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QUE E AMICOS?

Amicos é unha Asociación de Familias de persoas con discapacidade intelectual de Ribeira que leva dende o ano 
2000 traballando a favor da integración social e mellora das condicións de vida das persoas con discapacidade 
intelectual da comarca do Barbanza.

O Centro conta na actualidade con 75 usuarios e o  longo destes 11 anos desenrolou diferentes propostas todas elas 
encamiñadas a mellorar as capacidades e habilidades dos seus usuarios a través dos diferentes proxectos que a 
Asociación puxo en marcha e nos que traballa actualmente, como un taller de serigrafía, unha lavandería industrial e 
mais recentemente o Biocentro.

A Asociación é pioneira na obtención de certificados de calidade, conta cós seguintes:

•	 Certificado del Sistema de Gestión de calidad Aenor según la norma ISO 9001 e con referencia 
ER-1527/2008.

•	 Certificado Aenor de Servicios en Centro de día según la norma A67/000021 e con referencia 
UNE 158201:2007 (único Centro de atención de dia en España que conta con el)

•	 Certificado del Sistema de Gestión Ambiental Aenor según la norma ISO 14001 e con referencia 
GA-2009/0796

•	 Certificado EMAS DE Gestión Ambiental verificada, con referencia ES-GA-000283.

O Biocentro que leva funcionando 2 anos é un enclave de 1.500 metros cuadrados onde os usuarios da Asociación 
baixo a supervisión de monitores especializados  adícanse a producción de productos de horticultura coa característica 
de que todos proceden da agricultura ecolóxica, verduras e hortalizas variadas e ademais unha producción de 
plantas e árbores autóctonas.

Todos os productos producidos no Biocentro teñen pasado os mais rigurosos 
controis de calidade , e son consumidos polos usuarios do Centro e comercializados 
en diferente establecementos da zona.

Unha das grandes posibilidades que proporciona O Biocentro é a capacidade 
de utilizalo como  viveiro  producindo plantas e árbores autóctonas en grandes 
cantidades .Esta posibilidade que ofrece o Biocentro e a orixe da campaña que 



estamos a presentar hoxe, pois contamos con todos os medios  necesarios para garantir a máxima calidade en 
calquera dos nosos productos.

A oportunidade de ter un Biocentro a pleno rendemento coma o 
noso fainos buscar e pensar en alternativas que permitan aproveitar 
toda a súa capacidade e o mesmo tempo proporcionarlles as persoas 
con discapacidade intelectual un traballo remunerado que os achege 
a integración laboral. 

Actualmente no Biocentro de Amicos traballan 12 usuarios baixo a 
supervisión de monitores especializados.

Estas son as circunstancias polas que a Asociación organiza una 
campaña que mestura o respeto o medioambiente a integración socio-
laboral dos nosos usuarios.

A IMPORTANCIA DAS ÁRBORES PARA COMBATIR AS EMISIÓNS 

TOXICAS DOS COCHES

Ben é sabido que os fumes dos coches son moi perxudiciais para o 
medio ambiente.Os vehículos debido a combustión do motor emiten 
gases tóxicos como o CO2 ou dióxido de carbono. Non todos os coches 
contaminan  o mesmo, depende da potencia que teñan e do tipo de 
combustible que utilicen. Mais facendo unha media entre os que mais 
contaminan , e os que menos gases  emiten á atmosfera , podemos obter 
unha emisión de gases de media duns 160gr de CO2 por cada kilometro 
percorrido.

Os coches de gasolina emiten mais CO2 á atmósfera  que os diesel.

As árbores como ó resto das plantas teñen a capacidade de absorver e 
fixar o dióxido de carbono devolvendo osíxeno, o que contribue de forma 
moi importante a loita contra o calentamento global.

As cantidades de CO2 absorvidas varían según a especie .Unha das 
especies de árbores que mais CO2 absorven son os pinos,cunhas 
cantidades que oscilan entre os 48.870 e os 27.180 kilos de dioxido de 
carbono ó cabo dun ano,  dependendo da especie.

Segundo datos extraídos de diferentes estudios realizados nestes últimos 
anos  a importancia dunha boa masa arborea nos nosos montes semella 
fundamental para o equilibrio do ecosistema .



As cifras son moi esclarecedoras : 

•	1 km cuadrado de bosque xera unhas 1000 toneladas de osíxeno ó ano. 

•	Unha hectarea arbolada(1.500 árbores) nunha zona urbana produce ó día a cantidade de 
osíxeno que consumen nunha xornada 6 persoas.

•	Unha árbore duns 20 anos de antiguedade absorve anualmente a cantidade de CO2 emitida 
por un vehículo que percorre  entre 10.000 e 20.000 km ó ano.

•	Canto mais creza unha árbore máis cantidade  de CO2 absorverá. 

•	Unha sóa árbore pode absorver os gases tóxicos de ata 100 coches ó día

Estes datos deixan as claras a importancia da vexetación e mais concretamente da poboación de árbores no noso 
ecosistema, converténdose en ferramentas fundamentais para manter un aire limpo e equilibrado.

A pesar de todo nos últimos anos Galicia sufriu unha das lacras que mais dano fan a nosa terra, o lume. Cada 
verán as lapas arrasan con bosques e montes de toda a comunidade. Dende o ano 2005 arderon en Galicia 172.817 
hectareas de zonas verdes.



A TERRA ESTA A ESPERARNOS

Este é o proxecto que presenta a Asociación Amicos, unha iniciativa que pretende aunar o respeto o medioambiente coa 
integración socio-laboral das persoas con  discapacidade intelectual da comarca do Barbanza.

A idea principal é moi simple 1 € = 1 árbore

Por cada euro donado a este proxecto Amicos comprométese a plantación dunha árbore autóctona, o pino galego. 

1€=1 árbore

100€=100 árbores

1000€=1000 árbores

E así sucesivamente ata onde cada empresa colaboradora poida ou quera chegar.

Cada hectárea de monte queimado reforéstase  cunhas 1.500 árbores  e Amicos quere repoboar tantas como sexa 
posible xa que dispón no Biocentro das árbores necesarias para levar a cabo un proxecto desta envergadura.

As árbores polas que apostamos son os pinos galegos, aparte de ser una especia autóctona é unha das árbores que mais 
rápido crecen e xeneran una maior cantidade de osíxeno, son tamén as que mais CO2 absorven

Temos capacidade e os medios para plantar as árbores que fagan falta e reforestar calquera zona boscosa de Galicia.

Dispoñemos dun acordó coa Comunidade de Montes que nos facilita buscar localizacións onde sexa necesario reforestar, 
a empresa patrocinadora pode elixir a zona en calquera das catro provincias galegas.

As empresas que participen neste proxecto serán as patrocinadoras da reforestación das zonas elixidas e serán  anunciadas 
como tal no propio monte.

Os usuarios da Asociación participarán activamente no desenrolo deste proxecto xa que non só se encargarán do viveiro 
que produce as árbores, tamén serán eles os que leven a cabo a plantación  xunto cos traballadores das empresas 
colaboradoras que queran, nunha Xornada de convivencia e voluntariado social creadas para a ocasión.

Temos a firme intención de que os medios de comunicación, principalmente 
a prensa se faga eco desta iniciativa e se convirtan en portavoces da mesma 
para así poder achegala o maior número de empresas e particulares de Galicia, 
e que sexan tamén os medios os que fagan de amplificador dos logros que 
vaiamos acadando, tanto nos como as empresas que colaboren con nós.

É unha boa oportunidade para que empresas que por diferentes razóns nunca 
tiveron oportunidade de colaborar en proxectos medioambientais ou de carácter 
social vexan por si mesmas os beneficios que poden obter coa súa axuda, a 
nivel de imaxe, publicidade e de valoración dos propios consumidores.

Dende Amicos somos conscientes das dificultades que están a 
travesar moitas empresas nestes momentos de crise económica 
pero temos a esperanza de que sepan apreciar esta iniciativa como 
unha inversión en Galicia,  na publicidade e desenrolo do seu propio 
negocio e por suposto nas persoas con discapacidade intelectual.

A terra está a 
esperarnos

axuda en cadea o bosque 
solidario, por cada euro de 
axuda pranta unha árbore 

autóctona e da traballo tamén a 
persoas con discapacidade.

Mantén vivos os 
bosques. 





Amicos Nature só utiliza papeis reciclados

infórmate
981 865 716 - 981 874 293

email: asociacion@amicos.org

www.amicos.org


