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VISITA A ASOCIACIÓN A.N.D.R.E.A. 

INTRODUCIÓN 

Froito da colaboración entre a Asociación A.N.D.R.E.A. (Asociación para a Defensa, 
Recuperación e Estudo Terapéutico da Especie Asnal) e o Concello de Allariz, no ano 2008 
púxose en marcha unha novedosa experiencia en San Salvador dos Penedos, enmarcada 
dentro dun proxecto de recuperación e dinamización de superficies e poboacións rurais da 
Reserva da Biosfera “Área de Allariz”. Esta experiencia pionera afectou a un núcleo de 
poboación deshabitado e a súa contorna, que se atopan nunha zona de especial protección 
dentro da Reserva.  
 
A actividade da Asociación ANDREA é un proxecto integral de apoio ao desenvolvemento rural 
basado principalmente na posta en marcha de servizos de benestar social e aprovechamiento 
dos recursos naturais, a través dos seus tres liñas de actuación: 
 

• O Centro de Acollida de Burros abandoados e/o maltratados.  
• O Centro de Terapia asistida con Burros para persoas con discapacidade física, 

psíquica e/o social,  
• O Programa de dinamización do rural.  

 

No periodo 2008-2009 o noso proxecto: “Centro de Asinomediación e Terapia Asistida 
con Burros para colectivos en desventaxa física, psíquica e social” recibe unha das máximas 
baremacións outorgadas aos proxectos dinamizadores das áreas rurales de Galicia, a través de 
AGADER (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural) polo seu carácter de intervención 
innovador e integral no desenvolvemento do medio rural. 

En outubro de 2009 o Centro de Terapia Asistida con Animais, unha experiencia 
innovadora, xa contrastada da Asociación A.N.D.R.E.A. foi seleccionado como proxecto de 
"Boas Prácticas en Intervención Xerontolóxica e Discapacidade no medio Rural", polo 
Ministerio de Sanidade e Política Social IMSERSO.  

No mesmo ano o labor da asociación é recoñecido e valorado polo Ministerio de 
Medioambiente, Medio Rural e Mariño (MARM)  que premia á Asociación A.N.D.R.E.A. cun 
novo recoñecemento a nivel estatal, tanto por "o labor no rescate e rehabilitación de burros 
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abandonados e maltratados coma polas actividades de carácter social que realizamos 
mediadas por estes animais". 

Es necesario subrayar también, que nuestras actuaciones son valoradas y 
reconocidas dentro de la Reserva de la Biosfera, “Área de Allariz”, recibiendo su 
reconocimiento por “contribuir a aumentar la calidad de vida de las personas de las 
poblaciones rurales, y por contribuir en la protección y conservación de una especie 
fuertemente vinculada a las poblaciones autóctonas, utilizando y haciendo más 
valiosos nuestros recursos”. 
 

 

PROPOSTA DE VISITA A LA SEDE DA 
ASOCIACIÓN A.N.D.R.E.A. 

PARTE TEÓRICA. 

Exposición sobre os Programas que leva a cabo a Asociación a cargo de David Lema, 
Responsable de Benestar Animal e Elsa Pérez, Psicóloga Clínica, Responsable da Área 
de Benestar Social de A.N.D.R.E.A. A exposición A conferencia adaptarase aos 
obxectivos curriculares prioritarios do grupo. 

PARTE PRÁCTICA. 

Interacción coa manda de asnos da Asociación A.N.D.R.E.A., mediadores terapéuticos 
cos grupos con discapacidade, guiada polos profesionais da Asociación. 

DURACIÓN: Unha hora e media. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Sede da Asociación A.N.D.R.E.A. en Allariz, Ourense.  

PRESUPOSTO ECONÓMICO:  

Grupo de ata 15 alumnos/as: 100 euros.  

Grupo de 16 a 30 alumnos/as: 120 euros. 

Para otros presupuestos, por favor contacte con nosotros. 
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PROFESIONAIS RESPONSABLES DOS 
PROGRAMAS 

Elsa Pérez 

Psicóloga Clínica especialista en Técnicas de Redución da Ansiedade e o Estrés, 
responsable da área de Benestar Social da Asociación A.N.D.R.E.A. 

David Lema 

Especialista en Psicomotricidade Adaptada e Mediación Terapéutica asistida 
con Animais. Actual Presidente dá Asociación A.N.D.R.E.A.  

Leticia Gómez 

Licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela. 
Actualmente está a realizar unha rotación externa como "medical observer" no campo 
da Rehabilitación Psiquiátrica para enfermos mentais crónicos no San Fernando 
Mental Health Center e Olive View Medical Center.U.C.L.A. University, Los Ángeles, 
California. Foi Médico Interno Residente en Psiquiatría no Complexo Hospitalario-
Universitario de Vigo. Colaborou en diferentes artigos especializados de Psiquiatría. 

Jesús de Gabriel 

Veterinario Clínico especialista en Etoloxía Asnal e Gandeiro de Asnos da Raza 
Zamorano-Leonesa, con experiencia profesional e docente de máis de vinte anos. 
Impulsor e actual Secretario Executivo da Asociación ASZAL (Asociación Nacional de 
Criadores da Raza Asnal Zamorano-Leonesa). 

Rita Campos 

Licenciada en Veterinaria pola Universidade de Santiago de Compostela. A súa 
formación estivo orientada á Etoloxía clínica Veterinaria, realizando numerosas 
estanzas e cursos, así como o Máster en Etoloxía Aplicada da Universidade Autónoma 
de Barcelona. 

oooOOOooo 
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A.N.D.R.E.A. é unha Asociación sen ánimo de lucro. Coa vosa participación nestas 

actividades estades a apoiarnos no coidado e benestar das persoas con necesidades 

especiais e dos burros abandonados e maltratados. Un acto nobre e moi gratificante 

para todos. Grazas. 
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