
 

 

Nace o pequeno “Ulises”, un exemplar da Raza 
máis ameazada do mundo segundo a FAO.  

Usuarias de Caritas Diocesana de Ourense nos 
nosos Programas de Ocio Terapéutico. 
Visitan a sede da Asociación ANDREA, as usuarias do "Programa Alu-
mar" de Cáritas Diocesana de Ourense. Este Programa está dirixido a 
mulleres que se encontran nunha situación de extrema vulnerabilidade, dende 
exclusión social, precariedade económica, violencia por razóns de trata de per-
soas, explotación sexual e/ou prostitución forzada...  

As mulleres de diferentes naciona-
lidades, puideron disfrutar xunto 
cos seus fillos e fillas do Programa 
de Ocio Terapéutico que a Asocia-
ción ANDREA puxo en marcha un 
ano máis para colectivos desfavo-
recidos. Ao longo da visita tra-
balláronse diferentes aspectos para 
fomentar a autoestima, a auto-
nomía persoal, a comunicación...  
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Nace na sede da Asociación ANDREA, en San Salvador dos Penedos 
Allariz, un exemplar da Raza das “Encartaciones”, a Raza Asnal máis 
ameazada do mundo segundo a FAO (Organización das Nacións 
Unidas para a Agricultura).  

O nacemento de "Ulises" foi para el unha pequena odisea coa 
particularidade de que a súa nai se quedou sen leite e o rexeita. 
Puidemos actuar a tempo e "Ulises" encóntrase en perfecto estado de 
saúde. Cada dúas horas amamantámolo nós e tentamos que durante 
todo momento estea ao lado da súa nai.  

Publicación Trimestral 
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Debido á demanda recibida de 
persoas interesadas polos nosos 
Cursos de Formación Especializa-
da, inaugúrarase en Allariz o VIII 
Ciclo Formativo en Terapia Asisti-
da con Animais en colaboración 
coa Universidade de Vigo, co 
Curso Especializado en Terapia 
Asistida con Asnos que terá lu-
gar o fin de semana (9, 10 e 11 de 
Agosto) nas  instalacións da Aso-
ciación ANDREA situadas en 
pleno corazón da Reserva da Bios-
fera "Área de Allariz". 

Próximos Cursos de Formación Especializada en colaboración 
coa Universidade de Vigo. 

A S NOS A S N O VA S  

 

Un ano máis o Curso Especializado de Terapia Asistido con Asnos que imparte a Asocia-

ción ANDREA en colaboración coa Universidade de Vigo segue sendo un referente, e volveu a reunir 

a persoas de diferentes Comunidades Autónomas: Navarra, Cataluña, Madrid, Galicia, e outras chegadas 

de Países da Comunidade Europea como Portugal.  

 

 

 

A Asociación ANDREA clausura en Santa Croya de Tera o VII 
Ciclo de Formación Especializada. 

Clausúrase en San Salvador (Allariz) o Curso de Terapia Asistida 
con Asnos Marzo 2013. 

Momentos durante o curso que se clausuraba este fin de sema-

na en colaboración coa Asociación ASZAL, e a Universida-

de de Vigo, onde ao redor dunha vintena de participantes fo-

ron introducidos na aplicación dos asnos como ferramenta de 

mediación  e experimentaron un axeitado manexo do animal 

para os diferentes programas: terapéuticos, de ocio, educativos 

ou ambientais. Un curso impartido por expertos en manexo e 

comunicación cos asnos con máis de vinte anos de experiencia 

en manexo e comportamento asnal, onde os participantes goza-

ron do carácter práctico do ensino.  

PLAZAS 

 LIMITADAS 

http://asociacionandrea.wordpress.com/2013/04/29/la-asociacion-andrea-clausura-en-santa-croya-de-tera-el-vii-ciclo-de-formacion-especializada/
http://asociacionandrea.wordpress.com/2013/04/29/la-asociacion-andrea-clausura-en-santa-croya-de-tera-el-vii-ciclo-de-formacion-especializada/
http://asociacionandrea.wordpress.com/2013/04/29/la-asociacion-andrea-clausura-en-santa-croya-de-tera-el-vii-ciclo-de-formacion-especializada/
http://asociacionandrea.wordpress.com/2013/04/29/la-asociacion-andrea-clausura-en-santa-croya-de-tera-el-vii-ciclo-de-formacion-especializada/
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A Área de Benestar Social da Aso-
ciación ANDREA subvenciona tres 
mulleres desempregadas do Concello de 
Allariz que participan no Programa de 
Inserción Social e Laboral "Clara", 
proxecto de colaboración entre o Institu-
to da Muller e o Concello de Allariz, cuxo 
obxectivo é favorecer a integración das 
participantes no mercado laboral.  

Estas mulleres que participan no "Programa Clara" terán a oportunidade de disfrutar dunha Bolsa de 
Formación Profesional que subvenciona o 100% dos custos do Curso de Formación Especializada 
en Terapia Asistida con Asnos (valorado en 495 € por participante), que imparte a Asocia-
ción A.N.D.R.E.A. en colaboración coa Universidade de Vigo na súa sede de San Salvador, co obxec-
tivo de mellorar a súa especialización profesional nun campo no que aumenta a demanda de profesionais 
axeitadamente formados, e contribuír así a favorecer a súa integración no mercado laboral.  

Páxina   3 

O Escritor Gonzalo Moure visita a sede da Asociación ANDREA 
en San Salvador dos Penedos.  

A Asociación ANDREA no Programa “A vivir que son dos días” 
da Cadea SER. 

Un ano máis a Área de Benestar Social da Asociación ANDREA 
beca a mulleres desempregadas de Allariz. 

 Gonzalo Moure interesado polo labor que vén realizando a Asociación ANDREA cos colectivos máis 
desfavorecidos (desventaja física, psíquica e/ou social) visita a sede da Asociación en San Salva-
dor dos Penedos para coñecer o noso proxecto.  
 
Gonzalo Moure é un escritor dedicado con preferencia á literatura xuvenil. Cabe destacar o gran labor de 
cooperación que realiza, dando a coñecer aos mozos españois a situación do Sahara Occidental, así como a 

través do primeiro bibliobús para 
o apoio ás escolas no ensino do 
castelán e a animación á lectura 
nos campamentos de refuxiados 
saharauís. Un proxecto marabi-
lloso que leva o nome dun paxaro 
que sempre que aparece é sinal 
de boas noticias... Bubisher  
 

Javier Cansado de (Faemino e Cansado) xunto con Javier del Pino entrevistan a David Le-
ma presidente da Asociación ANDREA en "A vivir que son dous días" da Cadea SER. Un dos 
Prográmas Líderes de audiencia estatal dos sábados, con máis de dous millóns de oíntes.  



 

Acorde co auxe dentro do mundo científico das Terapias 
Asistidas con animais e dada a necesidade de impartir 
unha formación especializada, desde o Centro Pioneiro 
en España de Asinomediación e Terapia Asistida con 
Burros para persoas en desvantaxe física, psíquica e/ou 
social, a Asociación ANDREA ofrece un dos máis 
completos ciclos formativos sobre esta nova e beneficio-
sa especialidade.  

Os nosos cursos e seminarios de Terapia Asistida con 
Animais están deseñados para poder ofrecer ós partici-
pantes a mellor calidade en formación, proporcionando 
os coñecementos necesarios para poder utilizar animais 
dentro de diferentes procesos educativos e terapéuticos 
como unha innovadora ferramenta, e poder implantar 
programas terapéuticos con Animais con diferentes co-
lectivos. 

A Asociación ANDREA en colaboración co Concello de Allariz 
comezan a comercializar o seu xabón con leite de burra co nome 
comercial "Xabón D,Allariz". 
 

O “Xabón D,Allariz” presenta dúas liñas de alta calidade, unha 
"Natural" con leite de burra, manteiga de karité e aceites esenciais 
con diferentes aromas, con importantes propiedades rexuvenecedoras, 
e outra liña de pasta "Bio" con leite de burra, manteiga de karité, e 
pasta de xabón biolóxica, especialmente pensada para bebés e peles 
sensibles.  
 

Se quere colaborar connosco mercando os nosos xabóns solidarios, 
pode encontralos xa na sede da Asociación, e no Mercado Semanal 
da Reserva da Biosfera "Área de Allariz" que ten lugar todos os 
sábados na plaza de abastos de Allariz(Ourense), e proximamente nos 

comercios locais .  
 
 

San Salvador 22 
32660 Allariz 

Ourense 

Ciclo de Formación  Especializada en colaboración coa 
Facultade de Ciencias da Educación Universidade de  Vigo 

Teléfono: 988442534 
Móvil: 696971670 

     
andreaasociacion@gmail.com 

 

 

ESTAMOS NO WEB: 

www.andreaasociacion.org 

“Xabón D,Allariz” no mercado semanal da Reserva 
da Biosfera “Área de Allariz”. 

Mellorando a calidade de vida 
dos colectivos desfavorecidos. 

A maior parte dos nosos cursos teñen un formato persoa-
lizado en grupos reducidos para garantir unha boa calida-
de de ensinanza. Posto que a finalidade da nosa forma-
ción é profesional, incluímos nos cursos a realización de 
prácticas tanto de simulación como reais, participando co 
noso equipo terapéutico en programas de intervención, 
para que así os participantes podan rematar o seu ciclo 
formativo cunha experiencia profesional previa. Adapta-
mos tamén os cursos ás necesidades de entidades concre-
tas que nos soliciten formación para o seu persoal, volun-
tariado… 

Este ciclo formativo está recoñecido como 
créditos de libre elección si eres estudante 

Universitario. 

Si queres publicitarte neste boletín gratuíto, e colaborar  deste xeito a mellorar e aumentar o número de 

exemplares, contacta con nós (arriba a esquerda). Por pequena que sexa a túa aportación será de gran utilidade. 

Elaboramos os nosos produtos con 

materias primas de primeira calidade 

seguindo as mellores receitas dos Grandes 

Mestres Xaboeiros Franceses e Belgas.  


