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Con esta memoria abrimos unha xanela a través da cal deixamos ver todo o que sucedeu o
ano pasado dun xeito moi resumido. A irrupción da pandemia mundial derivada da
enfermidade ocasionada polo virus SARS-CoV-2 altera e impacta na nosa organización
durante o 2020,... nenos, nenas, adolescentes, familias, persoal traballador... todas as persoas
afectadas dun ou doutro xeito por unha mesma ameaza e risco.

O 2020 será recordado para sempre como un ano extremadamente complexo. O
confinamento domiciliario dende mediados de marzo ata mediados de xuño alterou o noso
funcionamento en cada un dos nosos recursos. O medo, a incerteza, os toques de queda,
contaxios, as corentenas, os illamentos... pouco a pouco foron dando paso a procesos de
desescalada, uso obrigatorio de mascarillas, xeles hidroácólicos, distancias de seguridade..
Dentro da resiliencia xeral e natural experimentada xurdiron exemplos de adaptación, de
traballo en equipo, do coidado máis sentido, da auto protección, do orgullo, da creatividade, do
traballo en equipo... do sentimento mais puro do que significa axudar ós demais.

Todos os anos presentamos os principais datos dos nosos servizos e programas para dar
mostra de transparencia da nosa xestión de recursos públicos, mais nesta ocasión gustaríanos
que coa lectura desta memoria quedara de manifesto a nosa homenaxe a todas as persoas de
ARELA que dun xeito ou de outro tocoulle vivir este momento.

Gustaríanos poder facer unha especial mención, a todas as nenas, nenos e adolescentes das 6
casas de Familia que ARELA ten en Galicia, xa que que viviron de cheo o confinamento
domiciliario, así como os efectos máis negativos da fase de desescalada e as súas etapas
posteriores. Durante este confinamento domiciliario ARELA mantivo a convivencia nas 6 casas
de familia. O resto de recursos da entidade (Centros de día, Centros de intervención educativa
en medio aberto, CaixaProinfancia...) tiveron que adaptar a súa intervención dende o primeiro
momento a un modo non presencial durante 3 meses.

No momento da redacción deste “saúdo inicial”, seguimos construíndo a nosa realidade chea
de incertezas, pero xa coa bagaxe do aprendido en todo este proceso vivido de xeito tan
intenso neste último ano. A vida continua, e o noso traballo seguiu manténdose durante este
2020 a través das 6 Casas de Familia, 2 Centros de Atención de Día Integral e un Centro de
Intervención Educativa en Medio Aberto de Pontevedra (con dous equipamentos). En total a
través destes tres Servizos atendemos durante o 2020 a 315 nenos, nenas e adolescentes (72
nas Casas de Familia, 26 nos Centros de Atención de Día Integral e 217 nos dous equipamentos
do Centro de Intervención Educativa en Medio Aberto). 

Saúdo
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Agradecemento especial á Consellería de Política Social da Xunta de Galicia xa que foi quen de
atender e adaptarse ás nosas demandas xurdidas da necesidade de ter que incrementar maiores
gastos de persoal e materiais preventivos.

O programa CaixaProinfancia da Fundación “La Caixa”, comprobou de primeira man a realidade
xurdida do impacto desta pandemia xa que este proceso deixou de manifesto as debilidades que
acompañan ás persoas en situación de pobreza. Pouco a pouco estamos sendo testemuñas de
novas manifestacións da necesidade humana, sen ter que viaxar mais aló do territorio galego.
Queda moito que facer e moito que mudar. ARELA seguiu coordinando o CaixaProinfancia nas
cidades de Vigo, e Santiago. En total intervimos na realidade de 128 familias e en 234 nenos, nenas
e adolescentes e así poder intervir e previr a pobreza hereditaria dotando de ferramentas para
esquivala.

Neste 2020 iniciamos un novo proceso, xa que dende outubro empezamos a coordinar a rede
Territorial deste programa nas 7 grandes cidades de Galicia (Vigo, Santiago, Pontevedra, A
Coruña, Ferrol, Ourense e Lugo) así como dous territorios fora da comunidade galega, Mieres
(Comunidade de Asturias) e Santander (Comunidade de Cantabria). 

Agradecemento especial á Fundación "La Caixa" por atender ás demandas das profesionais e
cubrir de xeito extraordinario as necesidades elementais das familias do programa durante os
tempos máis complicados do confinamento. 

O formato de memoria de actividades que ARELA está a propoñer nestes últimos anos céntrase
na idea de transmitir á sociedade a nosa mensaxe sen ter que dar datos ou información en
exceso, xa que para isto xa temos outros formatos de memorias. A través dunha visual a este
documento podedes facervos unha idea de todo o traballo que hai detrás de cada un das persoas
que atendemos. 

E coma sempre, e non por iso menos importante... Non queremos deixar de agradecer a todo o
equipo de profesionais que traballan en ARELA XA QUE SON PARTE FUNDAMENTAL. FORON E
SEGUIRÁN SENDO O PRINCIPAL SOPORTE DO POTENCIAL PARA PODER SEGUIR MELLORANDO
A VIDA DA INFANCIA E MOCIDADE GALEGAS EN SITUACIÓN DE RISCO, DESPROTECCIÓN OU
CONFLITO SOCIAL. 
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A Asociación ARELA
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ARELA asume o COMPROMISO coa infancia e a mocidade desprotexida e/ou
en conflicto social, a través dos seguintes valores:

Fomento de INICIATIVAS que se adapten ás novas necesidades
detectadas.
Intervención INDIVIDUALIZADA baseada na FLEXIBILIDADE e na
AUSENCIA DE PREXUÍZOS.
RESPECTO e CONFIANZA PERMANENTE nas posibilidades e
potencialidades dos nenos e nenas, adolescentes e mozos.
PROFESIONALIDADE cun estilo de intervención baseado no TRABALLO
EN EQUIPO, a COLABORACIÓN EN REDE, a FORMACIÓN CONTINUA e a
EFICIENCIA.
CALIDADE, TRANSPARENCIA e MELLORA CONTINUA na xestión.
IMPLICACIÓN e PARTICIPACIÓN dos membros da entidade na toma de
decisións.
CONCIENCIACIÓN da sociedade da situación da infancia e a mocidade
desprotexidas e/ou en conflito social a través da PRESENZA e IMPACTO

A nosa MISIÓN é o desenvolvemento integral da infancia e da mocidade de
Galicia, en situación de desprotección, e/ou conflito social, fomentando
iniciativas de calidade e normalizadoras, cun compromiso continuo pola
xustiza social, a través da implicación das persoas que a constitúen

En 1998 un grupo de profesionais da psicoloxía, da educación social, do
traballo social, da pedagoxía, ….crean a Asociación ARELA 

Somos unha asociación sen ánimo de lucro, declarada de utilidade pública,
segundo se recolle no DOG do 22 de maio de 2018

quén somos?

misión

valores



Os órganos de goberno

O equipo directivo de ARELA encárgase da coordinación dos diferentes
servizos, programas e áreas de traballo da entidade. Está formado polas
seguintes persoas:

A Xunta Directiva de ARELA estivo formada polas seguintes socias e socios:

No ano 2020 a asamblea da Asociación ARELA contou con 32 socios e socias

a asemblea de socios e socias

a xunta directiva

o equipo directivo

PRESIDENTA: Carme Celis Álvarez.
TESOUREIRO: Rafael Pérez de Lis Nieto.
SECRETARIA: Aroa Martínez Mosquera.
VOGAL: María Méndez Botana.
VOGAL: Patricia Varela Guntín.
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DIRECTOR: Julio Barreiro González.
COORDINADORA ÁREA DE PROTECCIÓN: Iria Fernandez Méndez.
COORDINADORA ÁREA DE CONFLITO SOCIAL: Ana Pérez Figueroa. 
RESPONSABLE DE XESTIÓN: María Marcote Márquez.
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Intervención INDIVIDUALIZADA baseada na FLEXIBILIDADE e na AUSENCIA
DE PREXUÍZOS.
RESPECTO e CONFIANZA PERMANENTE nas posibilidades e
potencialidades dos nenos e nenas, adolescentes e mozos.
Estilo de intervención baseado no TRABALLO EN EQUIPO, a
COLABORACIÓN EN REDE, a FORMACIÓN CONTINUA e a EFICIENCIA.

O equipo humano

      Na memoria 2020 da Asociación
ARELA é obrigado facer un
recoñecemento ao traballo realizado polo
equipo de profesionais da entidade.
Souberon poñer todo da súa parte en
momentos ben difíciles para facer máis
fácil a vida dos nenos, nenas, adolescentes
e mozos e mozas atendidos nos diferentes
servizos e programas da entidade.

En 2020 traballaron en ARELA 121 persoas. A intervención dos profesionais de ARELA
fundaméntase nos seguintes principios:

a intervención profesional en ARELA

o equipo humano durante a pandemia
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Servicio de Centros 
de atención de día 
integral

26 nenos, nenas e 
adolescentes atendidos

Servicio de centros de 
intervención educativa
en medio abierto

217 adolescentes e 
mozos e mozas atendidos

ARELA no 2020

72 nenos, nenas e 
adolescentes atendidos

Servicio de 
Casas de Familia

234 nenos, nenas e 
adolescentes atendidos

GALICIA ASTURIAS

CANTABRIA

Santander

Mieres



casas de
familia

Favorecemos a integración familiar e social dos
nenos, nenas e adolescentes, en desprotección
familiar, mediante unha intervención
educativa, integral e individualizada;
enmarcada nun clima acolledor, de afecto e
respecto, traballando en rede cos axentes
sociais implicados

MISIÓN
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56 %40
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Acollemento 

Integración familiar 

Traslado interno 

Autonomía 

Traslado de centro 

Outros 

1,8/2 4,14/5

72
nenos, nenas e
adolescentes

atendidos

Unha casa de familia é un recurso educativo, no que conviven 8
nenos, nenas e adolescentes (con idades entre os 0 e os 18 anos).
ARELA conta con 6 casas de familia en toda Galicia

32
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29
nenos, nenas e
adolescentes
baixa en 2020

 

7
meses de

estancia media
das baixas

satisfacción media
dos nenos e nenas

 

satisfacción media
dos adolescentes



centros 
de día

Normalizamos a convivencia familiar de nenos,
nenas e adolescentes con dificultades socio-
familiares, para que, a través da intervención
educativa, integral e individualizada, en rede,
con outros profesionais, dentro do seu entorno,
se acaden os cambios precisos

MISIÓN
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54 %14
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Visitas no domicilio 

Reunión no CADI 

Acompañamentos 

Outros 

2/2 4,73/5

26
nenos, nenas e
adolescentes

atendidos

Os centros de atención de día integral permiten que o nen@,
adolescente ou moz@ continúe no seu ámbito familiar mentres se
traballa con toda a unidade de convivencia

15
familias

atendidas
no ano 2020

satisfacción media
dos nenos e nenas

satisfacción media
dos adolescentes

12
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Maioría de idade 

Outro 

6
nenos, nenas e
adolescentes
baixa en 2020  

384
intervencións
con familias
no ano 2020



Fomentamos maiores niveis de
responsabilidade, autonomía persoal e a non
reincidencia, mediante a intervención educativa,
integral e individualizada, con adolescentes,
mozos e mozas en conflito social, contando coa
cooperación de todos os axentes sociais e da
familia

MISIÓN
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medio
abierto
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Liberdade vixiada 
Tarefa socioeducativa 

Tratamento ambulatorio 
Prest beneficio comunidad 

Centro de día 
Convivencia 

Perm fin de semana 
Extraxudiciais 

4,72/5 4,75/5

217
adolescentes,

mozos e mozas
atendidos

Os centros de intervención educativa en medio aberto fomentamos
maiores niveis de responsabilidade, autonomía persoal e a non
reincidencia, en adolescentes, mozos e mozas en conflito social.

248 medidas
xudiciais

satisfacción media en
medidas xudiciais

satisfacción media
en extraxudiciais

159
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11%
nivel de

reincidencia
 

283
medidas

executadas en
2020

35 medidas
extraxudiciais

redúcese en máis
de 6 puntos con
respecto ao ano

2019



O obxectivo do programa CONVIVE.COMigo é a
captación, valoración, formación e seguimento
de persoas ou familias para convivir con
adolescentes que teñan que cumprir unha
medida de convivencia con persoa ou familia, en
entornos positivos.

MISIÓN
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medio
abierto



 

 

7
grupos

familiares 
dende 2017

O programa CONVIVE.COMigo traballou durante o 2020 na provincia
de Pontevedra a través dun convenio asinado entre a Asociación
ARELA e a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
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Durante o ano 2020 realizáronse gran número de reunións
de presentación do Programa CONVIVE.COMigo

3
grupos

familiares
activos en 2020

Cangas
Padrón
Vigo

Presentes en 3
concellos en 2020

Concello de 
Pontevedra

EAPN Galicia Plataforma de Infancia

Máis información: convive@arela.org  ou  604038672

3
medidas xudiciais

executadas
en 2020

Profesionais do
CONVIVE.COMigo



Traballamos para romper o círculo da pobreza
hereditaria que se transmite de pais / nais a fillos
/ fillas, ofrecendo diferentes servizos para
familias en situación de pobreza relativa ou
extrema, e para os seus fillos e fillas cos que
favorecemos o desenvolvemento das
competencias dos nenos, nenas e adolescentes,
así como das súas familias, mellorando así os
procesos de integración social, escolar, a
autonomía e o empoderamento.

MISIÓN
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medio
abierto



 

234
nenos, nenas e
adolescentes, 

atendidos

129

105
Vigo

Santiago
 

128
familias 

atendidas

70

58
Vigo

Santiago
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A Asociación ARELA no ano 2020 coordinou as REDES LOCAIS de
Vigo e Santiago de Compostela do Programa CaixaProinfancia

Reforzo educativo:             
156 nenos, nenas e adolescentes
Lecer e tempo libre:             
173 nenos, nenas e adolescentes
Apoio educativo familiar:           
30 nenos, nenas e adolescentes e 22 familias  
Atención terapéutica:           
21 nenos, nenas e adolescentes e 15 familias

Accións realizadas
No ano 2020 as actividades do Programa
CaixaProinfancia tiveron que adaptarse á situación
derivada da pandemia. Potenciouse máis que nunca a
coordinación para dar resposta as necesidades de
cada neno, nena e familia

En xeral, detectouse ademais un empeoramento da
situación económica e social das familias atendidas
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A Asociación ARELA no ano 2020 asumiu a Coordinación
Territorial do CaixaProinfancia en Galicia, Asturias e Cantabria.

No 2020 comezamos unha nova andaina dentro do Programa CaixaProinfancia
asumindo dende ARELA a Coordinación Territorial do Programa en Galicia, Asturias e
Cantabria. Un gran reto no que traballamos conxuntamente máis de 35 entidades
Sociais coordinadas por Fundación Meniños (Pontevedra), Fundación Juan Soñador
(Lugo, Ourense e A Coruña), Dignidad (Ferrol), Asociación ARELA (Vigo e Compostela)
Norjomi (Mieres), Cantabria Acoge (Santander) co fin de tentar combatir a pobreza
infantil apoiando aos nenos, nenas, adolescentes e as súas familias.

Galicia

Asturias

Cantabria



A Asociación ARELA traballa ano tras ano
visibilizando a situación da infancia,
adolescencia e mocidade en Galicia e facendo
incidencia sobre as necesidades detectadas.

INCIDENCIA
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A Asociación ARELA Forma parte de diferentes plataformas de
traballo en rede, a través das que fomentamos a incidencia e a
coordinación para mellorar a calidade de vida da infancia de Galicia.

Pertencemos a EAPN Galicia. A Rede
Galega Contra a Pobreza. Unha
organización non lucrativa e de acción
social que reúne ás organizacións
autonómicas do terceiro sector
implicadas na loita contra a pobreza e a
exclusión.

No ano 2018 nace a PLATAFORMA DE
INFANCIA DE GALICIA, co fin de
defender a protección e promoción dos
Dereitos da Infancia, recollidos na
Convención sobre os Dereitos do neno e
a nena, do 20 de novembro de 1989

incidencia

Visita da Directora Xeral de Familia,
Infancia e Dinamización Demográfica á
Casa de Familia ARELA - Monforte

Reunión coa Conselleira de Política
Social da Xunta de Galicia, Fabiola García
Martínez



A difusión dos proxectos da entidade e o
posicionamento ante os debates da actualidade
informativa permitíronnos facer escoitar a nosa
voz ante a sociedade a través de diferentes
canles de comunicación

COMUNICACIÓN
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A defensa dos dereitos dos nenos e nenas, o posicionamento en
temas de interese ou a difusión dos servizos, programas e accións
da entidade, centran a estratexía de comunicación de ARELA

comunicación

SÍGUENOS EN...
www.arela.org

MÁS INFO EN...



A rendición de contas á sociedade é un dos
elementos clave do traballo e compromiso de
ARELA coa infancia e a mocidade en situación
de risco, desprotección e conflito social

RENDICIÓN DE CONTAS
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A continuación recollemos a principal información sobre
o resultado económico da Asociación ARELA no ano
2020.  No ano 2020 empregamos un orzamento de
2.534.484,32 € 

RENDICIÓN DE CONTAS

Persoal
76.9%

Outros Gastos da actividade
19%

Amortizacións
2.7%

Gastos financieiros
0.5%

CF
67.9%

CADI
14.8%

CIEMA
14.1%

PROINFANCIA
2.4%

CONVIVE.COMigo
0.8%

PARTIDAS DE GASTOS

% DE GASTO POR SERVIZOS
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Distribución nas principais
partidas dos gastos realizados
por ARELA en 2020.

Distribución por programas e
servizos das partidas dos gastos
realizados por ARELA en 2020.

Aprovisionamentos (0,4%)

Mais detalle da memoria económica
da entidade na web de ARELA  en
https://arela.org/transparencia/

https://arela.org/transparencia/


Para a Asociación ARELA un dos valores
fundamentais é a transparencia na xestión dos
recursos  que nos permiten desenvolver os servizos e
programas da entidade

TRANSPARENCIA
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A dirección e os profesionais da Asociación ARELA continuaron 
 apostando no ano 2020 pola transparencia e o traballo de
calidade en todos os servicios e programas da entidade.

TRANSPARENCIA

CERTIFICACIÓN DE CALIDADE ISO 9001:2015

AUDITORÍA EXTERNA DE CONTAS
No ano 2020 auditamos externamente,
por primeira vez, as contas da Asociación
ARELA. Poden consultarse na web da
entidade
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O traballo a prol da infancia e adolescencia
en situación de desprotección e/ou conflito
social da Asociación ARELA non sería posible
sin os financiadores e colaboradores.

FINANCIADORES E COLABORADORES
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FINANCIADORES PÚBLICOS E PRIVADOS

COLABORADORES
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Diferentes organismos e entidades públicas e privadas que colaboraron con ARELA
en 2020





Rúa Ernesto Lecuona, 11 Baixo
36205 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986.212.537
arela@arela.org
www.arela.org


