atención das persoas máis necesitadas 
de atención directa e continuada. Falamos de medio século de 
atención/formación/promoción de mozos e mozas con disca-
pacidade intelectual, tentando conseguir –e conseguindo– a 
súa incorporación a unha sociedade non sempre disposta a re-
coñecer que algúns dos seus membros precisan de condicións 
especiais para conseguir unha mínima igualdade.

Comeza Aspnais a camiñar a mediados do século pasado, 
cando discapacitados físicos e psíquicos eran un problema so-
cial pero de forma especial un problema familiar. Cando nunha 
familia un dos seus membros tiña algunha discapacidade, xeral-
mente a primeira reacción era a ocultación e a segunda a sobre-
protección. E se isto ocorría nas cidades e pobos importantes, a 
escala rural o problema convertíase en traxedia.

Claro que se a sociedade coñecía o problema, aínda non 
existía a concienciación suficiente e, desde logo, carecíase dos 
mecanismos precisos aos que poder acomodarse para lograr 
solucións individuais para cada problema en particular. Por 
iso, cando en Lugo xorde Aspnais, foi unha badalada social, 
un punto de partida, unha revolución que –sen sabelo– todos 
estabamos agardando.

É difícil situarse naquel tempo e naquel lugar, pero en 
cambio é doado comprender os sentimentos que movían os 
homes –os promotores que figuran documentalmente son to-
dos homes, aínda que ben cabe supor que en cada caso había 
o preciso e esencial apoio feminino– que emprenderon a tare-
fa de crear unha asociación con nome que hoxe nos “molesta” 
pola evolución que as formas de pensar e ver o que nos ro-
dea experimentaron neste longo tempo; longo tempo, a esca-
la das vidas humanas; breve período na loita pola dignidade 
das persoas e a súa promoción. Nacía a “Asociación de Padres 
de Niños y Adolescentes Subnormales”, que durante moito 
tempo mantivo esa denominación ata que a propia evolución 
social reconverteu a denominación, conservando o acrónimo 
de Aspnais, en “Asociación de pais ou titores de persoas con 
discapacidade intelectual de Lugo”.
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El Progreso (14-12-1965)

pRiMeiRos pasos:        
nace aspnais   

O nome de ASPNAIS aparece o 11 de maio de 1969, acor-
dado pola Xunta Directiva da entidade, que pretende “simpli-
fi car el nombre de la Asociación con siglas para facilitar su 
denominación” e, despois dun amplo cambio de impresións, 
acórdase, por unanimidade, denominala Aspnais, “como ho-
menaje a las madres”. E así quedou para a historia. Para esta 
que agora confeccionamos e para a que no futuro sigamos a es-
cribir. Por fi n, en maio de 2004, establécese que Aspnais sexa 
a ASOCIACIÓN DE PAIS OU TITORES DE PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE LUGO. E así seguimos.
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El Progreso (4-1-1966)

En Aspnais consérvase excepcional memoria dos primei-

ros momentos desta benemérita institución, grazas ao celo 

dos seus promotores que foron deixando rexistrada, paso a 

paso, a evolución da entidade. A acta da reunión celebrada o 

10 de febreiro de 1966, dá conta de que o Goberno Civil, o 

4 do mesmo mes, declara a licitude e determinación de fi ns, 

o visado dos Estatutos e a inscrición no Rexistro provincial. 

Transcríbese a acta levantada na reunión fundacional, que di:

“En Lugo, a 8 de enero de 1966, se reúnen en el salón 

de actos de la Excma. Diputación Provincial los señores 

que al margen se relacionan, y por los miembros de la co-

misión organizadora se expresa que el objeto de este acto 

es llegar a un acuerdo para constituir la Asociación Provin-

cial de Padres de Niños y Adolescentes Subnormales. La 

asociación tendrá por fi nalidad el fomento de la asistencia, 

recuperación y enseñanza de los niños y adolescentes sub-

normales de la provincia de Lugo. Los reunidos intervie-

nen para exponer sus respectivos criterios y tras amplias 

deliberaciones, por unanimidad se acuerda:

Primero.- Constituir la Asociación Provincial de Padres de 

Niños y Adolescentes subnormales, que estará domiciliada en 

esta ciudad, Calle José Antonio, 24.



Aspnais: 50 anos facendo familia

35

El Progreso (9-1-1966)

Segundo.- Aprobar para el régimen de la Asociación los 
Estatutos que, defi nitivamente redactados, son fi rmados 
por los asistentes.

Tercero.- Designar para constituir la primera Junta 
Directiva a los siguientes señores:

Presidente.- D. MANUEL MILLÁN LÓPEZ

Vicepresidente.- D. ANTONIO RAÍCES OTERO

Secretario.- D. PEDRO PAÍNO VILA

Vicesecretario.- D. BENITO LÁZARO ROJO

Tesorero-Contador.- D. ANGEL BLANCO BENITO

Vocales.- D. SERAFÍN MAZOY PÉREZ, D. BALDOMERO 
VEIGA VEIGA, D. JOSÉ GARCÍA CASTRO, D. BERNARDO 
VILA DACAL, y D. JUAN REAL VELOSO.

Los designados aceptan sus respectivos cargos y prometen 
desempeñarlos diligente y lealmente.

Cuarto.- Conferir mandato a la Junta Directiva acaba-
da de elegir, y en especial a su Presidente, para que en 
representación de todos los reunidos insten en la forma 
prevenida por la Ley de 24 de diciembre de 1964, el reco-
nocimiento de la Asociación y su inscripción en el Registro 
correspondiente. Y en prueba de conformidad con los pre-
sentes acuerdos se levanta la presente acta que es fi rmada 
por todos los reunidos por cuadruplicado ejemplar en el 
lugar y fecha señalados anteriormente.

MANUEL MILLÁN LÓPEZ, ANTONIO RAÍCES OTE-
RO, PEDRO PAÍNO VILA, BENITO LÁZARO ROJO, 
ÁNGEL BLANCO BENITO, SERAFÍN MAZOY PÉREZ, 
BALDOMERO VEIGA VEIGA, JOSÉ GARCÍA CASTRO, 
BERNARDO VILA DACAL, JUAN REAL VELOSO, GUI-
LLERMO NÚÑEZ CASTRO, FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ, 
CONSTANTINO BENDOIRO CARBALLO, BALDOMERO 
GARCÍA LÓPEZ, FELIX SÁNCHEZ PÉREZ, BENITO LÁ-
ZARO ROJO, FELIX SÁNCHEZ PÉREZ, UBALDO GARCÍA 
PARGA, DARÍO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, EMILIO NÚÑEZ 
CAMPOS, ÁNGEL BLANCO BENITO, EMILIO DÍAZ DÍAZ, 
SECUNDINO VÁZQUEZ SOMOZA, JOSÉ FERREIRO PA-
RADELA, RAMÓN FERNÁNDEZ FRANCO, INOCENCIO 
BARREIRO PEREIRO, EMILIO BLANCO CATO.”

Asinan a acta o presidente (Manuel Millán López) e o secretario 
(Ángel Blanco Benito).
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Manuel Millán

El Progreso (13-6-1967)

Manuel Millán, o primeiro presidente

Era secretario da Cámara Ofi cial Sindical Agraria 
e na Cámara tivo Aspnais a súa primeira sede. Coñe-
cía de preto a problemática da discapacidade e a esta 
misión dedicou os maiores esforzos. Foi a alma mater 
dunha entidade da que foi o primeiro presidente, é 
presidente perpetuo desde 1971.

Todas as fontes consultadas resaltan a dedicación de 
Manuel Millán á tarefa difícil de pór en marcha Aspnais 
e patroneala durante os primeiros anos ata que o seu 
destino profesional o levou fóra da capital lucense. En 
Santiago, tras a experiencia lucense, fundou tamén a 
Asociación da capital de Galicia.

Conseguiuno todo, porque todo era preciso: in-
fraestruturas, fondos, persoas… Comezouse con mo-
destia, creceuse con velocidade, conseguiuse afi anzar 
unha asociación que chegaría a ser algo moi grande 
en Lugo. As infraestruturas conseguiunas da Depu-
tación, os fondos da devandita entidade e outras re-
lacionadas cos temas sociais e as persoas –a inmensa 
maioría voluntarias– apareceron na sociedade lucen-
se, relacionadas cos problemas, preocupadas polo 
tema, amigos… que foron incorporándose a un tra-
ballo interminable que cincuenta anos despois coloca 
no cume a Aspnais.

En Aspnais lémbrano con agarimo, agradecemento 
e devoción.
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La Región (26-2-1972)

El Ideal Gallego (11-1-1966)
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Base fundacional:         
estatutos

A Deputación Provincial, en 1969, a través da súa imprenta, 
publica os Estatutos da asociación. Levan data de 8 de xaneiro 
de 1966 e incorporan a Resolución do gobernador civil da pro-
vincia do 4 de febreiro do mesmo ano, que acorda visar de con-
formidade estes Estatutos e ordena a inscrición da asociación 
no correspondente Rexistro provincial, co número 9.

A asociación acóllese á Lei de 24-12-1964, reguladora da cons-
titución de asociacións e fixa o seu domicilio en Lugo, centro es-
pecializado, sito en rúa Deputación, s/n. Terá ámbito provincial.

Os seus fins comprenden o fomento de asistencia, recu-
peración e ensino dos diminuídos psíquicos, estimando que 
é unha “misión que tiene además de su sentido humano, un 
contenido social, por cuanto trata de reintegrar a la sociedad 
miembros subdotados, después de educarlos, para ser aptos a 
los fines de la misma”.

Para a efectividade destes fins fíxanse diversas actividades 
entre as que están a realización de estudos, publicar orienta-
cións, crear e impulsar centros de ensino específicos, cola-
borar cos consultorios médicos, crear e impulsar centros de 
formación profesional, xestionar a recuperación laboral, fa-
cilitar a adaptación social, cooperar con outras asociacións, 
fomentar centros asistenciais para os carentes de familia ou de 
medios económicos, colaborar coas institucións especialmen-
te a Deputación Provincial e a Asociación de Inválidos Civís, 
xestionar axudas económicas e calquera outras actividades 
“que tiendan a fortalecer la institución familiar o redunden en 
la mejor solución de los problemas de la Asociación”.

Establécese que serán socios activos ou de número os pais 
ou persoas que teñan ao seu cargo diminuídos psíquicos e psi-
cofísicos; socios colaboradores, as persoas físicas ou xurídicas 
que contribúan aos fins da asociación e socios infantís os me-
nores de 18 anos que desexen voluntariamente vincularse aos 
fins da asociación. A calidade de “Socio Colaborador”, segundo 
o artigo 10º, é un título de honra.

A Xunta Directiva disponse que estea formada por dez 
membros –presidente e nove vogais– elixidos pola Asemblea 
Xeral. De entre eles, o presidente designará vicepresidente, 
secretario, vicesecretario e tesoureiro-contador. O mandato 
da Xunta será de dous anos, renovándose a medias cada ano, 
debendo esta reunirse cando menos unha vez por trimestre, 
sendo obrigatoria a asistencia.
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El Ideal Gallego (30-6-1971)

necesaRios caMBios

A asociación, que inicialmente carece de patrimonio e o lí-
mite do seu orzamento anual é de 100.000 pts., poderá ter pa-
trimonio propio sendo os seus recursos previsibles as achegas 
dos socios, os donativos, legados ou subvencións e os intereses 
que estes bens produzan.

No transcurso da vida da entidade fóronse efectuando pe-
quenos cambios nos Estatutos, para adecualos ás circunstan-
cias do momento. Así, na Asemblea Xeral 
de 9-3-1969 acórdase o cambio de domi-
cilio social para o Centro de Educación Es-
pecial-travesía dos Bombeiros, s/n; créanse 
a sección de socios infantís, menores de 18 
anos, o título de presidente de honra e fa-
culta a Presidencia para incorporar á Xunta 
dez socios colaboradores. 

En 1972, modifícanse en aspectos relati-
vos aos socios e Xunta Directiva. En 1992, 
fíxase o domicilio en Santo Domingo, 6-5º; 
substitúese o concepto “subnormales” por 
“minusválidos psíquicos”; establécese que 
os fi ns serán o “fomento de la asistencia, 
recuperación y enseñanza de las personas 
con minusvalías psíquicas de todas las eda-
des”, constitúese unha sección xuvenil coa No Congreso
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No spa de Vilalba

caMBio de estatutos    
en 1995

independencia e autonomía posibles e déixase constancia da 
vontade de colaboración con cantos organismos oficiais e par-
ticulares realicen actos con similares fins aos destes Estatutos 
e, moi especialmente, de todas as entidades que se dediquen 
á atención dos minusválidos.

Case trinta anos despois da creación de Aspnais, efectúan-
se diversos cambios nos Estatutos, xustificándoos en que “las 
circunstancias de la evolución en la protección y educación de 
los disminuidos psíquicos, las interdependencias que se han 
creado con Asociaciones de tipo nacional y autonómico, han 
dejado desfasados algunos artículos de los Estatutos en vigor, 
porque no responden a las necesidades que las circunstancias 
actuales imponen”.

As modificacións aprobáronse en Asemblea Xeral Extraor-
dinaria de 19 de decembro de 1995, sendo certificadas o 5 de 
xaneiro de 1996 polo secretario, Manuel Sández Figueiras, co 
visto e prace da presidenta, M.ª Concepción Teijeiro Revilla, 
facendo constar o nome de “ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
PAIS DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE LUGO, ASPNAIS”.

Nos novos Estatutos –entre outras cuestións– establéce-
se que a contribución periódica dos socios á asociación e ás 
súas actividades será fixada pola Asemblea Xeral; que a Xunta 
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Aspnais na neve

RefoRMa estatutaRia     
de 1997

Directiva poderá propor como socios activos ou de número a 
persoas que poidan prestar o seu apoio aos fins da asociación 
dunha maneira activa e que, no caso de que se considere be-
neficiosa para a asociación a venda dalgún dos seus bens, o 
produto desta venda deberá ser reinvestido noutro ben moble 
ou inmoble de igual ou superior valor.

Ademais créase a figura de vicetesoureiro-contador; esta-
blécese que as candidaturas á Directiva que se presenten á 
Asemblea Xeral deberán levar un respaldo de sinaturas de, 
polo menos, un vinte por cento dos socios e determínase que 
o período para o que se elixe unha Xunta Directiva sexa de 
catro anos, podendo –para un funcionamento máis fluído– 
constituírse en Comisións supeditando a firmeza das súas de-
cisión a que sexan aprobadas polo Pleno da Xunta Directiva.

Por Resolución do Goberno Civil da provincia, de 9 de 
xaneiro de 1996, son visadas as modificacións estatutarias e 
adxudícaselle á asociación o número 831 no Rexistro nacional 
de asociacións.

Na Asemblea Xeral Extraordinaria, do 27 de xuño de 1997, 
acordouse modificar os artigos 4, 20 e 24, xustificándose os 
cambios polas continuas dificultades na interpretación dos 
Estatutos e para aclarar parte dalgúns artigos que veñen xa 
aclarados na Lei 30/1994 de fundacións e de incentivos fiscais 
á participación privada en actividades de interese xeral.

Nas modificacións (visadas pola Delegación Provincial da 
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Xunta 
de Galicia, o 13 de outubro do mesmo ano), faise constar que 
os cargos da Xunta Directiva serán honoríficos e non recibirán 
remuneración económica ningunha no desempeño das súas 
funcións, xunto con outras cuestións de detalle para facilitar 
xestións e trámites.

Os novos Estatutos, axustados á normativa vixente (Lei 
1/2002, de 21 de marzo, reguladora do dereito de asocia-
ción), apróbanse pola Asemblea Xeral da asociación do 11 
de xuño de 2011, sendo visados pola Xefatura Territorial de 

estatutos actuais
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Equipo de xardíns

Lugo da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza da Xunta de Galicia, o 16 de agosto do mesmo ano, 
acreditando que a asociación se atopa inscrita no Rexistro 
provincial de asociacións co número 1966/009 da sección 1ª.

Establécese a denominación definitiva de “ASPNAIS-ASO-
CIACIÓN DE PAIS OU TITORES DE PERSOAS CON DIS-
CAPACIDADE INTELECTUAL DE LUGO” e indícase que a 
súa actividade se desenvolverá dentro do ámbito territorial 
da provincia de Lugo, en especial do concello de Lugo, sen 
prexuízo de poder estender a súa actividade a todo Galicia. 
Fíxase o domicilio social en rampla de Claudio López, 21.

Como fins da asociación indícanse:

“a.- Promover y realizar toda clase de acciones que per-
mitan alcanzar, a través de una atención integral, una mejor 
calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, y a sus familiares.

b.- Trabajar para que la persona con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo aumente su capacidad de autodi-
rección y la ejerza, participando en la medida de lo posible 
en la definición de sus necesidades así como en la solución 
de las mismas.

c.- Promover la normalización y autoestima de las per-
sonas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así 
como su inclusión en el entorno familiar, social y en el 
mundo laboral.”

Para a efectividade destes fins, a asociación poderá crear e 
promover centros educativos para alumnos con necesidades 
especiais; centros de día para a atención integral aos discapa-
citados; centros de formación profesional e laboral tanto ocu-
pacionais como especiais de emprego; centros residenciais, 
vivendas tuteladas e vivendas de protección oficial para liqui-
dar carencias familiares. Poderá, así mesmo, promover funda-
cións, entre elas as de carácter tutelar; crear clubs xuvenís e 
outros servizos para facilitar a inclusión social e programar ac-
tividades de todo tipo, podendo vender os produtos obtidos 
nos talleres dedicados a estes fins, destinando os beneficios 
que se obteñan á efectividade dos fins da asociación.

E para as familias e asociados poderanse crear servizos de 
diagnóstico, orientación e formación; de apoio ás familias; 
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Cos ordenadores

1968: convenio coa 
deputación pRovincial

realizar accións de sensibilización social; colaborar con outras 
asociacións e federacións; facilitar a accesibilidade ás pautas de 
conduta e condicións da vida cotiá e reivindicación de com-
portamentos e normas que promovan e sexan compatibles coa 
dignidade das persoas, así como denunciar todas aquelas ac-
cións que atenten contra esta dignidade.

Serán socios ordinarios os pais ou titores de persoas con 
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e socios 
extraordinarios, a xuízo da Xunta Directiva, aquelas persoas 
que sen reunir os requisitos de socio ordinario poidan pres-
tar o seu apoio aos fins da asociación dunha maneira acti-
va. Poderán ser colaboradores as persoas físicas ou xurídicas 
que contribúan voluntariamente aos fins da asociación co seu 
apoio económico; socios de honra, os que a Asemblea Xeral 
lles outorgue esta distinción por servizos relevantes e extraor-
dinarios á asociación e presidentes de honra as persoas físicas 
ou xurídicas que desenvolvan unha extraordinaria, especial e 
decisiva acción a favor dos fins da asociación.

A Asemblea Xeral deberá reunirse obrigatoriamente unha 
vez ao ano, dentro do primeiro semestre natural, para aprobar 
o plan xeral de actuación, xestión da Xunta Directiva, estado 
de contas e memoria do ano anterior.

A Xunta Directiva, que deberá reunirse cando menos unha 
vez cada tres meses, estará formada por unha Presidencia, 
unha Vicepresidencia, unha Secretaría, unha Vicesecretaría, 
unha Tesouraría, tres Vogalías e, opcionalmente, dúas Voga-
lías máis, con carácter de suplentes. Os cargos durarán catro 
anos, podendo ser reelixidos.

Todo foi posible no camiñar de Aspnais despois da subs-
crición, en setembro de 1968, dun Convenio coa Deputación 
Provincial de Lugo, que textualmente figura así no libro de 
actas de Aspnais:

“En el Palacio de la Excma. Diputación provincial de Lugo, 
a treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, 
presentes de una parte el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Di-
putación Provincial, D. José de la Torre Moreiras, asistido del 
secretario que suscribe, D. Constantino Sieira Bustelo, para 



Xulio Xiz

44

Reunión da Xunta Directiva

dar fe del acto. Y de la otra, D. Manuel B. Millán López, Pre-
sidente de la Asociación Provincial de Niños y Adolescentes 
Subnormales de Lugo.

Obra el Ilmo. Sr. D. José de la Torre Moreiras en repre-
sentación de la Excma. Diputación Provincial de Lugo, como 
Presidente de la misma, cuyo cargo ejerce estando faculta-
do para otorgar la presente escritura administrativa para dar 
cumplimiento al acuerdo a que se hará referencia y lo hace 
do Manuel B. Milán López en representación de la Asociación 
provincial de Padres de Niños y Adolescentes Subnormales de 
Lugo, con domicilio en la calle José Antonio, 24,2º, cuyo car-
go de Presidente ostenta, según afirma. Teniendo capacidad 
para otorgar el presente contrato administrativo, 

EXPONEN

PRIMERO.- que de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de 24 de diciembre de 1964, por la que se regula la cons-
titución de las asociaciones, asegura el compareciente D Ma-
nuel B. Millán López, que fue creada en Lugo la Asociación 
Provincial de Padres de Niños y Adolescentes Subnormales, 
con domicilio en esta ciudad, calle José Antonio, número 24, 
2º, con ámbito territorial sobre toda la provincia, siendo fi-
nalidad de la Asociación el fomento, asistencia, recuperación 
y enseñanza de los niños y adolescentes subnormales, según 
se determina en el articulado de los Estatutos oportunamente 
aprobados registrados en el gobierno civil de la provincia.

SEGUNDO.- que dicha asociación vino celebrando con-
versaciones con el Ilmo. Sr. Presidente de esta Diputación al 
objeto de llevar a cabo el convenio por el que se hacían cargo 
de la asistencia de los niños y adolescentes subnormales de 
esta provincia con arreglo al contrato a suscribir, y en conse-
cuencia de ello por el Ilmo. Sr Presidente se elevó propuesta 
a la Excma. Diputación Provincial, la que, en su sesión del 11 
del actual mes, prestó aprobación a las siguientes

BASES

1ª.- Con fecha 11 de enero de 1966, se ha constituido en 
la ciudad de Lugo la Asociación de Padres de Niños y Ado-
lescentes Subnormales de esta provincia, con la finalidad de 
fomentar la asistencia, recuperación y enseñanza de los niños 
y adolescentes que se encuentran en dichas condiciones, es-
tando prevista en sus Estatutos la colaboración con aquellos 
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organismos ofi ciales y particulares que dediquen sus activi-
dades a fi nes análogos y muy especialmente con la Excma. 
Diputación Provincial.

2º.- Desde su creación, la Asociación de Padres de Niños y 
Adolescentes Subnormales, vienen disfrutando del patrocinio 
y apoyo de la Excma. Diputación Provincial de Lugo, y con 
el fi n de determinar para lo sucesivo la colaboración de am-
bas entidades, para mejor cumplimiento de los fi nes que les 
incumben en orden a la existencia de Niños y Adolescentes 
Subnormales se acuerda lo siguiente:

I.- La Excma. Diputación pone a disposición de la Aso-
ciación Provincial de Padres de Niños y Adolescentes Sub-
normales el edifi cio e instalaciones que estuvo destinado a 
Hogar Escuela Castro de Riberas de Lea, en el municipio 
de Castro de Rey, para dedicarlo a los fi nes propios de la 
citada asociación, haciendo entrega del mobiliario y demás 
enseres de primera instalación, quedando a cargo de la Di-
putación la reposición de las bajas que se produzcan en 
dichos enseres y mobiliario por su uso normal.

II.- La descripción del edifi cio para conocimiento de 
la situación en que se encuentra, así como el mobiliario y 
enseres de primera instalación, serán recogidos en anejo al 
contrato a suscribir, como integrantes de los bienes fi gu-
rados en el inventario de la Excma. Diputación Provincial 
que se reserva la propiedad de todos aquellos, cediendo 
tan sólo su uso.

III.- Las gestiones que en lo sucesivo se realicen enca-
minadas a la construcción de nuevos centros, obtención 
de subvenciones para toda clase de obras, ampliaciones y 
efectos de primera instalación, serán de incumbencia de la 
Excma. Diputación, la que se obliga a la conservación de to-
dos los inmuebles que entregue a la Asociación para los fi nes 
mencionados, sin perjuicio de que también la Asociación 
pueda hacer gestiones análogas en benefi cio de los centros.

IV.- La Excma. Diputación Provincial destinará anual-
mente la cantidad de 252.000 pts. para distribuirlas en 
concepto de becas a favor de los acogidos que no disfruten 
de medios económicos o de otras ayudas del Fondo Nacio-
nal de Asistencia Social o por cualquier otro concepto. Los 
benefi ciarios de estas becas serán designados por la propia 

La Voz de Galicia (15-10-1966)
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Diputación Provincial, corriendo a cargo de la Asociación 
el solicitar del Fondo Nacional de Asistencia Social o de 
otros organismos la concesión de becas y otras ayudas para 
los acogidos en los centros.

El importe de cada beca no será inferior a 18.000 
pts., pudiendo revisarse a petición de la asociación en 
cualquier momento.

V.- Incumbirá a la Asociación de Padres de Niños y Ado-
lescentes Subnormales el sostenimiento y dirección de los 
Centros, corriendo a su cargo todos los gastos, con excep-
ción del personal de enseñanza que será propuesto por el Pa-
tronato provincial creado por orden del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia de 5 de agosto, inserta en el Boletín oficial del 
Estado del 22 del mismo mes, número 200, de 1966, del que 
formará parte, además, el Diputado Provincial Presidente de 
la Comisión de Educación.

VI.- La Asociación queda comprometida a no alterar el 
destino de los locales que se le entregan para el desarrollo 
de la actividad que le está encomendada, y de ampliarse 
las enseñanzas a la formación profesional, ambas entidades 
señalarán las condiciones para desarrollar la acción.

VII.- La Asociación emitirá anualmente a la Excma. Di-
putación Provincial, memoria de sus actividades y estado 
de cuentas en las que se reflejen con la debida calidad de 
los ingresos obtenidos por todos los conceptos, ya sea por 
becas, subvenciones, o de cualquier otra forma, y los gastos 
efectuados, para conocer el apoyo que en cualquier aspecto 
ha de otorgar la Excma. Diputación. Esta memoria y estado 
de cuentas será examinada e informada por el Sr. Inter-
ventor de la Excma. Diputación a los oportunos efectos, 
pudiendo asistir a las sesiones que celebre la Junta de Go-
bierno de la Asociación cuando se trate de la aprobación de 
memoria y balance de situación.

VIII.- El Diputado Provincial, presidente de la Comi-
sión de Educación, formará parte de la Junta de Gobierno 
de la Asociación.

IX.- Este convenio, sin perjuicio de sucesivas prórrogas, 
tendrá una duración de cinco años, y en el caso de disolver-
se la Asociación, en consonancia con el artículo 34 de los 
Estatutos, la totalidad de sus bienes serán entregados por la 
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Comisión Liquidadora a la Excma. Diputación provincial, 
a cuya disposición se entregará libres los inmuebles con 
inventario de los muebles a través de la correspondiente 
acta de recepción.

X.- El presente convenio se aplicará subsidiario a cual-
quier otro Centro que para los mismos fines se construya o 
habilite por la Excma. Diputación Provincial.

TERCERO.- En la misma sesión del 11 del actual, se acordó 
facultar al Ilmo. Sr. Presidente para otorgar la correspondiente 
escritura de convenio y demás trámites que sean precisos para 
que el centro funcione con normalidad y a la mayor rapidez, 
dándole traslado de las bases que quedan transcritas en el 
apartado anterior, al Sr. Presidente de la Asociación Provincial 
de Padres de Niños y Adolescentes Subnormales, quien en 
representación de la misma manifestó prestarles conformidad 
en todas sus partes, ratificándose en sus manifestaciones en el 
presente acto.

CUARTO.- Con arreglo a los antecedentes que se dejan 
consignados, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial, en ejecución de lo acordado en la indicada sesión 
del 11 del actual, D. Manuel Millán López, en representación 
de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Subnor-
males, formalizan el presente contrato de carácter adminis-
trativo que tendrá efecto a partir del día de mañana, 1 de 
octubre, el que se regirá en cuanto no esté recogido en las in-
dicadas bases por lo establecido en el Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones locales de 13 de febrero de 1953 
y Reglamento de Servicios de 17 de junio de 1955 y demás 
normas y disposiciones administrativas.

QUINTO.- A los fines señalados en la primera y segunda 
de las bases recogidas en el apartado 2º, se incorpora a este 
contrato anejo en el que se describe el mobiliario y demás en-
seres de primera instalación que la Excma. Diputación pone 
a disposición de la Asociación Provincial de Padres de Niños 
y Adolescentes Subnormales, así como descripción del edifi-
cio e instalaciones en que estuvo con anterioridad el Hogar 
Escuela de Castro Riberas de Lea, del municipio de Castro de 
Rey, con todas sus dependencias.

Así lo otorgan y firman en mi presencia, secretario, des-
pués de haberles leído íntegramente este documento que se 
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Cesión do edificio do antigo 
Hospital de San Xosé

no Bo caMiño

extiende por duplicado y en unidad de acta, sin perjuicio de 
que las partes puedan ampararse recíprocamente al cumpli-
miento de la formalización de este contrato mediante escritu-
ra pública, con intervención de notario, y de todo ello doy fe”. 

Este é o texto do Convenio no que se regulan as relacións 
de Aspnais coa Deputación Provincial, pero os trámites empe-
zaran moito antes como o demostra o acordo tomado pola De-
putación Provincial na súa sesión ordinaria do mes de agosto 
de 1966 (11-8-66), que sinala que “se acepta a proposta da 
Presidencia referente a destinar o edificio do Fogar-Escola da 
Sagrada Familia, de Castro, en canto quede libre, a centro de 
educación de subnormales, en réxime de internado, e adaptar 
locais no Fogar de Santa María para subnormales en réxime 
de media pensión e externos.”

Se a idea inicial foi celebrar en Lugo unhas xornadas de 
traballo para que as asociacións tivesen información adecuada 
para a formación de criterio xeral nas cuestións que as afec-
taban, a iniciativa orientouse logo cara ao Consello Económi-
co Sindical do Noroeste, conseguindo de inmediato o apoio 
do gobernador civil de Lugo, Eduardo del Río Iglesia, que en 
1968 era o presidente do comité executivo deste Consello.

Pretendíase “contrastar pareceres, compartir experiencias, 
informar de las nuestras y coordinar las acciones” e, para iso, 
constituíuse unha comisión de traballo integrada polos presi-
dentes das asociacións galegas de atención aos discapacitados, 
que presidiu o procurador en Cortes polo terzo de represen-
tación familiar por Ourense, Luís Iglesias Álvarez, para “estu-
diar los problemas que afectan al subnormal en Galicia y al 
mismo tiempo ir fijando la coordinación en la acción, la cola-
boración entre todas ellas, agrupándolas para esta actividad”.

No seo deste relatorio constituíronse varias comisións de 
traballo, relacionadas cun plan a escala de Galicia, convoca-
toria dun concurso xornalístico, formación profesional, cola-
boracións que se requiren e asistencia social; todo útil e cons-
trutivo para a acción que se quere desenvolver neste sentido.

Na reunión da Xunta Directiva, celebrada o 27 de xaneiro de 
1969, o presidente informa dos traballos deste relatorio e nela 
aprobouse o estudo inicialmente formalizado pola asociación 

As tres grazas
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Asamblea xeral de Aspnais

El Progreso (11-3-1969)

Asamblea xeral de Aspnais

de Lugo para solicitar a colaboración do Ministerio de Traballo, 
mediante a creación de prazas de monitores, para a iniciación 
profesional dos rapaces desde os 14 aos 18 anos e a súa recupe-
ración posterior en centros de especialización. Na acta desta reu-
nión, faise constar o agradecemento ao gobernador civil, pola 
creación deste relatorio e polas múltiples atencións que lle vén 
prodigando á asociación. 

Na Asemblea Xeral, do 9 de marzo de 1969, infórmase do 
traballo deste relatorio, facendo especial fi ncapé no problema 
da idade, xa que se axuda até os 18 anos, polo que se fai cons-
tar a preocupación dos pais por unha asistencia posterior por 
parte da sociedade. Debe manterse a axuda económica con ca-
rácter permanente, desaparecendo unicamente co falecemento 
do discapacitado.

Recálcase que “el benefi ciado es el disminuido y todas las 
ayudas deben girar alrededor de él. Y si a mayor edad aumen-
ta la carga, debe aportarse más ayuda”. E aparece na acta unha 
alegación que debe fi gurar con letras de ouro en calquera tex-
to que faga referencia á atención aos que chamamos “os nosos 
nenos”: “El hombre tiene derecho a que se le proteja frente a la 
miseria y el infortunio, y que más infortunio que un subnor-
mal aunque sea mayor de 18 años. La edad no existe en estas 
mentes. Siempre se es niño.”

Pídeselle ao Ministerio de Traballo que atenda os centros 
existentes, especialmente para dotalos dos medios de forma-
ción que permitan, nos prazos que en cada caso requira, a 
integración á sociedade do subnormal; que se lles recoñeza 
o benefi cio do seguro de Accidentes de Traballo aos subnor-
mais que realizando formación profesional en calquera centro 
sofren lesión corporal, tomando como base o salario mínimo; 
que se estude a ampliación destes benefi cios aos que superan-
do os 0,70 de coefi ciente veñan participando desta formación 
por gozar dunha bolsa do Ministerio de Educación e Cien-
cia ou por sufragar os gastos que se orixinan; que se cree un 
Rexistro no Ministerio de Traballo para o recoñecemento dos 
centros que as asociacións ou organismos veñen mantendo e 
os que puidesen crearse, ampliando esta acción á formaliza-
ción de convenios cos centros xa existentes, evitando a des-
coordinación na acción e recoñecemento á asistencia social 
naqueles casos en que o subnormal estea a recibir atención 
nalgún centro existente.
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En Televisión Galicia

Préstase especial atención á formación profesional dos 
diminuídos, sinalando que o Ministerio pode articular sub-
vencións ou préstamos para a creación e desenvolvemento de 
centros de traballo especializado, achegas que poderán ser a 
fondo perdido para facilitar o traballo autónomo dos minus-
válidos, axudas de estímulo, que contribúan á creación de 
postos de traballo e outras axudas análogas, fomentadoras do 
emprego do minusválido.

Solicítaselle ao Ministerio de Traballo a creación dun equi-
po de monitores e que se destine polo menos un a cada cen-
tro, de acordo coa súa modalidade, sector campo, industria 
ou servizos e que neste ensino se implique o persoal educa-
cional xa incorporado, para a súa capacitación e futura substi-
tución do monitor, indicando que nestes centros, este sistema, 
ademais de ser económico, sería práctico.

Como conclusión, ou declaración de principios, indícase que: 

- O subnormal ten recuperación, cun índice que está en 
relación co seu coeficiente intelectual.

- Nesta recuperación o factor importante, decisivo, 
ademais da educación, é aquela que lles permita obter 
unha habilidade manual.

- O subnormal elixe, relativamente, o seu entretemento 
nos momentos de lecer; ensínenselle varios xogos –balon-
cesto, fútbol, canto, ximnasia…– e terémolos pendentes do 
monitor, co desexo de realizar algún deles; non existe ra-
zón ningunha para apartalos dunha iniciación profesional, 
dirixida cara a traballos determinados para os que teñen 
coeficientes baixos, nos que non cabe espertar vocacións, 
para ir diminuíndo, á vez que o seu coeficiente, a súa ca-
pacidade de elección. Para os demais, unha aprendizaxe 
en varias modalidades que lles permita, ao coñecer, elixir 
vocacionalmente, de acordo coa súa capacidade ou aspi-
ración, tamén posible; as asociacións creadoras de centros 
para recuperación educacional, cun esforzo que hai que re-
coñecer, non poden afrontar esta fase definitiva da recupe-
ración do subnormal e a súa incorporación, real, ao mundo 
do traballo que lles significará o considerarse útiles á so-
ciedade. O Ministerio de Traballo, con pouco esforzo, ao 
contar cos medios precisos, monitores, utensilios, poderá 
prestar esta colaboración.

No Parlamento de Galicia

Atentos á foto
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Flores de cera

Nesta Asemblea Xeral, o presidente deu conta da publica-
ción no Boletín Oficial do Estado dunha Orde do Ministerio 
de Traballo sobre a asistencia, por parte da Seguridade Social, 
aos menores subnormales, anunciando a creación por parte 
de Aspnais dunha oficina para información e trámite das soli-
citudes, ademais de divulgalo por cantos medios sexa posible, 
para que non quede ningún posible beneficiario sen coñecer 
o seu dereito.

En xaneiro de 1969, recóllese na Acta da reunión do día 
vinte e sete que se veñen realizando estatísticas dos discapaci-
tados psíquicos da provincia e se manteñen moi cordiais rela-
cións con diversos organismos provinciais. E na Asemblea Xe-
ral, do 9 de marzo deste mesmo ano, destácase a colaboración 
do Padroado nacional de asistencia psiquiátrica, co seu centro 
de orientación e diagnóstico que se desprazou a diversos pun-
tos da provincia, para efectuar recoñecementos de discapaci-
tados que, unido ao control que vén exercendo a asociación 
no que colaboraron moi eficazmente os postos da garda civil, 
permite que se conte cun coñecemento certamente amplo do 
problema na provincia.

Noutra Asemblea Xeral, celebrada o vinte e seis de abril 
de 1970, catro anos despois do comezo da iniciativa (da ilu-
sión) Aspnais, recóllese a visita que as profesoras de Aspnais 
efectuaron a diversos centros, constatando que os lucenses 
estaban á altura dos mellores. “Ello ha sido –manifestaba o 
presidente Millán– debido al esfuerzo personal de todos, y 
lo que es más meritorio es la formación de conciencia colec-
tiva del problema social en nuestra provincia, de que se trata 
hoy de los subnormales con la naturalidad que ello requiere”. 
Conclúe o Sr. Millán que “la intervención de esa magnífica 
junta de damas que preside Conchita Teijeiro, han vincula-
do a la sociedad lucense a la asociación; la Diputación –su 
presidente–, ha dado calor a nuestro esfuerzo y mantiene su 
participación. Las ayudas de la junta de damas y la Diputa-
ción provincial nos han permitido seguir mejorando las insta-
laciones y servicios en nuestros centros. Con ellos, los socios 
y entidades, conjuntamente, han permitido este milagro. El 
tesón de la continuidad nos ofrecerá un futuro optimista, que 
permitirá en breve plazo la recuperación e integración socio-
laboral de los subnormales cuyas posibilidades de adaptación 

No plató
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lo permitan. Nos hemos proyectado en Galicia. a la creación 
de la agrupación regional de asociaciones pro-subnormales, 
primera en España –cuya creación se debe a Lugo, y cuya 
presidencia ostenta el de nuestra asociación– que significó la 
coordinación en el esfuerzo conjunto, el estudio de los pro-
blemas y unas responsabilidades en las justas peticiones que 
se formalizan. Surge con ello una acción de gobierno a través 
de la Dirección General de Enseñanza primaria que podemos 
denominar plan Galicia para Educación Especial”.

É incrible, en verdade, o paso xigantesco dado en tan breve 
espazo de tempo no coñecemento do problema, a análise da 
situación e a transmisión de ideas e peticións aos organismos 
competentes para conseguir pór en marcha un sistema de for-
mación/promoción que, desde entón, non parou de progresar. 
Como indicaba o presidente Millán, “no hemos desperdiciado 
ocasión para poner de manifiesto la necesidad y obligación por 
parte del Estado de atender en régimen de igualdad –justicia– a 
estos niños. El cambio operado por la sociedad y su administra-
ción ha sido total. Hace cuatro años apenas si era conocido este 
problema. Hoy ha implicado en su solución al propio Estado”.

Na mesma liña de darse a coñecer pola sociedade lucen-
se e galega, organizouse co patrocinio de Feaps unha magna 
concentración en Santiago con motivo do Ano Santo Com-
postelán, de 1970, e contactouse cos colexios de avogados de 
Galicia para solicitar estudos e apoios ao problema da tutela 
dos diminuídos psíquicos, tema ao que xa prestaba especial 
atención o Colexio de Avogados de Lugo, que se propoñía 
expoñelo no Consello Nacional da Avogacía.

Foi tamén neste 1970 cando a Presidencia de Aspnais foi 
designada en representación de Galicia, vogal da Federación na-
cional de asociacións, Feaps, nomeamento ratificado na Asem-
blea plenaria da devandita Federación. Incluíuse en acta a obser-
vación: “Esta elección nos honra a todos”. Efectivamente, tamén 
indicaba que se progresara de forma notable en tan breve espazo 
de tempo; que se estaba avanzando polo bo camiño.

Desfrutando
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Compañeiros

coMpletando a oBRa     
de deus  

Antonio Ona de Echave, bispo de Lugo, asistiu á Asemblea 
Extraordinaria celebrada o 8 de setembro de 1969, presidindo 
o acto acompañado de María Concepción Teijeiro. O presidente 
Millán agradeceulle ao bispo por traer “con su presencia física, 
su calor espiritual para la obra que desarrollamos, y el humano 
que tanto necesitamos y que refuerza nuestra acción porque al 
ser comprendida nos da nuevos bríos para llevarla a cabo”.

O bispo indicoulles aos presentes que “estais completando 
la obra de Dios y yo me felicito y os felicito a todos, y muy 
especialmente a vuestra Junta Directiva, de que lleve a efecto 
esta grandiosa obra, y que siga iluminándonos Nuestro Señor 
sin dejarnos decaer en nuestro empeño. Creo que fue la Di-
vina Providencia quien me guió hoy aquí. Sabed que siempre 
contareis conmigo”.

Foi a do bispo de Lugo unha das visitas propiciadas por 
Aspnais para que determinadas persoas e autoridades coñece-
sen a marcha da asociación. Con excelente criterio, especial-
mente nos primeiros tempos, nos que era preciso dar a coñe-
cer o labor da entidade, Aspnais convidaba a asistir a reunións 
da Xunta Directiva ou asembleas xerais a persoas relevantes 
da sociedade lucense, para que coñecesen a realidade do día a 
día da asociación e tomasen parte nas deliberacións.

En decembro daquel mesmo ano, 1969, asistiron a unha reu-
nión da Directiva representantes dos medios informativos lucen-
ses, acompañados por Xosé Trapero Pardo, entón presidente da 
Asociación da Prensa, aos que se lles entregou un dossier cos 
antecedentes da asociación.

En febreiro de 1970, asisten especialmente invitados Ra-
fael Gómez-Escolar Gonzalez, presidente da Audiencia Pro-
vincial; Benigno Rodríguez Rodríguez, delegado provincial do 
Ministerio de Agricultura (que logo sería presidente de Asp-
nais); Flora Veiga Aldariz, inspectora xefe de Ensino Prima-
rio; Norberto Mansilla, xerente do Programa de Promoción 
Profesional Obreira (PPO) e Luís Pérez Barja, arquitecto da 
Deputación Provincial.

Como asistentes extraordinarios ás reunións da Xunta Di-
rectiva ou ás asembleas xerais rexistramos, así mesmo, a María 
Isabel Gayoso Gasalla, delegada provincial da Sección Femini-
na (1969); José Fernández González, xefe do Centro de Orien-
tación e Diagnóstico de Subnormales (1969); representantes da 
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Visita de José López Orozco, alcalde de Lugo

Asociación de Amas de Casa e Obra de San Juan de Dios de 
Viveiro (1969); Pedro Caselles Roldán, inspector xefe de Ensi-
no Xeral Básico (1972); Francisco Cacharro Pardo, inspector de 
Educación Especial (1972); de novo, Flora Veiga Aldariz, ins-
pectora xefe (1972) ou Cándido Rodríguez Caneiro, delegado 
provincial do Serem (1978).

Na súa visita do 11 de setembro de 1972, Francisco Ca-
charro Pardo, que logo como presidente da Deputación sería 
un gran valedor de Aspnais, destaca a conveniencia da cola-
boración coa inspección e a elaboración dun censo provin-
cial de afectados. E promete facer xestións para que todos os 
nenos necesitados de educación sexan atendidos nos centros 
dedicados a este fin.

No nome da Deputación Provincial e, en virtude do Con-
venio entre ambas as dúas institucións, participaron nas 
reunións da Xunta Directiva varios deputados provinciais. 
O primeiro deles foi Pedro Díaz Carreira (1968), presiden-
te da Comisión provincial de Educación, estimándose pola 
Xunta Directiva esta presenza imprescindible para consoli-
dar o futuro da asociación, servindo de enlace e portador 
de inquietudes e necesidades. Con posterioridade, represen-
tarían á Corporación provincial o presidente da Comisión 
de Educación, Vicente Vázquez Peña (1972) e José Ramos 
Fernández, deputado de Educación Especial (1992). Como 
interventores participaron os da Deputación, Segundo Mesa 
Pérez e Bautista Pérez Carnero.

A estas especiais presenzas hai que engadir as de numerosas 
autoridades que, no exercicio do seu cargo, visitaron as nosas 
instalacións para comprobar o seu funcionamento, inaugurar 
novas instalacións ou coñecer a realidade da nosa vida fami-
liar. O noso centro foi visitado polos duques de Lugo, o 25 de 
maio do ano 2000, por presidentes, conselleiros, conselleiras, 
directores e directoras xerais da Xunta de Galicia; os bispos de 
Lugo, Frei José Gómez González e Alfonso Carrasco Rouco, 
alcaldes e alcaldesa, presidentes da Deputación Provincial… 
Fomos e somos verdadeiramente afortunados pola atención 
recibida das diversas institucións e os seus responsables dis-
tinguíronnos sempre coa súa axuda e afecto e, en numerosas 
ocasións, coa súa presenza nas nosas instalacións e actos.

Visita de Lara Méndez, alcaldesa de Lugo
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Visita de Monseñor Carrasco, bispo de Lugo

Residencia de MaioRes.     
Bosende

Bosende sería unha materia pendente se, co antigo Hospital 
de San Xosé, as nosas futuras novas instalacións, non se conse-
guise solucionar o problema dunha residencia para aqueles dos 
nosos membros que non teñen familia ou precisan da nosa aco-
llida. Coa magnífica perspectiva actual, Bosende para Aspnais 
vén ser unha “proba de esforzo”.

Desde os primeiros tempos de Aspnais evidenciouse a ne-
cesidade dunha residencia e, xa a comezos de 1968, solicitóu-
selle á entón Caixa de Aforros da Coruña e Lugo a creación 
dun centro residencial para asistir a profundos, con cargo aos 
investimentos sociais da entidade. E, en 1971, encárgase a 
confección dun proxecto. A idea foi considerada de gran inte-
rese e necesidade polo director xeral de Formación Profesional 
e o delegado provincial de Educación e Ciencia.

O tema é recorrente e, en moi diversos momentos, é abor-
dado chegándose, en 1982, a un entendemento co delegado 
provincial do Serem para acometer o proxecto dunha resi-
dencia para mozos que superasen a idade de asistencia aos 
colexios e a posta en marcha duns talleres nos que puidesen 
ter ocupación e aprender un oficio estable. Con todo, a Xunta 
Directiva, diante das posibles axudas desa institución, consi-
derou que aínda non se daban as circunstancias para poder 
afrontar un proxecto como o que era preciso levar a cabo.

O proxecto de construír unha residencia de minusválidos 
en Bosende (San Fiz de Muxa-Lugo), comezouse a xestar a final 
dos anos setenta, figurando en acta do 16-4-1979 a convenien-
cia da compra de terreos inmediatos aos ofrecidos gratuitamen-
te a esta asociación para un centro de profundos. En maio dese 
mesmo ano, acórdase poñer a disposición do Serem un total de 
36.866 metros cadrados de terreo, poñendo como única con-
dición que o proxecto se inicie dentro dos tres anos seguintes á 
cesión notarial do solar e que o centro levase o nome de María 
Concepción Teijeiro Revilla, para agradecer as súas xestións no 
logro da cesión gratuíta de moitos daqueles terreos.

Seguen xestións, trámites…, escritúranse os terreos, abóanse 
os seus importes… sen conseguirse o fin previsto, polo que se 
opta por devolverlles os terreos aos seus antigos propietarios ou 
aos seus herdeiros. Estúdase, mesmo, a posibilidade da constru-
ción neses terreos dun novo centro ocupacional, por resultar pe-
queno o existente (xa en 1988) para por fin, a comezos de 1989, 
acordar devolverlles os terreos aos seus propietarios iniciais e, en 
asemblea xeral do 25-3-1994, pónselle fin ao Proxecto Bosende. No campo
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educación especial /         
especial educación

En 1966, partíase de cero. Había que establecer as bases, 
comezar polo máis básico: unha educación especial de acor-
do coas necesidades existentes, unha especial educación que 
permitise empezar a camiñar os, até entón, esquecidos polo 
sistema educativo. Os primeiros centros de Aspnais.

A historia cóntase no resumo de actividades do ano 1968, 
que se presenta na asemblea xeral de socios do 27 de xaneiro 
de 1969:

“Acierto importantísimo fue la creación del Patronato de 
la Diputación, órgano decisivo en la acción, al que corres-
ponde la propuesta al ministerio de Educación y Ciencia, 
para la creación de unidades escolares, a cargo de la Excma. 
Diputación Provincial para niños y niñas respectivamente, 
prestándose atención hasta 27 subnormales.

Por los técnicos de la Diputación se redacta un proyec-
to para la creación de un centro que en régimen de medio 
pensionistas atendería en Lugo capital a las necesidades de 
la misma y la Diputación con las ayudas precisas afronta la 
construcción prácticamente fi nalizada que permitirá en bre-
ve su inauguración, dotándole al propio tiempo de otras dos 
unidades escolares suman cuatro, y previsto para otras dos 
–en total seis– con ello queda resuelto el problema para Lugo 
capital, de recuperación educacional. En estudio tenemos el 
montaje de talleres para iniciación profesional.

Habrá que afrontar la creación de un centro que en ré-
gimen de internado pudiera iniciar la recuperación educa-
cional de aquellos niños o niñas radicados en la provincia 
que por la dispersión no podría llevarse esta atención hasta 
sus domicilios. Esta preocupación sentida igualmente por 
el Sr de la Torre Moreiras (presidente da Deputación), mo-
tivó varios estudios, decidiéndonos fi nalmente por utilizar 
el Hogar escuela sito en Riberas de Lea, que recientemente 
había sido abandonada por traslado a Lugo de los niños 
acogidos. Consistía en un pabellón central y varios auxi-
liares y una fi nca de extensión aproximada a 5Ha. Tanto 
el lugar como las instalaciones eran sugestivas y previos 
retoques y adquisiciones de mobiliario y enseres, se adapta 
para un máximo de 50 plazas. Se acuerda iniciar la ex-
periencia de régimen mixto, por considerar de utilidad la 
mezcla de sexos para su recuperación. 

La Voz de Galicia, (6-4-1967)

La Voz de Galicia, (12-12-1967)
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En primeros de abril se pone en marcha este centro 

dotándole con cuatro maestras licenciadas en pedagogía 

terapéutica, un maestro facilitado por la Inspección, a la 

cual debemos expresar igualmente nuestro reconocimien-

to por las atenciones que en todo momento ha tenido D. 

Pedro Caselles Roldán, inspector provincial, que con el 

Presidente de la Diputación y la Asociación, son los pio-

neros de esta acción –tres muchachas, dos cocineras y un 

peón–, incorporándose 25 niños y 14 niñas. 

La población escolar que se incorpora a este centro pro-

cede del medio rural. Ante este hecho real, la Junta (Direc-

tiva da Asociación) acuerda redactar un plan de iniciación 

profesional dirigido hacia actividades agrarias, a cuyos 

efectos se redacta el proyecto, memoria y solicitud ante la 

Dirección General de Política Interior y Asistencia Social 

conforme se estableció en las directrices del primer Plan de 

Desarrollo, al efecto de que aprobado el proyecto se facili-

tase a la Asociación la subvención a que se alude en el Plan 

mencionado.../… Por otra parte, interesaba a la asociación 

iniciar la explotación de la fi nca como base de subsistencia 

del centro. Realizamos gestiones con el Servicio de Coloni-

zación, solicitando nos facilitase tractores, con el Director 

de la Estación Pecuaria para selección de gallinas pone-

doras, con Saprogal solicitando ganado porcino selecto… 

Resumiendo: tenemos sembradas varias parcelas de nabos 

y centeno, y contamos con 75 gallinas ponedoras y 6 reses 

de ganado porcino para consumo.

El centro ha sido dotado de médico, sacerdote, maes-

tra puericultora y profesor de Educación física y deporti-

va, iniciando la adaptación de varias pistas para la práctica 

del deporte. Por último, destacamos la labor realizada por 

las maestras licenciadas en Pedagogía Terapéutica MARÍA 

ESPERANZA FERNÁNDEZ, MARIA LUISA ÓNEGA DÍAZ, 

MERCEDES ARIAS ÁLVAREZ, y MARIA TERESA NÚÑEZ, 

por su vocación y espíritu de sacrifi cio demostrado en los 

primeros meses de funcionamiento en que todos los esfuer-

zos eran necesarios, lo que permitió que el centro adquiriera 

la personalidad que tiene en el momento actual”. El Progreso, (14-3-69)
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Primeiras comuñóns en Castro

Centro 1: Castro de Ribeiras de Lea

O centro número 1 ábrese en Castro de Ribeiras de Lea, 
tendo o Ministerio, en outubro de 1967, nomeado catro mes-
tras especializadas para ese futuro centro. En decembro dese 
ano o centro conta con 30 prazas que, en xaneiro de 1968, 
son xa 38 e en xullo deste ano se amplían a 50. Recíbense so-
licitudes de Quiroga, Meira, Baamonde, Pacios, Samos, Mon-
forte, Monterroso, Lugo, Sarria, Frexulfe-O Valadouro, Friol, 
Cospeito, A Pastoriza. E logo do Vicedo, Guitiriz, Viveiro, 
Celeiro, Cervantes. No curso 1968-1969, consulta previa cos 
mestres do centro, é nomeada directora deste colexio especia-
lizado María Mercedes Arias Álvarez, licenciada en Pedagoxía 
terapéutica, xa mestra do centro. 

A dirección sanitaria do centro asúmea o Dr. Antonio Raí-
ces Otero, inspector sanitario dos centros e membro da Xunta 
Directiva. Profesor de Relixión será o sacerdote Daniel Novo 
Folgueira e, a través da Delegación de Xuventudes, o Sr. Varela 
Ansedes, oficial instrutor, será profesor de Educación Física.

Anuncio de Aspnais
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Ximnasia en Castro

Proba da preocupación de Aspnais pola situación das fa-
milias é o acordo da Xunta Directiva de que polas vacacións 
de Nadal se poñan ao dispor dos pais os medios de transporte 
necesarios para recoller e incorporar os alumnos. 

Sendo un internado o centro de Castro, o complemento 
perfecto foi a creación, xa en 1968, dunha pequena granxa 
para a cría e explotación de animais para consumo do centro. 
Saprogal doou ganado porcino para reprodución e a Estación 
Pecuaria de Lugo colaborou na posta en marcha. Adquiriuse 
unha máquina de embutido cárnico e cortadora picadora. Xa as 
nenas internas en Castro empezaran a traballar na confección 
de alfombras e os mozos colaboraban no coidado da granxa.

A comezos de 1969, fixéronse xestións co Servizo de Co-
lonización, para conseguir tractores; co director da Estación 
Pecuaria para a selección de galiñas poñedeiras, con Saprogal 
solicitando gando porcino selecto. Xa entón estaban sementa-
das con nabos e centeo varias parcelas e contábase con 75 gali-
ñas poñedeiras e seis reses de gando porcino para consumo. 
En outubro do mesmo ano e, con cargo a unha subvención da 
Dirección Xeral de Política Interior e Asistencia social, créa-
se unha granxa piloto neste centro, que máis adiante contará 
cunha vaquería.

En xaneiro de 1969 e, ante a próxima visita de María Isa-
bel Gayoso Gasalla, delegada Provincial da Sección Feminina, 
e por considerar de utilidade para os alumnos que teñan unha 
habilidade manual, o presidente Sr. Millán indica que a Sección 
Feminina podería atopar a vocación e adquirir experiencias no 
trato cos nenos, residindo o tempo necesario en Ribeiras de Lea.

En 1970, chégase ás 100 prazas de internado. Amplíase 
a xornada até as sete da tarde, impartindo a partir das cin-
co soamente a orientación e iniciación profesional. Neste ano 
celebráronse no centro as primeiras comuñóns dos nenos alí 
aloxados, que se fixeron coincidir co Día do Subnormal. Ac-
tuaron diversos grupos, sendo máis dun milleiro as persoas 
que asistiron a estes actos.

En 1972, chégase á convicción de que a dirección e vixi-
lancia do centro de Castro é posible afrontalo implicando nel 
unha comunidade relixiosa, contactándose coa superiora das 
Irmás da Caridade de León.

Primeiras comuñóns en Castro

Nenos en Castro
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La Voz de Galicia, (12-12-1967)

En 1981, durante un curso, e pola necesidade de facer obras, 
os dous centros –Castro e Lugo– funcionaron en Albeiros, na 
capital lucense, tendo os dous grupos como único visitador o 
Dr. Raíces, que así mesmo se encarga da vixilancia médica.

Centro 2: Lugo
No Boletín Ofi cial do Estado do 22 de agosto de 1966, pu-

blícase a creación de “una unidad de niñas de enseñanza espe-
cial en el Hogar Provincial de Lugo, dependiente de un Consejo 
Escolar Primario, del que será Presidente el Gobernador Civil 
de la Provincia, y vocales el Inspector de Enseñanza Primaria, el 
Alcalde de Lugo, el cura párroco, y secretario el de la Junta de 
Protección de la Mujer”. No Progreso (9-10-1966), anúnciase, 
para a sesión do día 11 da Deputación Provincial, a aproba-
ción –se procede– de “construcción de Centro para niños sub-
normales”. Os membros da Deputación Provincial (El Progreso, 
14-10-66) “visitan los centros que se están construyendo en el 
Hospital de Santa María”.

O 21-9-1967, o presidente de Aspnais, acompañado do 
presidente da Deputación Provincial de Lugo e inspector xefe 
de Ensino Primario e mestres nomeados para as dúas primei-
ras unidades escolares de próxima creación, visitaron o Fogar 
de Santa María estudando as posibilidades coa superiora e o 
administrador do centro para abrir provisionalmente a escola 
de nenas e o réxime de semiinternado para poder facer no 
centro a comida do mediodía. A mesma xestión efectúase no 
colexio Santo Anxo da Garda co director. Todo son facilida-
des. A Asociación expresa o seu agradecemento e levan a efec-
to trámites para dotar as unidades escolares de material do-
cente, especialmente no Fogar de Santa María que non conta 
con mesas adecuadas e outros medios necesarios.

Cítanse a unha reunión os pais e titores de nenos e ne-
nas que serán atendidos nesta primeira fase para vinculalos 
ás escolas e darlles conta do que afecta á inauguración: uni-
formidade, material, contacto cos mestres para ir resolvendo 
problemas. Será o 29 do mesmo mes, no salón da Cámara 
Ofi cial Sindical Agraria.

As dúas primeiras unidades escolares, nos centros habilita-
dos provisionalmente, comezaron a funcionar o 16 de outubro. 
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A de nenos, no colexio Alonso Veiga, rexida polo profesor Carlos 
Ramos Alvite. A de nenas, no hospital de Santa María, a cargo de 
María del Carmen Cigarrán. As familias dos usuarios aboarían 
quince pesetas por día e praza polas clases e outras 15 pola co-
mida. Os primeiros mobles para o centro foran doados pola Di-
rección en Lugo do Instituto Nacional de Previsión, o cal se lle 
agradece ao seu director, Manuel Romero Rumbao. As clases co-
mezaron primeiro na capital, pero ao ser inauguradas oficialmen-
te primeiro as de Castro de Ribeiras de Lea, o centro de Castro foi 
denominado “o número 1” e o número 2 foi o da capital.

A comezos de 1968, Aspnais expresa a súa satisfacción 
pola poxa das obras para o primeiro centro asistencial na ca-
pital, por un importe de 2.000.000 pts. A finais deste ano, co-
meza a funcionar en Lugo cidade o centro formativo número 
2, no que se crea unha oficina para atender a corresponden-
cia, contabilidade, visitas e consultas. A inauguración oficial 
efectuouse o 25 de maio de 1969. Tiña unha capacidade para 
75 alumnos. Con este centro contábase con dez unidades, 
seis en Ribeiras de Lea e catro en Lugo. A inauguración fíxose 
coincidir co Día do Subnormal e coa recepción da primeira 
comuñón dos nenos e nenas aloxados no centro de Ribeiras 
de Lea que non a celebraran con anterioridade. A misa de 
primeira comuñón –que contou coa asistencia de nenos e 
familiares do centro de Lugo– foi seguida dun almorzo na 
honra dos comungantes e festa cos grupos de danzas Bazar da 
Sección Feminina, Orfeón Iris de Monforte de Lemos e grupo 
xuvenil de teatro de San Francisco Javier. Despois da festa, 
inauguración oficial e logo xantar no Hotel Méndez Núñez. 
Asistiron representacións das asociacións galegas, entregáron-
se os premios do primeiro certame xornalístico e José de la 
Torre Moreiras, presidente da Deputación Provincial recibiu o 
título de presidente de honra.

En xullo de 1969, na parte dedicada a xardín, créase un 
“jardín infantil, para que los niños puedan disfrutar adquirien-
do personalidad a través de la relación y mientras no puedan 
incorporarse a las clases, pudiendo extenderse a todos los ni-
ños residentes en Lugo sin limitación de edad, bien en juegos, 
clases o iniciación profesional y trabajos manuales”. Xa daque-
la é dotado o centro do persoal que se considera necesario: 
cociñeira e axudante de cociña, dúas coidadoras, un sacerdote, 
profesor de Educación Física e –dado o volume da actividade, 
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El Ideal Gallego (8-5-1980)

con dous centros en funcionamento e con capacidade de máis 
de 120 nenos e adultos, en internado e medio pensionistas- 
un administrador, separando a dirección técnica dos centros 
da súa administración, para os efectos de dedicación total á 
educación especial.

Este 1970, o vinte e catro de xuño celebrouse a comuñón 
dos nenos en misa celebrada polo bispo da diocese, inaugu-
ráronse o xardín infantil, os novos talleres e unha exposición 
de traballos escolares realizados nos centros de Castro e Lugo. 
Serviuse un viño de honra e tivo lugar un festival infantil coa 
colaboración da Sección Feminina, o grupo de danzas Bazar e 
a rolda Iris de Monforte. Similares celebracións efectuáronse 
ao ano seguinte coa bendición do ximnasio e xardín infantil, 
e exposición de traballos. Ese ano solicítase a creación de tres 
unidades escolares para o centro de Lugo, polo incremento de 
alumnos que se rexistra.

Desde entón, no centro de Lugo viñeron efectuándose diver-
sas celebracións, destacando as festas de Nadal e as primeiras 
comuñóns dos alumnos. 

Numerosas vicisitudes experimentaron un e outro centro 
durante o seu case cuarto de século de funcionamento, su-
perándose todos os problemas expostos, proporcionándolles 
formación a numerosos rapaces que, grazas a esta iniciativa 
de Aspnais e ás axudas conseguidas pola Asociación, conse-
guiron incorporarse á sociedade lucense nunhas condicións 
descoñecidas até entón.

Os tempos evolucionaron de tal forma que o que era algo 
inexistente a mediados dos anos sesenta, cando comezou a 
andaina de Aspnais, chegará, no comezo dos noventa, á ple-
na asunción das súas responsabilidades por parte das institu-
cións educativas, pasando en 1992 os centros á Deputación 
Provincial de Lugo, estando na actualidade a cargo da Xunta 
de Galicia ao estar transferidas á comunidade autónoma as 
competencias do Estado en materia de Educación.
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especial pRofesoRado 
Os nomes aparecen nos arquivos de Aspnais: Ma-

ría Esperanza Fernández, María Luísa Ónega Díaz, 
Mercedes Arias Álvarez e María Teresa Núñez. Foron 
as primeiras profesoras especialistas nomeadas para o 
centro n.º 1, de Castro de Ribeiras de Lea. Mercedes 
Arias sería a primeira directora deste centro. No cen-
tro de Lugo o primeiro profesor dos nenos foi Carlos 
Ramos Alvite e das nenas Maricarmen Cigarrán. Máis 
adiante serían profesores destes centros, entre moi-
tos outros, Ignacio Rodríguez Eguibar e Xaime Félix 
López Arias. Ramos Alvite foi, ademais, un moi espe-
cial colaborador que Aspnais elixiu para integrarse na 
Xunta Directiva como especialista educativo, sendo 
nela vogal e vicesecretario.

Converso con Marisa Ónega, Encarna Fernán-
dez, Mercedes Arias e Carlos Ramos Alvite. Merce-
des achega impagables fotografías daqueles primeiros 
tempos nos que todo comezou. Foron de Aspnais e 
ségueno sendo. O grupo respira amizade, son cama-
radas, comungan cos mesmos ideais, son amigos en-
trañables case medio século despois, mantendo vivos 
innumerables recordos, o seu amor polos alumnos, a 
vocación que manifestan…. Teñen gravados na alma 
os recordos do tempo vivido, as ilusións compartidas, 
os alumnos especiais que sempre lles demostraron un 
especial agarimo. Porque hai recordos, hai vivencias, 
hai agarimos que duran toda a vida. 

Todo empezou con estes profesores, que están 
tremendamente satisfeitos polo traballo realizado, 
superando todas as dificultades, sabendo que foron 
protagonistas dunha revolución educativa, onde 
todo foi improvisado, como ocorre sempre que se 
abre camiño, xa que Aspnais foi unha das avanzadas 
institucións que naqueles anos apareceron en Espa-
ña para darlles solución a temas aos que ninguén 
prestaba atención. 

Profesorado de Aspnais. Marzo de 1973
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Facendo pratos de polbo

Inauguración do 
Centro Ocupacional de Arieiras

GRan avance:                  
centRo ocupacional

Case un cuarto de século durou a etapa de formación bási-
ca dos nosos mozos desde aqueles comezos heroicos nos que 
a impulsión lle correspondeu a Aspnais, co apoio da Depu-
tación Provincial e a dotación de profesores a cargo do, en-
tón, Ministerio de Educación e Ciencia, constituíu un traballo 
modélico con implicación de institucións e particulares, de 
pais de alumnos, dos alumnos e de todos os lucenses que nos 
apoiaron en todo momento incondicionalmente. Pero cando 

os centros pasan a unha nova situación 
para camiñar firmemente baixo os aus-
picios da institución encargada da Edu-
cación, coa atención especial que estes 
alumnos requiren, entón é cando Asp-
nais pode dedicarse de forma exhaus-
tiva a unha nova etapa de formación 
e promoción destes alumnos, a través 
dos centros ocupacionais.

Se algo caracterizou sempre a Asp-
nais, á parte da devoción absoluta polo 
seu traballo, foi a colaboración solici-
tada e obtida de todos (institucións ou 
particulares, profesionais ou empresas), 

e de aí os froitos que se van obtendo e seguirán obténdose en 
beneficio de quen máis o necesita. Non comezan nestes mo-
mentos –mediados de 1992– o seu traballo formativo e laboral 
nos centros ocupacionais, pero si deixan de estar solapados 
coa formación escolar e brillan con máis claridade.

Xa en xullo de 1969, acórdase afrontar a montaxe de ta-
lleres de iniciación profesional de electricidade, carpintería 
e fontanería no pavillón 2. Tamén escaiola, calcetar, coser e 
bordar para nenas, conxuntamente traballos manuais, alfom-
bras, pinturas e obxectos de adorno. En xaneiro daquel ano, o 
directivo Sr. Barros deixara constancia da súa opinión sobre a 
“gran importancia de que los chicos se consideren útiles en la 
sociedad para lo cual la formación profesional es vital”. Xa en-
tón a organización de Aspnais é complexa e, ante o “volumen 
presupuestario y de trabajo material”, ábrese unha oficina cun 
auxiliar administrativo para unha “gestión eficaz en el futuro”, 
axustándose a un “sistema presupuestario”.

En 1970, cando o vinte e seis de abril participa na reunión da 
Xunta Directiva o Sr. Gómez Escolar, presidente da Audiencia 
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Taller de fregonas

Provincial, manifestou que consideraba transcendental a mon-
taxe de talleres e a súa protección, aínda que a súa rendibilidade 
non poderá alcanzar a considerada “normal”. E aquí aparece de 
novo o Sr. Barros, membro da directiva, que está de acordo na 
creación dos talleres, aínda que considera que se as súas activi-
dades son óptimas para estes traballadores, deberá producirse 
case en condicións normais; que os gastos de instalación serán 
elevados e haberá que buscar os medios necesarios.

É o propio Sr. Barros, quen suxire–a partir da súa empresa 
de fabricación de cepillos– montar unha serie de produción, 
maquinaria e revestimento, adquirindo el mesmo a produción, 
co que este primeiro taller tería completo o ciclo, incluso o 
aspecto comercial. Considérase unha experiencia moi útil, es-
pecialmente contando coas instalacións que o Sr. Barros facili-
ta; unha experiencia suxestiva, coa seguridade de que ademais 
sería rendible.

Barros resultaría a alma mater da sec-
ción de fabricación de fregonas, elemen-
to importantísimo nos talleres ocupacio-
nais de Aspnais, conservándose aínda en 
funcionamento unha máquina construí-
da artesanalmente, naqueles primeiros 
tempos para a fabricación destes dispo-
sitivos de limpeza. Tamén o presidente 
da Audiencia provincial apuntou a con-
veniencia de montar un taller de enca-
dernación polo fácil do seu manexo e ser 
este traballo un dos máis aptos para os 
alumnos dos centros de Aspnais.

En setembro daquel mesmo ano (1970), solicitouse da De-
putación Provincial a cesión dos dous pavillóns lindeiros co 
centro de educación especial número dous, para situar nun o 
centro para profundos, iniciando así esta nova actividade e o 
outro pavillón para destinalo a talleres de iniciación profesio-
nal, xa en funcionamento en locais non adecuados. Acordouse 
crear estes talleres de iniciación profesional, denominándoos 
así co fin de poñer de relevo a súa finalidade puramente edu-
cativa, con obxecto de que quedasen excluídos do réxime fis-
cal ordinario e da Seguridade Social, extremo este que non se 
puido conseguir, como tampouco se conseguiu a formación 
dunha cooperativa, por problemas de índole legal.
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Taller de alfombras

Taller de carpintería

A comezos de xuño de 1971, destácase a produción de fre-
gonas que de inmediato chegarían ao mercado e servirían de 
base para o sostemento dos talleres e, ao tempo, para aboarlles 
no seu día salarios aos traballadores dos talleres.

Segue o Sr. Barros apoiando a fabricación de 
fregonas e, na reunión do 27 de xuño de 1971, 
dá conta dun acordo ao que chegou cun com-
prador santiagués, que adquirirá diariamente 
cincocentas fregonas, que deben ser producidas 
nos centros de Castro e Lugo. Acórdase repar-
tir ao cincuenta por cento os beneficios entre 
a asociación e os alumnos e que a cada un dos 
alumnos se lle abra unha conta de ingresos na 
que se efectuarán os cargos de carácter persoal 
que se orixinen de pezas ou material escolar. En 
decembro daquel mesmo ano, o centro de Cas-

tro estaba en disposición de producir 700 fregonas diarias e o 
de Lugo 250. 

As actividades do centro ocupacional fóronse diversifican-
do e ás fregonas engadíronselles as baetas, para o que se ad-
quiriu unha máquina industrial de coser para a súa utilización 
polas alumnas do centro.

As actividades, sempre in crescendo, provocan necesidades 
cada vez maiores de espazo para o centro ocupacional –Castro 

e Lugo– que ten que compartir local cos cen-
tros de formación. Así, xa en 1988, o visitador 
do centro ocupacional acredita que o centro 
está quedando sumamente pequeno, solicitan-
do que se establezan conversacións co Inserso 
para tratar de solucionar o problema. Prevíase, 
en abril de 1990, que a Xunta podería ceder-
lle a Aspnais o centro ocupacional que estaba 
construíndo no Polígono de Fingoi, tendo xa 
efectuado xestións ao respecto.

Na Xunta Xeral de marzo de 1991, infor-
mouse de ter solicitado, a través da Consellería de Traballo da 
Xunta de Galicia, un novo centro e unha residencia paralela 
para alumnos que non poidan residir nos domicilios familia-
res, pero foi en 1992, cedidos xa por Aspnais os centros for-
mativos, cando se conseguen as novas instalacións de Aspnais 
en Rampla de Claudio López, 21. 
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Edificio da Rampla

consolidación: centRo 
viRXe dos ollos 
GRandes

En 1991, o centro Virxe dos Ollos Grandes, en Rampla de 
Claudio López, 21, atopábase sen unha utilidade clara, ex-
tremo que Aspnais aproveitou para exporlle á Consellería de 
Traballo da Xunta de Galicia a posibilidade de cesión para 
centro ocupacional e residencia para maiores de 18 anos. A 
Consellería –tanto a representación provincial como o seu ti-
tular– considerou interesante o ofrecemento inicial e proxecto 
remitido posteriormente, cedéndolle a Aspnais a instalación.

O antigo centro ocupacional tiña, a comezos de 1992, 
unha matrícula de cincuenta usuarios. A mediados dese ano, 
realizábanse xa obras de reforma e adaptación do novo centro 
cedido pola Consellería de Traballo, ao que se trasladarían to-
dos os alumnos a comezo de curso. O novo centro tería capa-
cidade para setenta usuarios, corenta en réxime de internado 
para maiores de 16 anos. 

O dous de setembro, coas obras a piques de finalizar, en-
tra en funcionamento o novo centro cun total de 52 usuarios 
medio pensionistas, funcionando desde o primeiro momento 
con toda normalidade, manifestando a Directiva na súa reu-
nión do quince de outubro estar “sorprendidos por el buen 
funcionamiento y adaptación al nuevo centro”. O trinta do 
mesmo mes celebrouse, neste centro, unha reunión cos pais 
dos usuarios para que coñecesen as instalacións e entregarlles 
o proxecto educativo e as normas de funcionamento.

En xuño de 1993, entra en funcionamento a residencia 
de adultos. E o 28 de setembro deste ano, o Sr. Gil Sotres, 
conselleiro de Traballo e Servizos Sociais da Xunta de Galicia, 
inaugura, oficialmente, a residencia e o centro ocupacional 
Manuel Millán. 

As novas instalacións do centro ocupacional permiten 
diversificar actividades, entre elas as de xardinería, para o 
que se efectúa, en novembro de 1993, un curso para quince 
usuarios, resultando del que estes quedasen capacitados para 
levar a cabo o mantemento dos xardíns e horta do centro. 
Oficialmente, cóntase cun centro ocupacional desde 1994, 
centro que foi visitado polo director de Servizos Sociais, que 
se mostrou sorprendido polo traballo realizado polos rapaces 
membros do centro. Pouco despois desta visita, unha forte 

tormenta causou graves danos no centro, que entorpeceron 

por un tempo a marcha das actividades.

No comedor

Antigos talleres
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No taller de lavandería

En 1995, efectuáronse obras de adecuación da zona do 

centro onde se ía situar a residencia e, xa no segundo se-

mestre, aloxáronse nela 14 mozos. Ese mesmo ano eran xa 

81 os asistidos no centro: 52 en media pensión e 29 inter-

nados e celebrouse un curso de formación ocupacional de 

carpintaría, que sería o xerme do futuro taller. En agosto de 

1995, ponse en funcionamento o taller de lavandería. O ano 

seguinte, reconvértense sete das prazas concertadas do ocu-

pacional para unidade de gravemente afectados, quedando 

en réxime de media pensión 45,7 na unidade de graves e 29 

como residentes con e sen fin de semana.

Ese mesmo 1996, fanse xestións para ampliar a carteira de 

clientes de carpintería, desenvólvese un curso de cableado or-

ganizado pola fundación San Calixto, constrúese un alpendre 

e zona de pintado e a presidenta propón a creación dunha pe-

quena empresa para mantemento en xardinería. E diante das 

dimensións que están a tomar as actividades da Asociación 

tómase o acordo de solicitarlle á Deputación a cesión de locais 

para un novo centro de día, especialmente tendo en conta a 

demanda que o actual centro non pode asumir.

Co paso do tempo, vaise reforzando o papel dos talleres, 

a formación dos seus membros e vanse diversificando activi-

dades, dependentes dos encargos de cada momento. Como 

exemplos simbólicos están a construción de dez papeleiras e 

vinte bancos para o Concello de Lugo, no ano 2000, ou a con-

fección en 2009, por parte dos usuarios do taller de alfombras 

con algúns do centro de día, de bolsas de papel con xornais 

vellos para o diario El Progreso. E, con posterioridade (2010), 

a posta en marcha de obtención de fertilizante a través do 

aproveitamento de residuos orgánicos e de xardinería e unha 

campaña de sensibilización entre os usuarios e traballadores 

para a reciclaxe de papel e plásticos.

Furgonetas na Rampla

Rampla de Claudio López
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Na cociña

Talleres

século XXi: Renovación 
da Residencia. centRo 
de día. aRieiRas.

A evolución de Aspnais, neste primeiro medio século, sig-
nificou unha loita continua, formular metas cada vez máis 
ambiciosas… e unha vez conseguida unha meta, marcar a 
próxima. Así é que en menos de cinco anos de asentarse no 
centro Virxe dos Ollos Grandes, xa se aprecia a imprescindi-
ble necesidade de adquisición de locais para ampliación do 
centro ocupacional.

En abril de 1997, en Asemblea xeral extraordinaria, Asp-
nais aproba a compra dunha nave na Louzaneta - San Láza-
ro para a ampliación do centro ocupacional. Con axudas de 
Feaps, a Once e a Xunta de Galicia foi posible afrontar esta 
adquisición, á que se lle engadiría a cesión do concello de 
Lugo de terreos para o centro ocupacional. O novo centro, co 
número 2, xa que o 1 se lle asígna ao Virxe dos Ollos Grandes, 
inaugurouse o 14 de outubro de 1997.

Conseguido un segundo centro ocupacional, aspírase a 
unha nave para residencia de gravemente afectados, tentan-
do que as institucións públicas e privadas teñan coñecemento 
e se impliquen a curto prazo na solución do problema das 
persoas con discapacidade intelectual cando se fan maiores e 
chegan á chamada “terceira idade”, pensando máis nas súas 
condicións físicas e mentais que na súa idade cronolóxica. 
Entende Aspnais que, dentro dos plans de investimentos, hai 
que estudar con sumo interese a ampliación dos centros; que 
a atención aos maiores debe de efectuarse na contorna onde 
o discapacitado viva parte da súa vida. E decídese afrontar a 
construción ou acondicionamento dunha residencia especial 
para os nosos maiores con discapacidade intelectual, coas ins-
talacións necesarias, tanto humanas como materiais para que 
cumpran con dignidade o seu contido.

Proxéctase a construción, na finca da Rampla de Claudio 
López, dunha nova residencia de maiores. É xuño do ano 
2002. A nova residencia tería tres plantas e semisoto; cunha 
superficie entre 1200 e 1400 metros edificables. Nas dúas 
plantas altas, estarían situadas as habitacións. Os servizos co-
múns, na planta baixa. O total de habitacións serían 20 dobres 
e 10 sinxelas, cunha capacidade de cincuenta usuarios.

É moi longa a tramitación da futura residencia, que se calcu-
laba, en 2008, tería un orzamento de ao redor de 1.800.000 €. 
Recíbense donativos para o futuro centro, xestiónanse achegas, 

Creatividade
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e segue pasando o tempo. En 2011, contábase que as obras pui-

deran comezar a principios de 2012. E en 2012, que o proxecto 

se puidese pór en marcha despois do verán. Non foi posible, 

por problemas derivados da normativa urbanística e o tema 

quedou suspendido, tendo que conformarse Aspnais co fun-

cionamento normal e limitado da actual residencia, esperando 

mellores tempos que aveciñan coa futura disposición do antigo 

hospital de San José, que a Deputación Provincial –sempre a 

Deputación– lle cedeu a esta institución.

Estamos agora –finais de 2016– nun momento que se 

pode chamar de transición, desenvolvendo unha intensa acti-

vidade pero tamén preparándonos para os novos tempos que 

van marcar as actividades no antigo hospital de San José, coas 

posibilidades que esta instalación abre para o noso futuro. 

Trátase dun edificio valorado en seis millóns de euros, que vai 

requirir enormes esforzos por parte de Aspnais pero tamén vai 

permitir entrar nunha nova dimensión de servizos e atencións 

para todos os nosos posibles destinatarios.

Nestes momentos, nos centros de Aspnais en funciona-

mento temos un total de 138 usuarios de 22 concellos da 

provincia de Lugo. A cifra pode oscilar de acordo coas necesi-

dades de cada momento, pero nos últimos anos veu sendo de 

ao redor desta cifra.

O centro ocupacional, para formación laboral dos nosos 

usuarios, en réxime de media pensión, leva o nome de MA-

NUEL MILLÁN, presidente-fundador de Aspnais, e conta con 

dúas sedes e un total de 71 usuarios (cun monitor por cada 

quince). No centro número 1, en Rampla de Claudio López, 

atópanse os talleres de LAVANDERÍA, ALFOMBRAS e XARDI-

NERÍA: HORTA, XARDÍN, MANTEMENTO. No centro nú-

mero 2 das Arieiras: CARPINTERÍA, FREGONAS, CERÁMICA 

e ENVASADOS.

O centro de día JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ, con 26 usuarios e 

un monitor por cada cinco, leva este nome desde o ano 2005, 

en memoria e homenaxe de quen foi un magnífico directivo 

e destacado traballador por esta entidade. Neste centro, un 

grupo de especialistas procura unha atención personalizada 

para os nosos usuarios, contando con titulados en Fisioterapia, 

Proxecto para o novo San José

Talleres de cerámica e artes creativas. 
Exposición en Caixa Galicia
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os pRofesionais de 
aspnais

Pedagoxía, Psicoloxía, Educación social e Artes plásticas, entre 
outros temas, para proporcionar unha atención completa e 
específica segundo as necesidades de cada un.

A residencia para persoas con discapacidade intelectual 
leva o nome de CONCHITA TEIJEIRO, a nosa presidenta de 
honra perpetua, toda unha vida dedicada a traballar a favor de 
Aspnais e os seus rapaces.

E a vivenda tutelada da rúa Río Chamoso, na actualidade con 
dous usuarios, permite unha vida máis autónoma e indepen-
dente para aqueles dos nosos membros que reúnen unhas deter-
minadas características que posibilitan este réxime residencial.

Son a imaxe máis visible dunha asociación vete-
rana, moza en ímpeto e fe. Serían a imaxe amable 
dunha entidade se esa entidade non fose amable nas 
súas formulacións, nos seus inicios, no seu traballo, 
en toda a súa existencia. Son a mostra perfecta do 
talante dos que manexan cuestións tan sensibles, pro-
moven a inclusión dos elementos máis febles da nosa 
competitiva sociedade e gozan do agarimo de todos 
os usuarios e as súas familias.

Taller de cerámica

De festa

Profesionais de Aspnais
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Equipo técnico de Aspnais

Sabemos –eles proclámano e nótaselles– que hai tra-
ballos moi especiais e este é moi especial. E un moi es-
pecial xeito de desempeñalos, como aquí se comproba 
a cada momento.

Como gran familia que son, coñecen con detalle a 
todos os usuarios dos centros e a cada un deles lles 
aplican a atención perfecta, a palabra adecuada, a mi-
rada xusta. As súas xornadas laborais teñen a flexibi-
lidade das necesidades dos usuarios e a inflexibilidade 
da súa dedicación total. O seu traballo é un sacerdocio. 

Conforman un fabuloso equipo humano, un equi-
po ao que só avantaxa o magnifico conxunto que 
forman os cento trinta e oito rapaces e rapazas aos 
que lles dedican gran parte da súa vida. Todos son o 
exemplo perfecto de que Aspnais é unha gran familia 
de familias.

Unha xubilada e un que non quere xubilarse
Loly de la Barrera, xubilada hai anos despois de 

catro décadas nesta institución, considera que traba-
llar en Aspnais é “lo mejor que le pasó en la vida” e 
que os usuarios “son un cajón de sorpresas. A pri-
mera vista nos parecen limitados, y luego resulta que 
limitada es nuestra forma de verlos”.

Parte do persoal de Aspnais
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os “pRodutos” de aspnais 

Cuco (Manuel Pena), que coida a casa para que 
todo funcione, 44 anos en Aspnais nos que ten fei-
to de todo e foi o primeiro adestrador do equipo de 
fútbol, afirma que “os rapaces son nobles, sinceros… 
e unidos; teñen os valores que non se atopan na so-
ciedade, sorpréndente todos os días… para min son 
fillos, irmáns, amigos… e o día que me vaia, será o 
peor da miña vida ”.

Case dá pudor falar dos “produtos” de Aspnais, porque 
temos que referirnos especialmente aos produtos físicos, 
resultado do traballo manual dos nosos usuarios. E, con 
todo, o principal produto é a propia dinámica da función, 
o funcionamento de Aspnais, a satisfacción –a dignidade; a 
dignificación– polo traballo ben feito, a responsabilidade, a 
tranquilidade, o presente e o futuro.

Pero falemos dos produtos de Aspnais. Poñamos que isto é 
unha empresa –que non o é– e que o noso obxectivo é a fabri-
cación de produtos. Poñamos que temos interese económico 
–que non o temos, como non sexa para continuar esta obra– 
e, por tanto, dependemos de que ese produto sexa atractivo. 
Poñamos que queremos consolidarnos no mercado, que si é 
verdade porque pretendemos unha cada vez maior afirmación 
de presenza e participación. 

E achamos que temos en marcha sete talleres, a pleno fun-
cionamento, cos traballadores máis fieis, máis entregados, 
máis satisfeitos, que producen elementos tan diversos como 
os que se aprecian nas seguintes liñas de produción:

- LAVANDERÍA

- ALFOMBRAS

- XARDINERÍA: HORTA, XARDÍN, MANTEMENTO

- CARPINTERÍA

- FREGONAS

- CERÁMICA

- MANIPULADO, ACABADO

Manuel Pena (Cuco)

Publicación de Aspnais
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caMpaMentos, festas, 
viaXes…

O das fregonas foi a nosa primeira tarxeta de presentación. E 

sempre estará entre os máis prezados dos nosos produtos. Por-

que é algo simbólico. Porque xa dixemos que o noso principal 

“produto” é a propia dinámica da función, o funcionamento; o 

noso principal “produto” é Aspnais e as súas xentes.

Quizais eu debera escribir esta historia de xeito impersoal, 

desde fóra, pero non me foi posible e resulta que escribo “des-

de dentro”, que falo “do noso”. Porque é imposible entrar en 

Aspnais e non implicarse no que alí se contempla, no que alí 

se fai, nese milagre.

Se para todo ser humano o lecer é unha parcela vital suma-

mente importante, moito máis para os nosos usuarios que gozan 

enormemente de calquera actividade, entréganse a ela co maior 

dos entusiasmos e móstranse en todo momento espontáneos, 

abertos e agradecidos.

Lavandería
Alfombras

Carpintería

Cerámica
Xardinería

Fregonas 
Envasado
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Desfrutando

Para os nosos mozos, acudir a un campamento, especial-

mente nos primeiros tempos, supón saír da contorna familiar 

co que ten de aventura, de abrirse aos demais. O contacto cos 

demais rapaces é para eles unha aventura, pero tamén resul-

tan ser unhas vacacións para toda a familia, mergullándose 

todos nunha atmosfera diferente. E é sorprendente compro-

bar os progresos que en todos os aspectos poden observarse.

Os mozos aprenden a compartir, a esperar a quenda que 

lles corresponde, están permanentemente ocupados as vinte 

e catro horas do día… colaboran no traballo, nas festas, por 

iso a participación en campamentos foi das primeiras activi-

dades propostas pola Directiva de Aspnais, en 1970, para a 

asistencia dos usuarios ás colonias de verán, en colaboración 

co resto das asociacións de Galicia. E na primeira quincena 

de xullo, dese mesmo ano, organizouse unha colonia escolar 

nas instalacións do centro de educación especial número 1 en 

Castro de Ribeiras de Lea, para o mellor aproveitamento dos 

centros. Para que non lles resultase gravoso ás familias, a Aso-

ciación achegaba unha determinada cantidade por usuario en 

cada celebración.

Foto antiga na praia

Ao final do Camiño, Compostela

Reis Magos



Xulio Xiz

76

No entroido

En sucesivas edicións, considerouse que o centro de Cas-
tro non era lugar adecuado para colonias de verán e, a partir 
de 1980, celébranse quendas anuais nas instalacións de Caixa 
Galicia en Benquerencia, colaborando economicamente a 
Caixa e achegando a Asociación o resto do custo. Desde entón 
celebráronse campamentos en Benquerencia todos os anos, 
así como tamén en Altamar-Vigo (2000); A Devesa (2002); 
Praia América (Vigo), en 2002 e 2011 e Mariña Española-Sada 
en 2003.De campamento

En praia América 
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Ademais dos campamentos, no verán celebráronse activida-
des diversas, desde a natación en piscinas até a vela en praias, 
desde actividades motrices até a participación na campaña “Co-
rre connosco”. O resultado foi sempre apoteótico e enriquecedor.

Para os nosos mozos, as celebracións ao longo do ano, re-
visten unha excepcional importancia e, desde os comezos da 
acción de Aspnais, celebráronse con total entusiasmo festas 
como os Entroidos e, naturalmente, o Nadal… Nestas festas, 
especialmente no Nadal, organizáronse e organízanse festas 

Na praia
En Benquerencia
Achegándose ao mar
Na piscina
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na que participan todos: alumnos, profesores, coidadores, 
voluntarios, pais, directivos… Toda a familia.

E as viaxes dos alumnos foron numerosas e interesantes, 
merecendo mención especial as realizadas a Candanchú (1991 
e 1996), Mallorca (1991 e 1996), Expo de Sevilla (1992), Cos-
ta Brava (1994), Belén de Begonte (1996), Costa do Sol (1996), 
PortAventura (1996, patrocinada por La Voz de Galicia), Canta-
bria (2000), Lisboa (2009), Asturias (2011), Madrid (2014)… 
quedando na memoria colectiva como ocasión singular a visita 
ao Congreso dos Deputados e ao parque Warner por parte dos 
usuarios dos talleres ocupacionais das Arieiras.

Belén vivente

Conquistando Santander
Parque Warner
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Gústanos viaxar
Grupo de viaxe
De viaxe
Na fervenza do Xallas
Parque acuático
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Acto en Aspnais

Formación de persoal

vivenda tutelada Foron dúas irmás, Anacleta e Isolina Muíña Santomé, as 
que en 2000 lle cederon a Aspnais un piso na rúa lucense de 
Río Chamoso. E este piso permitiu iniciar un programa que 
se chamou ADULTOS SÓS, segundo o cal dous ou tres usua-
rios (nestes momentos son dous) viven de forma independen-
te neste piso co apoio e seguimento inicial de Aspnais, que 
deixa de ser intenso no momento en que se comproba que os 
usuarios poden vivir sen supervisión. Este programa de vida 
independente resultou ser un éxito, tendo en conta que se lles 
aplica a aqueles usuarios con capacidades que llelo permiten.

Aspnais é unha organización sen ánimo de lucro, declarada 
de utilidade pública o 30 de xullo de 1966 e, desde 1992, está 
inscrita como entidade prestadora de servizos á mocidade, na 
Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

A formación dos usuarios e do noso persoal foi e é unha 
preocupación constante, que se acredita polos cursos imparti-
dos por diversas entidades, participación en xornadas, cursos 
de formación, visita a outros centros similares (de formación e 
emprego), sempre con especial atención a mellorar a calidade 
de vida das persoas con discapacidade intelectual e das súas 
familias; e para iso enténdese que a calidade ha de quedar 
contrastada en todas as nosas actividades e funcións.

Para o persoal de Aspnais puxéronse en marcha plans de 
formación que resultan de excepcional interese para todos. 
Con anterioridade, xa participaran en cursos de habilidades 
para a efectividade, primeiros auxilios e mobilidade de en-
fermos, así como outros moi diversos temas que facilitan o 
traballo diario e o trato cos nosos usuarios.

Veñen efectuándose auditorías económicas desde 1994 e 
de calidade desde 2009, superando en todo momento os ni-
veis cualitativos e, en 1998, ponse en marcha un programa 
propio de control e avaliación para non caer en rutinas, que 
se segue celebrando. Xa en 2010, o presidente da Xunta de 
Galicia entregoulle, á entón presidenta de Aspnais, Conchita 
Teijeiro, a acreditación de calidade ISO9001:2008, que poste-
riormente se foi revalidando coas correspondentes auditorías, 
sempre de conformidade.

ao día en calidade

Na vivenda tutelada
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as nosas casas

En 2011, a empresa auditora Bureau Veritas concedeu-
lle a Aspnais, en representación do Club de Excelencia, a 
acreditación EFQM.

En 2013, deron comezo os cursos para formación de di-
rectivos, que cristalizaron no establecemento, no 2015, da 
Calidade Feaps, moi rigorosa, que comprende catro fases de 
establecemento: compromiso, despregamento, calidade e ex-
celencia. Na primeira fase, na que agora se está traballando, 
centra e avalía as persoas e a súa actividade.

Como símbolo do afán de superación e posta ao día, fa-
gamos constar a xornada de formación e información para 
os socios de Aspnais, celebrada en 2014, co título de SE EU 
CAMBIO, TODO CAMBIA.

Aspnais tivo moitas casas nas que se acolleron, en todo mo-
mento, os que acudiron á Asociación en demanda de axuda, 
información ou atención. Non todas foron en propiedade, por-
que a xenerosidade de particulares e institucións proporcionou 
algunhas destas “casas”.

A primeira destas sedes foi o Salón de actos da Cámara 
Oficial Sindical Agraria, da que era secretario o primeiro pre-
sidente de Aspnais, Manuel Millán. E así nas primeiras actas 
das reunións da Xunta Directiva faise constar que se celebran 
“en el domicilio oficial del presidente”.

O 31 de decembro de 1968, a Directiva reúnese xa nas 
oficinas da Asociación que, segundo se fai constar na acta da 
reunión do 2-6-69, é no centro especializado de Lugo, “donde 
empiezan a funcionar las oficinas de la asociación”, na rúa da 
Deputación, s.n.

Outra das casas de Aspnais estivo situada na rúa da Raí-
ña, na consulta do Dr. Sández, que durante moitos anos foi 
directivo desta entidade. Consta en acta que, en setembro de 
1980, esta oficina se traslada ao centro especial número dous, 
da rúa Deputación.

En 1981, adquírese para a Asociación un local na rúa da 
Raíña, para o que se subscribe o correspondente crédito e nel 
reúnese, habitualmente, a Xunta Directiva. Catro anos despois, 

Contra o cancro de mama

Un sorriso
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Facendo festa

Nave nas Arieiras

“esta é a Miña casa e           
a Miña faMilia”

adquírese outro local inmediato para ampliar as instalacións 
de Aspnais no centro da cidade. Loxicamente, para esta adqui-
sición e consecuente acondicionamento, novo crédito, coa es-
pecial circunstancia –está recollido en acta– de que o préstamo 
será persoal, coa sinatura da presidenta, secretario e vogal de 
Relacións Públicas, Manuel Sández. O local social de Aspnais 
estaba situado en Santo Domingo, 6-5º, onde se atendería o 
público de 10,00 a 13,00 horas.

Este local chegaría a serlle cedido temporalmente á De-
putación Provincial para oficinas da institución (Inludes), en 
tanto se realizaban obras no Palacio Provincial. E, posterior-
mente, foi vendido por estimarse conveniente efectuar inves-
timentos nas instalacións dos centros ocupacionais. Xa entón, 
o centro ocupacional estaba situado en Rampla de Claudio 
López, 21. 

O 3 de marzo de 1998 celébrase a primeira reunión da 
Directiva da institución no centro número dous da Louzaneta. 

Na actualidade, as nosas casas están situadas en Rampla de 
Claudio López e Louzaneta, á parte –claro está– da vivenda en 
Río Chamoso. E moi axiña, iso esperamos, no antigo hospital 
de San José, onde se centran todas as nosas ilusións de futuro.

Dino os nosos usuarios: “esta é a miña casa; esta é a miña 
familia”.

Non todos en Aspnais están de acordo en denominalos “ne-
nos”, cando –co paso dos anos– deixan lonxe a nenez e aínda 
a mocidade, pero entendemos que chamándolles “nenos”, en 
confianza, estamos a destacar o principal aspecto dos nosos 
usuarios, sempre abertos á vida, que nos entregan o seu agari-
mo incondicional, que nos dan todo a cambio de case nada, os 
que temos conquistado para sempre só co noso sorriso.

Entre toda a xente de Aspnais, hai un destacado denomina-
dor común, un común sentimento cara aos mozos, –rapaces 
novos ou xa maiores– obxecto da súa atención… o recoñece-
mento de que a vida lles cambiou no momento en que tiveron 
contacto con estas persoas sensibles e abertas. Os traballado-
res manifestan como están enganchados pola relación diaria 
e, os máis veteranos, comentan que cando se atopan algún 



Aspnais: 50 anos facendo familia

83

No parque de Cerceda 

Pasándoo ben

Taller de cerámica

antigo usuario fano sentirse como da súa mesma familia. E é 
que o son. Son da súa familia, complementaria ou esencial.

Porque algúns deles non teñen familia… Algúns, non che-
garon a coñecer os seus pais. Quen os atende, os coida, os 
educa… son a súa familia. Como mínimo, son parte esencial 
da súa familia. E para persoas tan cariñosas, afables, sensibles, 
“familiares”, a súa familia provoca sentimentos moi profundos 
que é difícil apreciar en toda a súa intensidade. E a frase “esta 
é a miña casa; esta é a miña familia” dista un abismo de ser 
unha frase feita: é a constatación perfecta dunha realidade, 
dun sentimento, dunha pertenza. Pero para empezar –só em-
pezar– a entendelo, hai que visitar Aspnais, saber mirar cos 
ollos da alma e deixar que a sensibilidade persoal de cada un 
faga o resto. 

Descubriremos que son persoas como calquera de nós, 
coas súas virtudes e defectos, coas súas ilusións e desenganos, 
coas súas especiais características, temperadas ou reforzadas 
en razón á educación recibida, á contorna familiar e social, 
ás súas experiencias vitais. Comprobaremos que son persoas 
normais; parécennos discapacitados, pero se sabemos ver 
podemos comprobar que son persoas útiles, que lles ache-
gan con entusiasmo as súas potencialidades a todos os que 
os rodean, especialmente á súa familia… que teñen un papel 
social que desenvolver. Son seres que medran no seu interior 
permanentemente, que evolucionan día a día, minuto a minu-
to segundo as experiencias, as relacións, os contactos… Son 
persoas entrañables que crecen, se desenvolven, con necesi-
dades –non só especiais senón– comúns ás de todos os huma-
nos. Aspnais é o motor para potencialos en todo momento, 
en todo tempo. Pero as familias teñen un especialísimo papel 
na súa formación, desenvolvemento e vida, teñen que ser o 
elemento primordial para a súa inclusión social.

O que en tempos foi un problema familiar e, colectivamen-
te, problema social, hoxe non pode afrontarse en solitario, 
impóndose en cada familia afectada a necesidade de relacio-
narse cos seus iguais, recibindo apoio e apoiando, formando 
parte dun movemento de axuda mutua, que deriva nun poder 
colectivo –a unión, tamén aquí fai a forza– que redundará en 
beneficio de todos: dos afectados, de todas as familias e de 
toda a sociedade.
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seMpRe, a econoMía

Por iso, Aspnais naceu no mellor momento –cando o pro-
blema era practicamente descoñecido e ocultado- e leva tra-
ballando medio século en buscar solucións, especialmente fa-
cilitando un cambio social, un cambio de mentalidade social.

É lóxico que unha iniciativa como esta, con tantas accións, 
en tanto tempo, ten que ter na economía –sempre– a súa ma-
teria pendente. Porque por moito que se loite, por moito que 
se consiga, nunca é suficiente. E que nalgún momento hou-
bera que solicitar créditos persoais por parte de membros da 
Directiva para atender necesidades da Asociación non é máis 
ca unha mostra do talante das persoas que durante todos estes 
anos patronearon a gran nave de Aspnais.

As iniciativas para conseguir fondos foron numerosas, con 
campañas de divulgación, visitas a entidades bancarias para 
conseguir axudas, constituíndo comisións para efectuar xes-
tións, peticións a través dos medios informativos, escritos aos 
parlamentarios galegos…

Nas actas das reunións fálase da problemática económica 
desde o primeiro momento, de falta de medios, de carencias 
nas instalacións, de aforro económico, de retoques nos orza-
mentos de gastos… Fálase de números vermellos en contas 
bancarias, de atrasos en recibir axudas, de rescisión de contra-
tos en momentos de apuro, dos custos da Seguridade Social…, 
porque as institucións, que teñen un ritmo e un calendario 

Visita dos Duques de Lugo
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Enmarcados en pedra

difícil de acomodar ás necesidades diarias de funcionamen-
to, sempre colaboraron de forma notable aínda que, ás veces, 
con atrasos que orixinaban desfases de caixa causantes de máis 
dun apuro económico.

E por eses desfases, en diversas ocasións, ademais de aquilatar 
gastos, xestionar axudas, houbo que pedir créditos que permi-
tían seguir camiñando e cumprindo os fins de Aspnais. Créditos 
para investimentos ou para facer fronte aos gastos por retrasos 
nas axudas… Moitas veces, eses créditos eran avalados solida-
riamente, de forma persoal polos membros da Xunta Directiva.

Hai que dicir que, no aspecto económico, Aspnais foi do 
cero ao infinito. E aínda cando non sería posible establecer 
un paralelismo sen un estudo económico comparativo previo, 
digamos que se pasou dun orzamento de ao redor de 14.000 
euros anuais, a finais dos anos sesenta ou comezos do seten-
ta, aos 56.000 de comezos do oitenta, 240.000 do noventa, 
700.000 de inicios dos 2.000, chegando nestes momentos a 
superar 1.500.000€ e manténdose arredor desta cifra neste di-
fícil tempo económico propicio a todo tipo de recortes. Como 
dato moito máis que anecdótico, digamos que na primeira dé-
cada do presente século foron investidos 1.237.870€, sendo 
máis da metade de fondos propios da entidade. En canto ao 
capítulo de gastos, hai que ter en conta que, ao redor do se-
senta por cento, corresponden a custos de persoal da entidade.

Dentro da marcha da sociedade vanse cubrindo os obxec-
tivos económicos, prestando cada día mellor e máis completo 
servizo, enxugando déficits, logrando sempre sobrevivir con 
brillantez. En 1982, por primeira vez, rexístrase un superávit 
nas contas da entidade –261.470 pts– que na correspondente 
acta se fai constar polo insólito da situación.

E, en numerosas ocasións, a Xunta Xeral felicita os diver-
sos membros da Directiva polo seu traballo premiándose con 
reeleccións por aclamación, agradecendo os seus desvelos, 
merecendo mención o acontecido na Xunta Xeral de 15 de 
marzo de 1991, que ao coñecer os asistentes o orzamento 
anual fan constar que consideran ridícula a cifra –40.892.728 
pts– comparándoa cos servizos prestados pola institución. 

Aínda que ao longo da vida de Aspnais a entidade reci-
biu achegas notables, parece lóxico incidir especialmente nos 
donativos dos primeiros momentos, cando todo empezaba, 

No San Froilán
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Visita da conselleira Cimadevila

porque só os verdadeiramente convencidos estaban ao tanto do 

labor da institución. En 1968, concédese unha bolsa de alimen-

tación a favor dun alumno, con cargo a unha achega de J. Ma-

nuel Iglesias Fouce e recíbense donativos das irmás Maria Rosa 

e Ofelia Lourido, do Sr. Paíno, de Francisco Fernández, Manuel 

Millán e Jesús Varela Villamor…, así como achegas da Caixa de 

Aforros da Coruña e Lugo, Banco Hispano Americano, Banco 

da Coruña, Banco de Vizcaya e Caixa de Aforros Provincial de 

Lugo. En 1972, rexístranse varias achegas de concellos da pro-

vincia: A Pontenova, Baleira, A Fonsagrada, Palas de Rei, Samos, 

Paradela, Guntín, Becerreá, Trabada, Xermade, Mondoñedo…

En anos sucesivos aparecen axudas do Concello de Lugo, 

Caixa Madrid, Caixa Vigo, Ibercaja, Caixa Rural, Torneiro, Obra 

Social de Caixa Galicia, Fundación Once, José García, Deputación 

de Lugo, A Caixa, Fundación Mapfre, ConchitaTeijeiro, Apec,   

Fademga, María Luísa Franco Teijeiro e Fernández Somoza.

En todo momento fálase de restricións, de recortes, de su-

perar déficits… e, en ocasións, de débedas, máis ou menos im-

portantes, que impoñen reestruturacións no seguinte exercicio. 

Pero séguese adiante, progrésase, sáese dos apuros… e faise 

camiño ao andar, a pesar de que en ocasións –como ao final 

de 1999– se chegase a un déficit de case 5.000.000 pts. Pero 

sempre aparecía unha institución, xeralmente a Deputación, 

que puña as contas ao día solucionando o 

problema financeiro.

Porque o funcionamento de Aspnais 

dependía e depende de que as institu-

cións comprendan o seu labor e, recoñe-

cendo o seu papel na solución deste pro-

blema social, por medio de convenios, 

se fagan cargo de determinados custos 

subvencionando as prazas na institución 

que os particulares non poden atender. 

E a Deputación e a Xunta de Galicia son 

as institucións chamadas a colaborar 

de forma máis directa nesta xigantesca 

iniciativa de promoción de persoas con 

discapacidade intelectual. Km 0. Recepción na Deputación
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Pavillón dos produtos de Aspnais

a Beneficio de aspnaisHoubo sempre enxeño e esforzo a beneficio de Aspnais. E 
innumerables lucenses que responderon ás diversas iniciati-
vas achegando fondos que contribuíron á marcha e progresos 
da Asociación. E ao fronte de todas elas, sempre, Conchita 
Teijeiro. Xa na reunión da Directiva, do 2 de xuño de 1969, 
se fai constar en acta o agradecemento a Conchita –que entón 
aínda non tiña responsabilidades de goberno en Aspnais– por 
ser artífice do festival celebrado o 7 de maio, no que se vende-
ron 511 cartóns a 250 pts cada un e se conseguiron 120.810 
pts en donativos en metálico, 43.100 en rifas, 28.000 en 
poxas e 7.598 en venda de caraveis, superando todas as pre-
visións. Exprésaselle tamén o agradecemento ao Hotel Mén-
dez Núñez, así como ao Portón do Recanto, Srs. Rivera, Paíno 
e García Bobadilla e iníciase por Aspnais o expediente para 
nomear a Conchita Teijeiro presidenta de honra.

En decembro daquel ano, 1969, novo festival coa parti-
cipación de Conchita Bautista. E, en 1971, outro festival no 
que se recada medio millón de pesetas, algo así como a quinta 
parte do orzamento de Aspnais daquel ano.

Organizáronse diversos mercados solidarios, participouse 
en feiras artesanais para a venda de produtos, efectuáronse 
exposicións de traballos confeccionados nos diversos talle-
res… montáronse casetas nas feiras de mostras san Froilán e, 
mesmo, nos recintos festeiros das patronais lucenses, sempre 
buscando obter fondos para a asociación pero tamén –e con 
intención moi destacada– difundir o labor de Aspnais a favor 
das persoas con discapacidade psíquica.

Houbo, a beneficio de Aspnais, desfiles de modelos de 
roupa de Luís Areñas, desfile de perruquería e até unha expo-
sición organizada polos artistas plásticos de Lugo (2002), que 
doaron as súas obras a beneficio da Asociación.

En Lugo, e a beneficio de Aspnais, actuaron Amizades, 
o Coro Sinfónico de Viveiro e o Ballet Galego Rei de Viana 
(2004), sempre con achegas substanciais para a economía da 
Asociación. E até houbo un torneo de golf, organizado polo 
Rotary Club de Lugo, en 2011, que recadou preto de 9.000€.

A venda de lotaría ten resultados modestos pero sempre 
interesantes. E é unha excelente forma de estar presente nos 
fogares e a sociedade lucense, que ten nesta acción a oportu-
nidade de demostrar a súa simpatía polo traballo de Aspnais.
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Produtos Aspnais en Diversiarte

especiais en depoRtes

En 1980, celebrouse a Semana de Subnormal –aínda tiña 
forza a antiga denominación– e foi frutífera porque se recada-
ron un total de 586.100 pts, entre a colaboración do comercio 
La Primavera e o festival celebrado no Círculo das Artes.

Actividade multitudinaria en participación, e moi ren-
dible para as sempre necesitadas arcas de Aspnais, foron as 
MARCHAS DO MIÑO, organizadas nos anos 80 para recadar 
fondos. Nelas tivo destacada intervención o árbitro deportivo 
internacional Jacinto Regueira Alonso, incorporado á Directi-
va da Asociación, que actuaba como delegado de Aspnais na 
organización da proba. En 1983, celebrouse entre Lugo e Om-
breiro. Hai constancia de que na marcha celebrada en 1985, na 
que participaron máis de 2.000 persoas, se recadaron para os 
fins da Asociación un total de 1.110.913 pts.

A beneficio de Aspnais, presentáronse libros de Marta Rivera 
coa presenza de Jaime de Armiñán e de Boris Izaguirre; presen-
touse e vendeuse o libro de poemas de Mariña Cillero, o libro 
de Conchita Teijeiro Era tan pobre que solo tenía dinero, tamén 
desta autora o libro La cocina en el Camino de Santiago e mesmo 
se organizou, no Museo provincial, a exposición de pintura da 
presidenta de Aspnais (Conchita Teijeiro), para recadar fondos 
para a residencia permanente.

Todas estas actividades tiveron sempre un importante se-
guimento dos medios informativos, polo cal o resultado foi 
sempre dobremente valioso: polo importe recadado e pola di-
fusión que todas estas actividades obtiveron, que calaron moi 
fondo en toda a sociedade lucense.

O capítulo de deportes é especialmente brillante na traxec-
toria destes primeiros cincuenta anos. E iso porque nas nosas 
actividades e planificacións dáselle a importancia que o de-
porte require, ao reunir tantos e tan interesantes factores e 
calidades beneficiosas.

O deporte vén ser posta a punto para toda persoa, con re-
sultado excelente en canto se refire á saúde e mantemento en 
forma, pero ten tamén altísimas virtudes en canto a disciplina, 
actividade en común, competición amigable e satisfacción per-
soal. Por iso, para os nosos mozos e mozas é unha das activi-
dades máis ofertadas e solicitadas, con participación entusiasta A mellor afección
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e masiva, con excelentes froitos persoais e colectivos e cun pal-
marés importantísimo que a todos satisfai e enche de orgullo.

A nosa “xeografía deportiva” non ten límites e os atletas 
de Aspnais participaron en numerosas competicións, sempre 
cun moi alto nivel e numerosos premios…. Competimos e 

triunfamos en toda Galicia (Ourense, Santiago, Vigo…), en 
toda España (Madrid, Barcelona, Reus, Sevilla, Lleida…), en 
toda Europa (Luxemburgo, Atenas, Andorra, Londres…), en 
Xapón, Canadá ou nos Estados Unidos.

As disciplinas que nos son especialmente “familiares” son 
a natación, o atletismo, baloncesto, fútbol-sala, esquí… sem-
pre como participantes e en singulares ocasións como organi-
zadores, en Lugo, de competicións autonómicas e nacionais. 
Dignas de especial mención son a organización por parte de 
Aspnais do “Campionato Autonómico de Baloncesto”, na se-
gunda quincena de outubro de 2007, xa coa experiencia do 
“Campionato Interautonómico de Baloncesto” en decembro 
do ano 2000 e, no último trimestre de 2001, a especial res-
ponsabilidade da organización do “Campionato de España 
de Baloncesto”.

En 1992, tivemos unha especial satisfacción deportiva po-
las numerosas medallas obtidas polos nosos participantes nas 
probas de “Special Olympics”, satisfacción que se viu acrecen-

tada ao ser recibidos, oficialmente, os nosos participantes no 

Concello de Lugo. 

Imos de viaxe

Celebración do equipo de baloncesto

Entusiastas do esqui

Competindo en Luxemburgo
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Lanzamento de peso

No deporte

Cada desprazamento, en realidade, é unha satisfacción in-

mensa, independentemente do resultado deportivo. O entu-

siasmo e o éxito están garantidos. Claro que as medallas son 

sempre importantes, interesantísimas, pero o esencial é a par-

ticipación, os desprazamentos conxuntos, os adestramentos 

intensos, o deporte en si, que poucas veces como nos nosos 

colectivos se viven de forma tan entusiasta, esforzada e –no 

mellor e orixinal sentido da palabra-– deportiva.

Na nosa memoria colectiva quedan para o recordo a par-

ticipación en Lleida no “Campionato nacional de Balonces-

to”; o excelente papel de dous lucenses no “Campionato de 

Natación”, en Sevilla (1995); a viaxe aos Estados Unidos, no 

1995, para participar nos “Special Olympics”; a Luxemburgo, 

en 1996, para o “Torneo Europeo de Baloncesto” e Atenas, 

tamén en 1996, para participar nos “Xogos Nacionais”; a Lon-

dres, en 1997, o equipo de atletismo; aos mundiais de Toron-

to, en 1997 ou aos “Xogos de Inverno” de 2005, celebrados en 

Nagano-Xapón, nos que os participantes obtiveron un total 

de 14 medallas, polo que a Xunta Directiva lles fixo constar en 

acta a súa felicitación á monitora e aos participantes.

Os triunfos dos rapaces e rapazas de Aspnais nas máis di-

versas actividades deportivas, depararon a nosa Asociación 

en 1996 ser galardoada na “Gala dos Deportes da provincia 

de Lugo”.

Equipo de fútbol
Equipo de baloncesto
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Special Olympics

asociacións iRMás.           
colaBoRacións

Especial papel na promoción deportiva dos mozos de 
Aspnais lle correspondeu ao directivo José López López, que 
acompañou en numerosas ocasións os nosos deportistas, foi 
felicitado pola Xunta Directiva e rendéuselle homenaxe pola 
súa dedicación ao deporte, especialmente ao do baloncesto.

Desde o ano 2000, Aspnais é socio de Feaps - Special 
Olympics Galicia.

Aspnais naceu no momento preciso, no momento en que 
xurdiu a conciencia da nosa problemática e Aspnais foi avan-
zada na atención das persoas con discapacidade intelectual, 
destacándose na colaboración co resto de asociacións que fo-
ron nacendo en Galicia. A existencia de todas elas foi creando 
unha conciencia nas institucións e xorde, en 1968, a creación 
no Consello de Ministros do Servizo Social de asistencia a 
menores subnormales. 

Na reunión que a Directiva de Aspnais celebra o 31 de 
outubro de 1968, o presidente dá conta da reunión en San-
tiago co resto das asociacións galegas, a constitución de 
comisións de traballo para efectuar diversos estudos e, a 
proposta da nosa asociación, a convocatoria dun concurso 
xornalístico por parte do conxunto de asociacións. Nesta 
mesma reunión apróbanse notas en relación co Decreto de 
asistencia social, que se lles remitirían a Feaps e ao Consello 
Económico Sindical do Noroeste para –querendo colaborar 
e destacando o seu valor positivo– que se coñezan os puntos 
de vista das asociacións.

A comezos de 1969, convócase o CONCURSO XOR-
NALÍSTICO promovido polas asociacións, de acordo coas 
seguintes bases:

1.- Establécese un primeiro premio dotado con 20.000 
pts. e diploma que se lle outorgará á mellor colección de 
artigos ou reportaxes que dun mesmo autor se publiquen 
na prensa diaria da rexión galega e que resalten o fenóme-
no social e humano do subnormal e achegue, así mesmo, 
ideas para resolvelo.
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2.- Acórdase un segundo premio dotado con 10.000 
pts e diploma que se lle concederá ao artigo xornalístico 
que estime o xurado de maior mérito sobre o tema TA-
MÉN É O TEU IRMÁN e que signifique a solidariedade 
que toda a sociedade debe sentir cara ao subnormal e o 
seu problema.

3.- Os traballos xornalísticos, para optar a algún destes 
premios, haberán de publicarse antes do día trinta de abril 
de 1969. Os concursantes deberán enviarlle oito exem-
plares de cada xornal ao presidente de ASPAS, rúa San 
Roque, Santiago.

4.- Os premios serán entregados na última decena de 
maio no lugar que se sinalará oportunamente. A súa contía 
atópase depositada no Banco Pastor, sucursal de Santiago.

5.- O feito de participar no presente concurso impli-
ca a plena aceptación das decisións do Xurado que estará 
composto polos Srs. presidentes das distintas asociacións 
galegas, os directores da prensa rexional e os directores da 
Asemblea xornalística.

Acordouse logo que o fallo se efectuaría en Santiago nos 
primeiros días de maio e a entrega en Lugo, facéndoo coin-
cidir coa inauguración do centro especializado da capital que 
tiña xa moi adiantadas as súas obras.

En 1970, convocaríase unha nova edición do concurso 
xornalístico con premios de 20.000 e 10.000 pts, ampliando 
a convocatoria este ano aos estudantes de Dereito e Ciencias 
Económicas cos temas EL DERECHO Y LOS SUBNORMA-
LES e EL TRABAJO Y LOS SUBNORMALES, coa dotación de 
5.000 pts cada un. O nove de marzo de 1970, na Coruña, 
entregáronse os premios do certame, coincidindo coa reunión 
dos presidentes das asociacións co director xeral de Ensino 
Primario para tratar do Plan Galicia para educación especial. 

Na reunión do 7 de xullo de 1969, o presidente dá con-
ta da súa asistencia, xunto con todo o persoal docente de 
Aspnais, á conferencia da Sra. Gayarre de Gil, no Círculo de 
Artesáns da Coruña, como das atencións da Xunta Directiva 
de Aspronaga, organizadora do acto, no que acompañou a 
oradora na Presidencia.
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Tamén en 1969, se levou a cabo unha acción conxunta de 
todas as asociacións, na que o PPO formou a douscentos moni-
tores de educación especial no centro piloto de Santiago entre o 
persoal de servizos, psicólogos, médicos, enfermeiros e cursos 
para mestres de pedagoxía terapéutica. Neste curso, participa-
ron os profesores dos dous centros en funcionamento depen-
dentes de Aspnais, así como os alumnos que as asociacións de 
Ourense, Santiago e A Coruña designaron.

Durante todos estes anos houbo unha relación intensa e 
entrañable entre todas as asociacións de Galicia, non só a nivel 
dos seus directivos, senón coa participación de asociados de 
todas elas nas máis diversas actividades, debendo ser mencio-
nadas, polo valiosas que resultaron para actualización e for-
mación de asociados e traballadores da nosa entidade as Xor-
nadas de formación e información para familias, Convivencias 
familiares, Xornadas de Familia, Encontros de Boas Prácticas, 
Xornadas de Educación Especial ou –esta, celebrada en Lugo, 
no Pazo de Congresos– a Xornada de convivencia, organizada 
por Fademga e SpecialOlimpics.

En determinados momentos, téñense efectuado xestións 
conxuntas das diversas asociacións diante das administracións 
correspondentes e dalgunhas delas queda memoria nas actas 
da institución. Así, na da reunión do 24 de marzo de 1982, 
acórdase, por unanimidade, un voto de grazas ao presidente da 
Xunta de Galicia, Gerardo Fernández Albor, polo seu apoio ás 
actividades de promoción e educación das persoas con disca-
pacidade, segundo promesa feita aos directivos das asociacións 
galegas con vistas ás solucións e posibilidades que vai supo-
ñer o encadre das autonomías. E en 1991, de novo visita ao 
presidente da Xunta, con representantes doutras entidades de 
similares fins para pedirlle ao presidente que tomase as medi-
das oportunas para igualar a todas as asociacións galegas, tanto 
economicamente como en servizos, ao que o presidente contes-
tou que llo transmitiría ao conselleiro de Traballo para que os 
recibise e entre todos tratasen de solucionar este problema tan 
perentorio na nosa comunidade.

Na visita ao conselleiro de traballo, indicóuselle a “gran 
discriminación existente en Galicia con respecto a las provin-
cias de Ourense y Lugo, que siempre son las hermanas pobres 
de nuestra comunidad, y que no estamos dispuestos a que lo 
sigan siendo, a lo que el Conselleiro contesta que era cierto 

Grupo de autoxestores de Aspnais
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Grupo de pais

Convivencia familiar

os usuaRios e               
as súas faMilias 

y que estaba intentando solucionar todos estos problemas, y 
que estarían abiertos a cuanta negociaciones fuesen posibles, 
concretamente a Aspnais en concierto para su gestión, que a 
corto plazo estaba hecho, quedando de tenernos informados 
y nosotros a el puntualmente”.

Todo o traballo de Aspnais está orientado á inclusión das 
persoas con discapacidade intelectual na sociedade, a través da 
formación, do traballo, a convivencia…, utilizando todos os 
medios que ten ao seu alcance a familia –todas as familias– e 
considerando que esta entidade é unha gran familia de familias.

Para conseguir este fin, Aspnais está nunha especie de “mo-
vemento continuo”, traballando e experimentando con todo 
tipo de accións, con programas de reaxuste persoal e social, apli-
cados colectiva e individualmente, con proxectos globais e indi-
vidualizados, para conseguir incorporalos á sociedade, con ple-
nitude de dereitos, na medida das posibilidades de cada persoa. 

E se os nosos maiores esforzos estiveron orientados inicial-
mente á formación e logo ás actividades ocupacionais, foron 
aparecendo outras accións que parecen e son complementa-
rias pero que consideramos fundamentais polos resultados 
que parecían posibles e comprobouse que son esenciais.

Grupo de pais

Quizais o que máis chama a atención –e no que puxemos un 
gran empeño- foi a ESCOLA DE PAIS. Pode soar raro iso de 
ESCOLA DE PAIS… pero resulta tremendamente efectivo que 
exista un grupo de pais que acolle as familias recentemente 
chegadas para que non se sintan soas, para que comproben 
que outros viviron antes ca eles un momento tan especial 
como é a incorporación a un centro.

Este grupo de acollida foi o primeiro de Galicia e é o 
máis activo. Ten xa vinte e un anos de existencia –foi crea-
do en 1995– e desde entón se reúne mensualmente. Xa no 
momento da súa creación, na acta da Xunta Directiva que 
o recolle, apóiase o labor da directiva Avelina Rouco “en la 
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Nais e pais de usuarios no Pazo de Bendoiro

que –esperamos– brillante escuela de padres”. E na Asem-
blea Xeral do 20-3-96, Avelina Rouco informa desta Escola 
e do programa de integración familiar.

A formulación inicial desta acción –que se fortaleceu e 
consolidou co paso do tempo– aspiraba a crear un grupo de 
pais afectados e mentalizados sobre a problemática da dis-
capacidade, para trabar coñecemento, falar das cuestións co-
múns, determinar as formas de actuar… e conseguiuse un 
grupo heteroxéneo en idades e circunstancias, de pais e fi-
llos, que toman parte moi activa nas reunións e que logran 
un magnífico nivel de integración dos novos membros en moi 
curto espazo de tempo.

Grupo de Irmáns

O Grupo de Irmáns é todo un referente na federación de aso-
ciacións de Galicia. En Lugo temos un grupo que supera os 
vinte membros, que se reúne, periodicamente, xunto con res-
ponsables da entidade, para tratar todo tipo de temas relativos 
aos nosos usuarios.

É especialmente interesante o punto de vista de irmáns e cu-
ñados, moi diferente ao dos pais, por idade, convivencia, for-
mación… e que produce excelentes resultados. Membros do 
noso grupo de irmáns están na federación galega e todos os anos     
particípase no “Encontro autonómico de irmáns e cuñados”.

Irmáns

Reunión do Grupo de Irmáns 



Xulio Xiz

96

Celebración familiar

Cando dicimos que Aspnais é unha FAMILIA 
DE FAMILIAS, é moito mais ca unha frase. E, des-
de logo, non é unha frase baleira, xa que cando un 
usuario entra en Aspnais non é só un membro máis 
da nosa familia, senón que con el se integra todo o 
seu núcleo familiar.

En Aspnais existiu sempre interese por esa inte-
gración. A primeira que se preocupou, especialmente 
polo tema, foi Avelina Rouco Ares, directiva de 1994 
a 2012, que puxo en funcionamento a escola de pais, 
xa en 1995, para acoller as familias que chegan á 
Asociación. Desta escola, desde hai anos, encárgase 
Carmela González Lagarón, secretaría, membro da 
Directiva desde 1996. 

GRan faMilia de faMilias

Os usuarios de Aspnais
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Carta da secretaria de Aspnais

Carta dos usuarios de Aspnais
A nosa voz

Queremos ser a voz de todos os nosos compañei-
ros, os que están, os que xa se foron e os que pasaron 
por Aspnais durante estes 50 anos, a voz de todas as 
persoas con discapacidade intelectual. 

Pasamos a maior parte da nosa vida nesta asocia-
ción, á que lle estamos agradecidos polo seu apoio e 
o seu cariño. Para nós é a nosa segunda casa e, para 
moitos, a primeira. 

Fomos superando, con axuda de todos os monitores 
e das nosas familias, os problemas que tivemos, tanto en 
Aspnais como fóra. Escóitannos, enténdennos e, sobre 
todo, axúdannos e dannos ánimos para seguir adiante.

Sabemos que somos capaces de facer moitas cou-
sas e gustaríanos que se nos recoñecese como persoas 
que formamos parte desta sociedade. 

Queremos agradecerlle a Aspnais toda a axuda e 
o traballo que realiza para que o mundo sexa máis 
xusto e máis igual para todos.

Moitas grazas. 

Os usuarios de Aspnais

Actualmente, as familias que integramos ASPNAIS 
perseguimos un proxecto propio de calidade de vida 
co que formar parte da cidadanía de pleno dereito e 
adaptada ao contexto do século XXI. Este gran reto 
constitúe hoxe a misión de Plena inclusión que a nosa 
entidade asume como propio. Pero esta inquedanza 
non é nova, remóntase a máis de 50 anos de historia 
na que un grupo de familias lucenses decidiron unir 
os seus esforzos e comezaron por subir o primeiro 
chanzo dunha longa escada.  

Desde entón, as familias decantámonos pola forma-
ción e sempre temos loitado polo recoñecemento dos 
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dereitos dos nosos fillos e os doutros compañeiros que, 
coma eles, nos tocou vivir nunha sociedade que non 
estaba preparada para deixalos medrar e desenvolver 
con dignidade os seus proxectos de vida.  

Axiña comezamos a reivindicar con máis forza 
outros servizos e recursos que fixesen fronte ás no-
sas necesidades, esiximos melloras na atención edu-
cativa, sanitaria, servizos sociais, etc. En resumo, 
unha difícil tarefa que, paradoxalmente, o decorrer 
dos anos non nolo puxo máis doado.  As familias se-
guimos a ser o eixo vertebral da asociación e o lu-
gar onde manifestamos os fortes vencellos afectivos 
que temos desenvolvido desde a constitución da nosa 
entidade, xa que aquí compartimos ilusións, medos, 
inquedanzas, momentos de ledicia, tenrura… na que 
todos gañamos, pois tanto as nosas fillas e fillos con 
discapacidade intelectual como o resto da familia saí-
mos fortalecidos coa experiencia. As familias senti-
mos a obriga moral de empoderarnos, de ter o con-
vencemento de que unha vida plena é posible, tamén 
para os nosos; por iso, loitamos e traballamos as súas 
capacidades para que cada día sexan máis autóno-
mos. Co horizonte posto no futuro, temos que asumir 
unha tarefa desafiante e complexa, na que o valor se 
atopa na perseveranza, a forza e o poder  que temos as 
familias. E nós sabemos moi ben o que é manter esta-
ble no tempo o esforzo por conseguir un obxectivo, 
xa que o noso movemento asociativo ten un pasado e 
nós unha memoria. 

É incuestionable que a entusiasta loita dos promo-
tores de aqueles primeiros anos ten revertido no que 
hoxe é Aspnais, por iso, cremos xustos merecedores 
da nosa gratitude e recoñecemento a quen durante 
esta longa andadura foi presidenta da nosa entidade, 
a nosa queridísima Conchita Teijeiro e, xunto a ela, 
entre outros: Antonio Raíces, Manuel Sández, José 
López, Ramiro González e Ramiro Rivas. Na actua-
lidade, os meus compañeiros e compañeiras da Xun-
ta Directiva temos procurado estar á altura daqueles 
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que nos precederon, dando continuidade á filosofía 
daqueles primeiros anos que hoxe segue vixente es-
tatutariamente, pois seguimos a traballar e a loitar  
pola nosa razón de ser: a calidade de vida dos no-
sos fillos e fillas con discapacidade  intelectual e do 
desenvolvemento. Do mesmo modo, Fademga Plena 
inclusión Galicia ten xogado un papel moi importan-
te asesorándonos, acompañándonos e formándonos, 
a favor sempre dun bo entendemento de familias e 
profesionais. Nestes 50 anos, sempre temos contado 
co estimable apoio e amizade dos seus presidentes, 
Julio Cortiñas e Eladio Fernández, así como das súas 
respectivas xuntas directivas. 

Non quero rematar sen facer unha mención ao 
grupo de irmáns/irmás e cuñados/cuñadas, da nosa 
entidade, polo seu valor e a súa entrega, por querer 
ser parte do noso colectivo, por estar convencidos 
da necesidade de protagonizar activamente o relevo 
xeracional e por querer ser parte do ciclo vital dos 
seus irmáns e irmás. Outros protagonistas esenciais 
son o conxunto de profesionais e voluntariado, xa 
que tamén traballan a favor dunha calidade de vida 
inspirada nos principios da normalización, empode-
ramento, capacitación, defensa dos seus dereitos e 
inclusión social. A todos vós: GRAZAS. Entre todos 
temos conseguido transformar o medo en confianza 
e o futuro en ilusión tal e como se reflicte nos la-
bores de adaptación do antigo hospital de San Xosé 
no que, nun futuro inmediato, será a sede e residen-
cia de ASPNAIS. Noraboa, familia, isto é un éxito de 
todo o colectivo.

Carmela González Lagarón

Secretaria de ASPNAIS Carmela
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Importante parte das actividades de Aspnais dependen 
do labor dos voluntarios, que colaboran coa nosa entidade, 
especialmente en temas de lecer e tempo libre.

Se, ao comezo, este voluntariado se nutría de forma especial 
dos obxectores de conciencia, como prestación substitutoria do 
servizo militar e, en 1998, se subscribiu un convenio coa Con-

sellería de Familia para a 
reinserción de menores en 
pequenos delitos por me-
dio do traballo en tarefas 
de axuda social, na actua-
lidade existe xa unha rede 
de voluntarios que supera o 
cento de persoas, formado 
por maiores e mozos, es-
tudantes ou traballadores, 
que fan un magnifico tra-
ballo que posibilita que os 
usuarios de Aspnais partici-
pen en diversas actividades 
do seu interese.

voluntaRiado

No baloncesto 
Un día de festa
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Na fotocopiadora

En traxe galego

pechaR o cíRculoPrimeiro foi a formación educativa, inexistente, e á que 
Aspnais lle dedicou longos e intensos esforzos, durante case 
un cuarto de século. Posta en marcha esta formación, pensou-
se e foi poñéndose en práctica a constitución de talleres –ao 
modo dunha formación profesional media e superior– na que 
os usuarios en diversas especialidades fosen obtendo capaci-
tación para o desempeño dun oficio, a execución dun traballo 
e con el o afianzamento persoal.

Completábase así o aspecto formativo e a esta formación pro-
fesional prestóuselle especial atención e esforzo en canto as ins-
titucións educativas se fixeron cargo da formación especializada.

A Escola de pais e as reunións de irmáns foron propor-
cionando unha infraestrutura social harmónica para que as 
familias atendesen e, polo tanto, entendesen mellor a todos 
os seus membros.

Conseguida a formación, impúñase como necesidade axu-
dar as familias a conseguir un ritmo de normalidade na súa 
vida diaria polo que foron conformándose un centro de día e 
unha residencia de adultos.

No centro de día, en réxime de media pensión, residen os 
participantes nos diversos talleres (formativos e profesionais) 
con familias que poidan acollelos durante a noite. Neste centro, 
na actualidade, aténdense 26 rapaces e rapazas.

Na residencia, que leva o nome de Conchita Teijeiro, es-
tán atendidos un total de 40 usuarios que a familia non pode 
atender ou reside lonxe de Lugo. Pero tamén, en moitos casos, 
non teñen familia e esta é a súa casa e nós –Aspnais– somos 
toda a súa familia. Isto entronca directamente co problema do 
futuro que moitos pais contemplan cando expoñen en Aspnais 
–a Aspnais– que vai pasar cos seus fillos cando eles falten.

O tema aparece mencionado por primeira vez na acta da 
Xunta Xeral de Socios de Aspnais, celebrada o 15 de marzo 
de 1991, na que se recolle que a algúns socios “les preocupa 
que no exista en esta provincia ninguna Fundación o centro 
de acogida de sus hijos, cuando sus progenitores mueran”.

Xorde a idea da posible creación dunha fundación tutelar, 
acordándose en 1995 a súa creación dentro de Aspnais, 
aínda que non se chegou a levar a efecto ante a situación 
legal, pola que asociacións e fundacións poden actuar                    
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indistintamente nestes temas. E entón pasa Aspnais á acción, 
encargándose da atención e protección da persoa con 
discapacidade no caso de que os seus pais ou responsables 
falezan ou non poidan facerse cargo dela. E diversos pais da 
provincia encargan a Aspnais da atención futura –cando eles 
falten– co que a responsabilidade da asociación se acrecenta e 
transcende temporalmente tomando un carácter plenamente 
institucional, cumprindo á perfección o que os Estatutos e a 
vontade dos seus directivos teñen marcado e o que empezou 
sendo un labor puramente formativo, e logo de promoción 
persoal e laboral, é na actualidade unha atención global 
á persoa con discapacidade intelectual e á súa familia, no 
presente e no futuro.

En repetidas ocasións, a Xunta Directiva ten feito chama-
mento a todos os socios, pais de usuarios dos centros e mes-
mo aos que non fosen socios, para que acudan ás reunións e 
asembleas da Asociación para estar ao tanto da marcha des-
ta e vinculalos máis directamente á Asociación. Esta relación 
considérase do maior interese para involucrar a todos na ta-
refa común. E este interese acrecéntase pola valoración que 
os organismos da Administración lle conceden á Asociación 
baseándose no respaldo que obtén dos seus asociados.

Estes cincuenta anos, cos diversos acontecementos que se 
foron vivindo, rexistran todo tipo de situacións, como ocorre 
en calquera familia, na que os membros teñen que ir supe-
rando dificultades para crecer e evolucionar. Nesta familia, os 
temas económicos estudáronse sempre cun especial coidado 
dos menos favorecidos, de maneira que se arbitren en todo 
momento solucións adecuadas a cada situación.

Desde o comezo asignáronse cotas moi accesibles, de ma-
neira que ninguén deixase de participar polas súas condicións 
económicas e ocasións houbo en que se establecían cotas varia-
bles, voluntarias, para que cada socio achegase segundo as súas 
posibilidades. E sempre, o problema de buscar máis socios que 
contribuísen á marcha da entidade.

Ao comezo dos anos oitenta, no momento en que a De-
putación pedía a implicación dos pais no mantemento dos 

coas faMilias

Pásandoo ben

Descanso
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centros, expúxose o problema da cooperación e achega familiar 
ao mantemento dos centros. Acórdase que a Directiva estude 
cada caso concreto e que os pais ou titores dos nenos matricu-
lados nos centros sexan socios de Aspnais coa cantidade que 
estimen conveniente.

Non se chega a un acordo en canto ás colaboracións eco-
nómicas, nin se fixa cantidade ante a imposibilidade de acor-
dar unha cifra que valla para todos e vai quedando o tema 
á vontade dos pais coas achegas que consideren oportunas. 
Como exemplo de colaboración están as achegas efectuadas, 
en 1981, por vinte pais (nove do centro de Lugo e once do de 
Castro), que achegaron 110.000 pts.

En 1982, establécense cotas mensuais de 2.000 pts para os 
alumnos de Castro e 1.000 para os de Lugo, co fin de sufragar 
parte dos gastos que cada ano ten que afrontar a Asociación. 
Nove anos despois, a cota por pai era de 3.000 pts. 

En época de crise, en 1993, comunícaselles aos pais que te-
rán que pagar cantidades elevadas se a Asociación non percibe 
maiores axudas, estimando a maioría dos pais que estarían dis-
postos a pagar antes de expoñerse a ter que pechar os centros.

Este tema entronca co xa tratado anteriormente dos sempi-
ternos problemas económicos. Pero, a estas alturas, con medio 
século de vida, os temas económicos evidéncianse secundarios 
quedando sempre en primeiro plano os resultados consegui-
dos, os nosos alumnos pasados e presentes, a felicidade nos 
seus ollos, a tranquilidade das súas familias e os magníficos 
resultados conseguidos sobre os que non queremos ocultar o 
xustificado orgullo de Aspnais.

Mencionemos, en primeiro lugar, os asinantes da acta de 
constitución de Aspnais, o 8 de xaneiro de 1966: MANUEL 
MILLÁN LÓPEZ, ANTONIO RAÍCES OTERO, PEDRO PAÍ-
NO VILA, BENITO LÁZARO ROJO, ANGEL BLANCO BENI-
TO, SERAFÍN MAZOY PÉREZ, BALDOMERO VEIGA VEIGA, 
JOSÉ GARCÍA CASTRO, BERNARDO VILA DACAL, JUAN 
REAL VELOSO, GUILLERMO NÚÑEZ CASTRO, FRAN-
CISCO LÓPEZ LÓPEZ, CONSTANTINO BENDOIRO CAR-
BALLO, BALDOMERO GARCÍA LÓPEZ, FÉLIX SÁNCHEZ 

Unha das directivas que tivo Aspnais

Medio século,           
noMe a noMe  
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PÉREZ, BENITO LÁZARO ROJO, FÉLIX SÁNCHEZ PÉREZ, 
UBALDO GARCÍA PARGA, DARÍO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, 
EMILIO NÚÑEZ CAMPOS, ÁNGEL BLANCO BENITO, 
EMILIO DÍAZ DÍAZ, SECUNDINO VÁZQUEZ SOMOZA, 
JOSÉ FERREIRO PARADELA, RAMÓN FERNÁNDEZ FRAN-
CO, INOCENCIO BARREIRO PEREIRO, EMILIO BLANCO 
CATO. Os dez primeiros asinantes (Ángel Blanco Benito e Be-
nito Lázaro Rojo aparecen por duplicado) formaron a primeira 
Xunta Directiva da institución: 

Presidente.- MANUEL MILLÁN LÓPEZ

Vicepresidente.- ANTONIO RAÍCES OTERO

Secretario.- PEDRO PAÍNO VILA

Vicesecretario.- BENITO LÁZARO ROJO

Tesoureiro-contador.- ÁNGEL BLANCO BENITO

Vogais.- SERAFÍN MAZOY PÉREZ, BALDOMERO VEIGA  
VEIGA, JOSÉ GARCÍA CASTRO, BERNARDO VILA DACAL 
e JUAN REAL VELOSO.

Con indicación do ano en que empezaron a colaborar con 
Aspnais –algúns deles, primeiro como suplentes–, velaquí a 
relación de todas as persoas con responsabilidade de dirección 
en Aspnais, desde a súa fundación:

MANUEL MILLÁN LÓPEZ, sería presidente de 1966 a 
1971, ano este no que, por motivos profesionais, se traslada a 
Santiago, onde tamén sería fundador dunha institución similar. 
O seu nome identifica o centro ocupacional de Aspnais.

ANTONIO RAÍCES OTERO, ocupou cargos directivos en 
Aspnais desde 1966 a 2000, sendo, ademais, visitador de cen-
tros, supervisor médico e tesoureiro. Foi nomeado, en 2000, 
presidente de honra.

PEDRO FERNÁNDEZ-PAÍNO VILA foi secretario, vogal e 
vicesecretario. O 13-11-66, en entrevista en El Progreso, como 
candidato a concelleiro, é presentado como “Secretario e un dos 
promotores da Asociación Provincial de Nenos Subnormales”.

BENITO LÁZARO ROJO (1966), vicesecretario

ÁNGEL BLANCO BENITO (1966), tesoureiro-contador, 
secretario, vicesecretario e tesoureiro.
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SERAFÍN MAZOY PÉREZ (1966), vogal

BALDOMERO VEIGA VEIGA (1966), vogal

JOSE GARCÍA CASTRO (1966), vogal

BERNARDO VILA DACAL (1966), vogal

JUAN REAL VELOSO (1966), vogal

ROBERTO BARROS FIGUEIRAS (1967), tesoureiro-con-
tador, administrador de centros, secretario. Faleceu a come-
zos de 1981. A súa acción foi decisiva para o comezo do taller 
ocupacional (sección de fregonas).

VICTORIANO AREÑAS AZCÁRRAGA (1968), asesor 
eclesiástico.

RAMÓN BLANCO CASTRO (1968)

GERINO NÚÑEZ DÍAZ (1979 a 1986), secretario

BENIGNO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (1970 a 1971), vi-
cepresidente e presidente. Substituíu na Presidencia a Manuel 
Millán. Moi axiña, dentro da súa carreira de funcionario, foi 
trasladado a León.

MANUEL VÁZQUEZ RÍO (1970), secretario, encargado 
de persoal, vogal.

JUAN J. GUSSONI R. BUZI (1970), vogal

AQUILINO GÓMEZ GONZÁLEZ (1970), vogal

ÁNGEL GARCÍA SANZ (1971), vogal

ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHEZ (1971), vogal

MARÍA CONCEPCIÓN TEIJEIRO DE PARDO OURO 
(1972), presidenta de honra. Presidenta. Presidenta perpetua 
de honra. Leva o seu nome a residencia de adultos de Aspnais.

EDUARDO GARCÍA RODRÍGUEZ (1972), vicepresidente 2º

MANUEL SÁNDEZ FIGUEIRAS (1972 a 2000), vicesecretario, 
relacións públicas, secretario e vogal.

FRANCISCO RIVERA MANSO (1972), vogal, encargado 
do centro de Lugo e delegado de prensa.

EDUARDO MERINO (1972), vogal

JACINTO REGUEIRA ALONSO (1982), vogal

MANUEL PÉREZ ARMESTO (1972 a 1990), vicesecretario 
e censor de contas.
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JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ (1985 a 2003), vicesecretario, secre-
tario, representante en Fademga. Leva o seu nome o centro de 
día de Aspnais. Faleceu en 2003 e a asociación fai constar en 
acta o sentimento pola súa perda. 

GONZALO VÁZQUEZ GALLEGO (1986), vogal

MARÍA TERESA ÁLVAREZ VARELA (1986-1989), vogal

RAMIRO GONZÁLEZ MATEO (1989 a 2014), vogal, vicete-
soureiro, tesoureiro e vicepresidente. O 27 de xaneiro de 2014 
a Directiva fai constar en acta o pesar polo seu falecemento.

LUÍS ARIAS GARCÍA (1989), vogal

CARLOS RAMOS ALVITE (1990-2008), vogal e vicesecretario

FERNANDO NÚÑEZ ABEL (1991-1997), tesoureiro

AVELINA ROUCO ARES (1994-2012), vogal, vicetesou-
reira, tesoureira e vogal de familia. Foi a creadora da Escola 
de pais.

BERNARDINO PARDO TEIJEIRO (MANU) (1996), vogal, 
vicesecretario, asesor médico, vicepresidente.

M.ª CARMEN GONZÁLEZ LAGARÓN (1996), vogal, vogal 
de Familia en Fademga, vicetesoureira, secretaria. 

JOSÉ REIGOSA GARCÍA (2000), vogal, tesoureiro, vicese-
cretario e presidente.

CHIRUCA ROUCO ARES (2000), vogal

JOSÉ VIÑA PETEIRO (2000), vicetesoureiro

RAMIRO RIVAS VIDAL (2000), vogal

PILAR SAAVEDRA RODRÍGUEZ (2000), vogal, vogal de lecer

ÓSCAR CARBALLAS INSUA (2000), vogal, vicesecretario, 
vicetesoureiro e tesoureiro.

JOAQUÍN GARCÍA DÍEZ (2004-2006), vogal de Asistencia 
Social.

MIGUEL LÓPEZ CRESPO (2008), vogal

LUCÍA SAAVEDRA RODRÍGUEZ (2008-2012), vogal

MARÍA LUISA RAÍCES (2008 - 2012), vogal

EUGENIO CORRAL ÁLVAREZ (2012), vogal, tesoureiro
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MARÍA TERESA PRADO BARALLOBRE (2012), vogal, 
vicesecretaria.

OVIDIO BARREIRO VARELA (2013), vogal

JOSÉ ANTONIO CRUZ LAGO (2015), vogal

Nas actas da entidade aparecen reflectidos outros asistentes 
ás reunións da Xunta Directiva. Na de 11 de maio de 1969, 
asisten como vogais colaboradores DELIO MENDAÑA ÁLVA-
REZ, ROSA PUGA DE VARELA e RICARDO BARTOLOMÉ 
DÍAZ. E o 2 de xuño, do mesmo ano, MARÍA LUÍSA DE GAR-
CÍA BOBADILLA, Sra. de RIVERA MANSO e Sra. de MERINO.

En 1979, entra na Directiva GERINO NÚÑEZ DÍAZ, du-
rante moitos anos directivo da Asociación San Juan de Dios 
de Viveiro, a quen se lle ofreceu o posto de secretario xeral de 
Aspnais para prestar a súa colaboración nela desde o seo da 
Directiva. Acepta o cargo, indicando que “no puede negar su 
colaboración por si esta pudiese servir de algo”. Desempeñaría 
o cargo até 1986.

O 5 de xaneiro de 1981, faise constar en acta o sentimento 
pola repentina morte de Roberto Barros Filgueira, que “siem-
pre estuvo al frente de la asociación, desde diversos puestos 
directivos, desde los momentos de sú creación”. E na acta da 
reunión do 27-5-1981, consta un voto de grazas da Directiva 
polo traballo deste gran colaborador da entidade. 

En 1986, acórdase que a Xunta Directiva funcione por co-
misións, creándose inicialmente as de: colexio e taller, persoal, 
relacións públicas e festivais. Logo funcionarían as de econo-
mía e persoal, educación e graves, familia, lecer e deportes. 
E, por fin, en 2012, as de economía, recursos humanos, ad-
ministración e centros, relacións e actividades da Asociación, 
familia, lecer e tempo libre e deportes.

E un último aspecto que tamén pon de relevo o afán inte-
grador que anima a Aspnais. Foi o 4 de novembro de 2013 a 
primeira vez que a unha reunión da Xunta Directiva asistiron 
un voluntario e unha persoa con discapacidade. Seguimos 
polo bo camiño.

Centro de Día
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honRas e distincións As institucións tiveron moi claro, desde o primeiro mo-
mento, o papel de Aspnais na sociedade lucense atendendo un 
colectivo sumamente sensible, que ata que esta Asociación co-
mezou a funcionar estaba totalmente desatendido. E aínda que 
noutros lugares deste libro se menciona expresamente, é preciso 
deixar constancia do apoio decidido da Deputación Provincial 
de Lugo, desde o momento da creación da Asociación, para que 
puidese ser unha realidade o seu nacemento e evolución. Así se 
reflicte na serie de recoñecementos desta entidade aos sucesi-
vos presidentes, sendo nomeado presidente de honra o titular 
da devandita institución José de la Torre Moreiras, constando 
en acta o agradecemento a Luís Cordeiro Rodríguez, Francisco 
Cacharro Pardo e –recentemente– a homenaxe rendida a José 
Ramón Gómez Besteiro. 

O 2 de agosto de 1968, exprésase o agradecemento a Eduar-
do del Río Iglesia, gobernador civil, pola atención á Asociación 
e, moi especialmente, pola eficacia e rapidez na posta en marcha 
da Comisión de traballo, agradecéndolle tamén a súa colabora-
ción ao secretario xeral adxunto do Consello, Sr. Pérez Tatres.

Na Asemblea Xeral celebrada o 9 de marzo de 1969, pola 
colaboración con esta entidade, noméase presidente de honra 
o titular da Deputación Provincial, José de la Torre Moreiras. 
A proposta do presidente de Aspnais é acollida con aplausos 
e aprobada por unanimidade. Tamén foi nomeada presiden-
ta de honra Carmen Gayarre de Gil, auténtica autoridade na 
atención aos diminuídos psíquicos e precursora na institucio-
nalización da súa educación.

En xuño de 1969, a directiva acorda agradecerlles ao Hotel 
Méndez Núñez, Portón do Recanto e Srs. Rivera, Paíno e Gar-
cía Bobadilla, así como ao comercio lucense, a súa axuda ao 
festival organizado por Conchita Teijeiro. Iníciase o expedien-
te para nomeala presidenta de honra, que ela rexeita, pero a 
proposta prospera e acórdase o seu nomeamento na Asemblea 
extraordinaria, de 8 de setembro do mesmo ano, por “movili-
zar al pueblo de Lugo en la organización de un festival a favor 
de los subnormales con una recaudación de 325.000 pts”. A 
proposta acolleuse cun aplauso e aprobouse por unanimidade. 
Conchita Teijeiro acéptao“como madre unida a todos nosotros, 
formando parte de esta familia, y a esta acción dedicará todo 
su esfuerzo, como ya viene haciendo, colaborando con esta 
Asociación y Junta que son excepcionales”. Recibiu o título o 
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26 de abril de 1970, en Asemblea xeral celebrada con motivo 
do comezo do curso, con asistencia do Sr. bispo de Lugo. En 
2013, foi nomeada presidenta perpetua. 

Tamén, en 1969 (22 de outubro), se lle agradece a súa 
colaboración a Gregorio Rubio Nombela, xefe da sección de 
Planificación Asistencial e proponse nomear presidentes de 
honra a José Diego López, director xeral e o ilustre lucense 
Antonio Carro Martínez.

O 27 de xaneiro de 1970, distínguese como colaborador 
a Luís Pérez Barja, arquitecto provincial, entregándoselle un 
pergamiño. 

En 1971, lémbrase o presidente Millán, cualificándoo de 
“alma mater de la asociación, y a quien sin duda se debe su 
existencia”, deixando constancia en acta do agradecemento 
polo labor realizado e nomeándoo presidente perpetuo de 
Aspnais. Tamén se lle agradece a José Fernández a colabo-
ración coa Asociación por parte do Centro de Orientación e 
Diagnóstico da Xefatura Provincial de Sanidade.

O presidente Benigno Rodríguez solicita que se integre na 
Directiva a Conchita Teijeiro, presidenta de honra para apro-
veitar as súas “excepcionales condiciones y su inmenso ca-
riño por la Asociación, manifestado en múltiples ocasiones, 
rogándole que acepte ser vocal consultivo y Jefe de Relaciones 
Públicas, cargo que tan bien encaja en sus poco comunes cua-
lidades humanas y personales”. Conchita acepta e pasa a ser 
membro da Xunta Directiva.

O 17 de setembro de 1972 faise constar en acta “la gran 
labor que Francisco Rivera Manso viene prestando a través de 
la prensa”, sinalando a este como “socio tan significado”.

En sesión do 18 de decembro de 1981, faise constar en acta 
un “Voto de gracias al Presidente de la Diputación, Luis Cordei-
ro Rodríguez, por la labor desarrollada por la corporación pro-
vincial desde que está al frente de la misma y su preocupación 
y atención a los temas educativos en el organismo que preside, 
con constante interés y dedicación a los mismos y de una ma-
nera especial en cuanto a lo que a educación especial se refiere. 
Las obras de los dos centros de educación son sobrado ejemplo 
de ello. El acuerdo de este voto de gracias fue adoptado por la 
unanimidad de los presentes”.
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a nosa conchita:                               
a especial                

conchita teijeiRo

O 19 de setembro de 1984, un novo agradecemento se lle 
fai constar á Deputación na persoa do seu presidente, Francisco 
Cacharro Pardo, por “sus facilidades, apoyo y cooperación, lo 
mismo que al Sr Pérez Carnero, interventor”.

Por fin, o 15 de marzo de 1985, faise constar en acta o 
sentimento da Xunta e o de cantos compoñen a Asociación 
polo falecemento do Dr. Bernardino Pardo Ouro, esposo da 
presidenta, “no sólo uniéndose a su condolencia sino también 
por todo lo que siempre ha significado su apoyo a Aspnais y a 
sus fines, acordándose que en el colegio de Castro de Riberas 
de Lea se celebre una misa en su sufragio, a la que acudirá esta 
Junta y a la que se invitará a los familiares de los niños y los 
socios de Aspnais”.

En 2000, é nomeado presidente de honra Antonio Raíces 
Otero, membro da Xunta Directiva desde a creación de Asp-
nais, da que foi vicepresidente, visitador de centros, supervi-
sor médico e tesoureiro. 

E en maio de 2015, Aspnais distinguiu con cadansúa in-
signia de prata a Conchita Teijeiro, presidenta de honra-pre-
sidenta perpetua; Ramón Carballo, subdelegado do Gober-
no; Coro Piñeiro, directora xeral da Consellería de Traballo 
e Benestar Social; José López Orozco, alcalde de Lugo e no-
meáronse socios de honra a Deputación Provincial, presidida 
por José Ramón Gómez Besteiro e Luís Fernández Somoza, de 
Investimentos Subel, S.L.

Necesariamente, Conchita Teijeiro, nome polo que é co-
ñecida por todos os lucenses (María Concepción Teijeiro de 
Pardo Ouro), figura en diversos apartados destes apuntamen-
tos para a historia dos primeiros cincuenta anos de Aspnais. 
Porque Aspnais é Conchita e Conchita é Aspnais. Cando este 
libro vexa a luz levará 46 anos como presidenta de honra, 3 
como presidenta perpetua e foi presidenta da Asociación des-
de 1972 a 2013, ano no que a sucedeu o actual presidente, 
José Reigosa García.

Para os que vivimos no mundo da información lucense, Con-
chita foi e é a imaxe de Aspnais en cantas actividades públicas 
participa a Asociación. Lucense, filla do tenente coronel Teijeiro 
e María Luisa Revilla, casou co prestixioso doutor Bernardino 
Pardo Ouro e tivo oito fillos.Atendendo os xornalistas
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(1).- DA TÍA TULA Á CASA DA MULLER (Mulleres lucenses 1950-
1990), Concello de Lugo, 2005. Dir. M.ª Jesus Saavedra Carballido.

Tomamos palabras publicadas no libro que recolle a histo-
ria da evolución da muller lucense entre 1950 e 1990 (1): “No 
podemos hablar de esta asociación (Aspnais) sin subrayar los 
esfuerzos realizados en su favor por María de la Concepción 
Teijeiro Revilla…/… su labor al frente de Aspnais para la re-
caudación de fondos destinados a las personas con algún tipo 
de discapacidad va a ser su principal objetivo desde que asu-
me la presidencia de la Asociación…/… En mayo de 1969 
encabeza una comisión de damas que proyectan y organizan 
un gran festival benéfico en el Méndez Núñez para recau-
dar fondos que permitiesen coadyuvar a la mejor puesta en 
marcha del Centro acabado de inaugurar por la asociación. 
La idea recibe un gran apoyo social y el festival resulta un 
gran éxito ascendiendo la recaudación a casi 334.000 pts. En 
agradecimiento, la junta de la asociación, presidida por Ma-
nuel Millán, le otorga el título de Presidente de Honor. Antes 
de que finalice la década, organizará un segundo festival en 
diciembre de 1969, también a beneficio de la asociación para 
recaudar fondos para dotar los talleres de iniciación profe-
sional y trabajos manuales del Centro número 1 de Reeduca-
ción y Recuperación de Subnormales de Lugo. Incluso llega-
rá a participar en un concurso radiofónico de la Cadena Ser 
para recaudar fondos para la asociación…./… su capacidad 
de convocatoria era insuperable, así lo demostraba año tras 
año con los festivales para recaudar fondos. En estos festiva-
les había actuaciones, desfiles, tómbola, venta de lotería…al 
mismo tiempo, contaba con la colaboración de numerosos 
industriales y comerciantes de la ciudad que hacían donati-
vos y regalos, algunos tan curiosos como una ternera frisona 
de quince días, o un balón firmado por los jugadores del Real 
Madrid…./…en 1970, Conchita recibe el premio honorífico 
de Lucense del Año, convirtiéndose en la primera mujer que 
lo recibe. En 1971 recibe la Cruz de la Beneficencia. A partir 
de 1973, la firma Ínsua va a colaborar con Conchita orga-
nizando desfiles de moda íntima en el Méndez Núñez, para 
recaudar fondos para Aspnais, a los que en principio sólo 
podían acudir “señoras y señoritas”, que pagaban 250 pts., 
por la invitación, pero con el avance de la época también 
acudirán los señores. En 1977, participarán en el desfile por 

Papa Noel
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primera vez modelos masculinos que pasaban trajes de baño, 
pijamas y moda íntima…./… Conchita Teijeiro sigue traba-
jando por la puesta en marcha de los distintos programas que 
los centros ocupacionales de Aspnais, llevan a cabo, dejando 
a un lado la época de los desfiles, que habían tenido tanto 
éxito social en los setenta, la asociación prefiere recurrir a 
otras vías de ayuda que no descansen tanto en la generosidad 
de la gente, organizando nuevas actividades para recauda-
ción de fondos. La más exitosa será la Gran Marcha del Miño, 
un recorrido popular, en el que participan muchos lucenses, 
que contará con distintas ediciones que se van a celebrar a 
lo largo de la década, siendo la primera en el año 1981 con 
un recorrido entre Lugo y Rábade. Los siguientes serán entre 
Lugo y el Campo de los Pinos, en Ombreiro.

Quienes la conocen bien, dicen que esta mujer es total-
mente desconocida para el gran público, ya que de ella sólo 
se conoce su parte “visible”, pública. Uno de sus hijos acude 
al Centro de Día de la Asociación, y esto, sin duda, orientó 
su vida. Porque dedicó su vida a la atención de estos chicos, 
“sus” chicos, desde hace prácticamente medio siglo. Su apa-
riencia externa es la de una mujer muy bella, elegantísima, 
con gran estilo, con indudable glamour, que conoce y a la que 
conocen prácticamente todos los lucenses…que cuando llega 
a Aspnais se transforma, y barre, friega, coloca… haciendo 
todo lo que hay que hacer, como todos lo hacen. Así, todo el 
personal la quiere entrañablemente y todos los chicos son sus 
mejores amigos.”

En 2010, a Fundación Anade instituiu o Premio á Integra-
ción Social. Na súa primeira edición concedeuselle a Conchita 
Teijeiro. En decembro de 2012 rendéuselle en Lugo unha home-
naxe popular na que participaron máis de duascentas persoas. 

Hai dúas décadas, cando comezou a funcionar no Ceao 
a primeira Televisión Lugo, correspondeume elixir determi-
nados lucenses senlleiros para dirixir e presentar diversos 
programas. Nun deles, Feminino Plural, estreouse Conchita 
como magnífica presentadora de televisión. Eramos máis de 
medio cento de persoas as que faciamos aquela Televisión 
Lugo; Conchita conquistounos a todos.

Cando Aspnais vén de cumprir medio século, Aspnais segue 
sendo Conchita. Conchita é e será sempre Aspnais.

Conchita e Eladio

Directivos
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Naceu e reside en Lugo. Viúva do Dr. Bernardino 
Pardo Ouro. Ten 8 fillos. Un deles, Cachu, como con-
secuencia dunha meninxoencefalite ten unha disca-
pacidade intelectual.

Foi nomeada presidenta de honra de Aspnais, en 
1970, presidenta efectiva, en 1972, (cargo que exer-
ceu ata 2013). Na actualidade é presidenta de honra 
perpetua de Aspnais.

En 1971, outorgóuselle a Cruz e Banda da Benefi-
cencia. En 1992 e 1993, foi nomeada LUCENSE DEL 
AÑO, e MILAGROSISTA DEL AÑO e MADRIÑA DA 
ASOCIACIÓN DE MILAGROSISTAS en 1996.

En 1997, foi pregoeira das Festas do Antroido e 
Nadal do Concello de Lugo e das festas do verán do 
Concello do Páramo.

A Xunta de Galicia concedeulle a Medalla Castelao 
en 2003. No 2006, recibe a Medalla Special Olimpics 
Galicia. No 2007, o Rotary Club de Lugo concedeulle 
o premio “Servir a Lugo” e foi nomeada Madriña pola 
Confraría da Virxe das Dores.

En 2009, foi nomeada Comendadora do Queixo da 
Ulloa. No 2010, recibe o I Premio Fundación Anade 
de Integración Social.

En 2010, a emisora EAJ68 Radio Lugo concedeulle 
o premio “Lucenses que han hecho época”.

Ten escrito catro libros: La Cocina en el Camino de 
Santiago (1992), Buenas Costumbres, Modales y Proto-
colo (1995), Cenando con... (2002) e Es tan sumamente 
pobre que solo tiene dinero (2005).

conchita teijeiRo               
de paRdo ouRo

Manu, Conchita e Pilar

Maratón de Aspnais en Televisión Lugo
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En medio século de existencia, gobernaron Asp-
nais diversas directivas, que sempre se caracterizaron 
polo seu entusiasmo, ánimo emprendedor, desexo de 
axudar e conciencia plena das necesidades de aten-
ción e inclusión que teñen os usuarios da institución, 
que nestes momentos son 138, agardándose poder 
duplicar esta cifra en canto entren en funcionamento 
as novas instalacións de Aspnais no antigo hospital 
de San José.

Se anteriormente ten habido meritorios directivos 
dedicados á Asociación, sen vinculación familiar con 
ningún usuario, na actualidade todos os membros da 
Xunta Directiva son pais, nais, irmáns e/ou titores de 
usuarios da institución.

A Directiva á que lle correspondeu organizar as 
celebracións do primeiro cincuentenario da entidade 
(1966-2016), que obtivo da Deputación Provincial as 
instalacións do antigo hospital San José para as novas 
instalacións de Aspnais e que afrontará a nova etapa 
que está comezando coas obras de remodelación da 
nova sede, está formada por:

Presidente: JOSÉ REIGOSA GARCÍA

Vicepresidente: BERNARDINO PARDO TEIJEIRO

Secretaria: M.ª CARMEN GONZALEZ LAGARON

Tesoureiro: EUGENIO CORRAL ÁLVAREZ

Vicesecretaria: TERESA PRADO BARALLOBRE

Vogais: PILAR SAAVEDRA RODRÍGUEZ e                     
                  MIGUEL LOPEZ CRESPO. 

Suplentes: OVIDIO BARREIRO VARELA e            
                       JOSÉ ANTONIO CRUZ LAGO.

Directiva actual

o GoBeRno de aspnais
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Aspnais ten que expresar cincuenta anos de grazas. Grazas 
primeiro aos lucenses que acolleron esta iniciativa cun agari-
mo sen límites, aos pais de alumnos de antes e de agora, pola 
súa comprensión e sintonía. A todos.

Agradecemento ás institucións comezando pola Deputación 
Provincial, que foi a primeira en apoiar Aspnais e o seu traballo, 
seguindo pola Xunta de Galicia, como antes polos ministerios 
competentes na materia. Temos aínda moi recente unha visita 
do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quen 
puido comprobar in situ as nosas realidades e, tamén, as no-
sas necesidades. E agradecemento moi especial ao Concello de 
Lugo polo seu permanente apoio á nosa institución.

Agradecemento ás entidades bancarias e de aforro e aos 
concellos da provincia entre os que temos que destacar o da 
Pastoriza polas súas continuadas achegas económicas. 

O recoñecemento é permanente aos nosos socios, aos no-
sos colaboradores, ao noso persoal, aos voluntarios, aos nosos 
mozos…, só temos motivos de agradecemento todo o día, to-
dos os días e nunca nos cansaremos de expresalo. E ao non po-
der facer constancia expresa de todos os que merecen o noso 
agradecemento, facémolo necesariamente de forma global por 
imposibilidade manifesta.

Aspnais, aos cincuenta anos da súa fundación, declárase 
feliz por nacer en Lugo, por ser acollida con tanto entusias-
mo, por recibir tan importantes e innumerables axudas, polos 
resultados conseguidos e por ternos axudado a conseguilos, 
polo presente e polo pasado. E tamén polo futuro, porque 
necesitamos de todos e seguiremos contando con todos. 

aGRadeceMentos

Visita de Touriño

No xardín

Fraga e Conchita

Visita do presidente da Xunta, 
Alberto Núñez Feijoo e cargos do PP
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Aspnais foi sempre consciente da necesidade de celebrar 
os fitos temporais ou acontecementos especiais e, así, celebra-
mos cos lucenses os nosos primeiros trinta anos… os coren-
ta… e agora quixemos facelo cos cincuenta, medio século, de 
forma especial.

Os trinta anos, en 1996, celebrámolos cunha exposición 
de traballos na Deputación Provincial, o mes de maio, e o 
26 de xuño con recepción aos invitados, misa e comida de 
irmandade. Os corenta, en setembro de 2006, celebrámolos 
cunha xornada de portas abertas, exposición de traballos, ex-
posición fotográfica e unha medalla conmemorativa coa que 
obsequiamos a todos os nosos asociados.

Os cincuenta, como corresponde á rotundidade da celebra-
ción, están a ocuparnos todo o ano 2016 e máis alo. Pero esa é 
outra historia que teremos que contar con detalle.

aniveRsaRios: 30, 40, 
50 anos…

Hai vinte anos
Comida XXX Aniversario

Coa Policia nacional
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Xente de Aspnais

O que era futuro en 1966, 1976, 1986… xa é presente. Os 
que entón eran nenos, hoxe son maiores. E máis que nunca 
precisan do noso traballo, da nosa protección. 

Aos cincuenta anos da nosa creación como Asociación 
comprobamos que cada día o noso traballo é máis complexo, 
de maior responsabilidade, de maior calado. Cando empeza-
mos, o traballo inmediato, imprescindible, era a formación 
básica, até entón inexistente. Logo foi a formación ocupacio-
nal, para darlles un traballo aos 
nosos “mozos”, propiciar que fo-
sen útiles á sociedade, crear talle-
res que permitisen facer rendible 
o seu traballo… Pero ao facerse 
maiores os nosos mozos, im-
púxose a necesidade absoluta de 
proporcionarlles unha casa, unha 
familia, especialmente nos casos 
nos que sobreviven á súa familia 
directa e naceron as residencias.

Solucionada a formación bási-
ca, quédannos como tarefas esen-
ciais as dos centros ocupacionais, 
os centros de día para colaborar 
coas familias e as residencias para 

Medalla Cincuentenario 
Logo 50 Aniversario Aspnais

o futuRo: tecendo soños
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Magosto

Enmarcando a vida

Festa en familia

acoller os que a súa familia non pode atender. Ese é o noso 
complexo futuro. O noso fermoso e complexo futuro no que 
xa estamos, porque o futuro para Aspnais comezou hai moito 
tempo, porque hai moito tempo que soubemos situarnos no 
futuro e, máis que prevelo, forxalo. E niso estamos.

Levamos cincuenta anos facendo familia. Levamos cin-
cuenta anos tecendo soños. E se alguén pensa que “os soños, 
soños son”, será verdade, pero aprendemos a coñecelos, a fo-
mentalos, a encamiñalos a tecelos para que teñan -a pesar de 
ser etéreos- unha consistencia acorde cos sentimentos; que 
crezan, que se desenvolvan e se contaxien… e que en contacto 
con outros, se retroalimenten, se reproduzan, se nos escapen 
(sabemos que volverán) porque eses soños sen nós –sen Asp-
nais, sen as súas xentes, sen os seus usuarios…– non terían 
sentido. Non existirían.

Temos o soño de chegar a ser como os nosos mozos. Ser 
tan abertos e nobres como eles que o dan todo a cambio de 
nada. Ter o corazón tan puro como para poder ofrecer ese 
agarimo incondicional que eles ofrecen cos brazos e o corazón 
abertos. Temos o soño de aprender a coñecelos mellor por 
dentro, superando as nosas propias deficiencias e comproban-
do que posúen o máis nobre, sincero e grande do ser humano, 
pero fai falta intentar chegar a ser tan nobre como eles para 
poder asomarnos ao seu riquísimo interior.

Hai unha “tecedora de soños” que Buero Vallejo crea a partir 
da Penélope, ideada por Homero. Quedámonos só co título sen 
tomar partido pola Penélope que tece de día e destece de noite, 
nin coa visión que dela nos dá Buero, ben diferente da míti-
ca orixinal. Queremos ser tecedores de soños que evolucionan 
nunha dirección, nos que se cabe o retroceso é só para tomar 
impulso. Queremos ser tecedores de soños, propios e alleos, 
dos nosos mozos, polos nosos mozos, para os nosos mozos.

Eles son o soño de Aspnais. Medio século de experiencia 
tecedora capacítanos, por ilusión e experiencia, para seguir 
mantendo o ritmo no noso inmaterial tear. E a todos convi-
damos e a todos esperamos, nalgún momento, para impulsar 
este tecido interminable.
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