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Este ano, 2014, cúmprese o vinte aniversario da fundación da Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias (AFAGA) e con este 

motivo queremos presentarlles ós nosos usuarios, institucións e diversos 

organismos do ámbito en que desenvolvemos as nosas actividades esta Memoria 

Histórica que recolle as accións e os pasos dados pola Asociación ao longo destes 

quince anos. 

 

CAPÍTULO 1: HISTORIA 

 

No ano 1984, xorde a primeira organización de familiares no ámbito internacional: 

a Alzheimer’s Disease International (ADI). Foi fundada, entre outras persoas, 

pola princesa Yasmine Aga Khan, filla da actriz Rita Hayworth, co fin de promover 

un maior coñecemento da doenza e impulsar a investigación científica da mesma. 

Seis anos despois, en 1990, fúndase en España, a partir da unión das asociacións 

de Madrid e Barcelona, AFAF, a primeira organización nacional de Familiares de 

enfermos de Alzheimer, que, dende 1997, pasará a  denominarse CEAFA 

(Confederación Española de familiares de enfermos de Alzheimer y otras 

demencias). 

 

Será no ano 1994, cando xurda a primeira asociación en Galicia: AFAGA 

(Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Galicia). Os fundadores da 

mesma procedían da zona sur da provincia de Pontevedra. Pouco despois habían 

nacer as asociacións de Santiago de Compostela e A Coruña. 

Os membros fundadores foron: Ana María Álvarez (presidenta), María Pilar 

Méndez, Gonzalo Emilio de la Cruz, José Ramón Gago, Maria Begoña 

Peleteiro y Josefa Pérez. 

 

Con data de 26 de maio de 1998, de resultas do interese por unificar esforzos para 

mellorar as condicións sociosanitarias relativas á enfermidade de Alzheimer en 

Galicia, as asociacións AFAGA, AGADEA (Santiago de Compostela), AFAOR (Ourense) 

e AFACO (A Coruña) crean a Federación de Asociacións Galegas de Familiares 

de Enfermos de Alzheimer (FAGAL). 

AFAGA é membro fundador de FAGAL e membro de CEAFA. 

 

2.- EVOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN 

 

AFAGA constitúese formalmente o día 4 de maio de 1994. Neste momento, sendo 

a única asociación dentro do marco territorial da comunidade autónoma galega, o 
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ámbito de actuación referido nos seus estatutos abranguía toda Galicia. Co paso 

dos anos, a proliferación de asociacións noutros puntos da comunidade autónoma e 

a consecuente constitución da Federación Galega, este ámbito foise reducindo ata 

circunscribirse na actualidade á zona Pontevedra sur. Esta zona equivale á área 

sanitaria de Vigo, exceptuando a península do Morrazo. 

 

 

� Número de asociad@s na actualidade É de 450. Nun inicio distinguíase 

entre socios familiares e socios colaboradores. Aínda que hai soci@s 

repartid@s por toda a área de Pontevedra e incluso no estranxeiro, o certo é 

que o maior número pertence á cidade de Vigo, número que está en relación 

directa coa porcentaxe de poboación e coa accesibilidade á información.  

 

� Lugar de atención: Foron varios os lugares dende onde se foi deseñando a 

actividade de AFAGA. Na súas orixes, a Asemblea Local da Cruz Vermella, 

situada na Rúa Ecuador de Vigo, nos cedeu durante un período de 4 anos un 

dos seus locais (10 m2). Posteriormente, a sede trasladouse á Rúa Nicaragua 

(30 m2), a un local en réxime de alugamento por un período de 2 anos. Logo, 

á Rúa Pintor Laxeiro (50 m2) durante 2 anos. Despois no Centro Cívico do 

Casco Vello, Rúa Oliva, 12-2º Of. E, (17 m2), lugar onde se centraliza a 

xestión administrativa. Ademais, dispoñía dun local na Rúa Marqués de 

Valladares, 12-9º (100 m2), onde se desenvolvía a actividade de atención 

social, psicolóxica e terapéutica. Na actualidade AFAGA desenvolve su 

actividade no Centro de Atención Integral, situado na Avenida Martínez 

Garrido, 21. Interior, nun local de 313 m2 cedido polo Concello. Ademais, 

xestiona o centro de Día Beiramar, en Vigo, A Unidade Terapéutica de 

Porriño, e imparte obradoiros de estimulación en Tui, na Área Panorámica 

cedida polo Concello, e en Mos, na Casa Rectoral.  

 

              

 

 

   

Unha das aulas do Centro de 
Atención Integral Local de Marqués de Valladares 
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2.4.-Cambios nos Estatutos: 

 

A medida que a ciencia médica foi contando con sistemas tecnolóxicos máis 

avanzados, e froito do interese investigador polas enfermidades 

neurodexenerativas, o coñecemento sobre as mesmas foi maior e o 

diagnóstico foise afinando. Así, demencias neurodexenerativas como: 

enfermidade por Corpos de Lewy, enfermidade de Pick, Corea de Huntintong, 

demencia multiinfarto ou vascular e demencia mixta distinguíronse da 

enfermidade de Alzheimer. Como o denominador común de todas estoutras 

doenzas é o cadro de demencia e a deterioración progresiva e imparable, 

sen tratamento para a súa curación e con sintomatoloxía aproximada á 

enfermidade de Alzheimer pero cun número menor de afectados, xurdiu a 

necesidade de darlles cabida dentro das asociacións que ata ese momento 

traballaban no eido da demencia tipo Alzheimer. Isto fixo que as asociacións 

introducisen na súa denominación “e outras demencias”. Cousa que, 

seguindo as indicacións de CEAFA, AFAGA realizou.  

 

A necesidade de ser considerada Entidade de Utilidade Pública para  

Enfermos de Alzheimer e outras Demencias deu lugar á modificación dos 

seus estatutos para a adaptación ós requisitos requiridos para a concesión 

polo Ministerio do Interior de tal título.  

   

Finalmente, AFAGA sería designada Entidade de Utilidade Pública o 

día 26 de maio de 2006. 

 

 

 

2.5.- Órganos de Goberno:  

 

Dende a constitución de AFAGA houbo distintas Xuntas Directivas que 

xestionaron a actividade da mesma. Todas elas elixidas de forma 

democrática pola Asemblea de socios. Os membros da Xunta Directiva 

constitúen en si mesmos a mellor representación do espírito voluntario, xa 

que dedican o seu tempo e labor sen ningún tipo de contraprestación 

económica. Na actualidade, a Xunta Directiva está composta por: 



 

7 

 

 

- Presidente: Juan Carlos Rodríguez Bernárdez 

- Vicepresidenta: Marie-Isabelle Prado 

- Secretaria: Aida Iglesias Paz 

- Tesoureira: Inmaculada Fernández Álvarez 

- Vogal: M.ª Josefa García Encina 

- Vogal: Isabel Cobelo García 

- Vogal: Margaret Fernández Ojeda 

 

       

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: EVOLUCIÓN ORGANIZATIVA E FUNCIONAL 

 

No seu comezo AFAGA non contaba con local propio para desenvolver unha 

actividade continua de atención; de feito, durante un tempo existiu un apartado de 

correos, tanto para as persoas que querían obter información como para a 

recepción de información doutras entidades públicas e privadas, sanitarias e sociais. 

A Xunta Directiva reuníase en locais cedidos por outras ONG ou en cafeterías. 

Tendo en conta que no ano da súa fundación, 1994, o descoñecemento sobre a 

enfermidade de Alzheimer era aínda maioritario, e que nese mesmo ano se 

comercializou o primeiro fármaco dirixido a frear a evolución da enfermidade, a 

obtención de información supuña o principal obxectivo dos membros da Xunta 

Directiva para poder despois trasladala á xente que recorría á asociación en busca 

de respostas. A pesar do primario nivel organizativo da primeira Xunta Directiva de 

AFAGA, este foi abondo eficiente como para sentar as bases para o seu crecemento.  

  

 

 

Xunta Directiva no ano 2009 Xunta Directiva no ano 2014 
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1.-DESEÑO ORGANIZATIVO 

 

Dende o ano 1994 ata a actualidade, AFAGA evolucionou no seu sistema 

organizativo dende a voluntariedade a fórmulas cada vez máis complexas nas que 

se conta con profesionais. As ONG son elementos vivos en constante cambio, que 

se adaptan con axilidade á realidade social que se vai debuxando.  

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

2.- DESEÑO FUNCIONAL 

 

Dunha clara distribución das funcións e tarefas depende que unha organización 

consiga os seus fins.  

  

2.1.- Xunta Directiva  

 

Correspóndelle á Xunta Directiva marcar as liñas de actuación para acadar 

os fins recollidos nos estatutos.  



 

9 

 

 

É un labor propio da Xunta Directiva de AFAGA acordar os programas e 

proxectos que se presentarán ás distintas convocatorias de entidades 

públicas e privadas baseándose nos informes sobre necesidades presentadas 

polos técnicos. Neste senso, constitúense como elemento promotor e 

corrector da actividade. 

Manter unha comunicación fluída coas entidades colaboradoras, así como o 

contacto coa Administración para a obtención de recursos e dispositivos que 

faciliten a atención ás persoas con demencia neurodexenerativa, revélase 

como o piar da acción da Xunta Directiva.  

Coordinar os distintos departamentos nos que se aplica a actividade de 

AFAGA é un labor fundamental para un adecuado funcionamento e para a 

obtención de resultados. A esta tarefa dedican moitos dos seus esforzos os 

membros da Xunta Directiva. 

 

2.2.- Área Económico-Financiera 

 

A xestión administrativa e contable de AFAGA non é unha tarefa sinxela. O 

modelo de traballo dunha ONG dista moito do de calquera outra entidade. 

Os constantes cambios ós que se somete unha ONG activa en beneficio do 

sector que promove fan que os mecanismos de xestión deban ser o máis 

áxiles posible na súa adaptación.   

Á fronte da xestión administrativa de AFAGA encóntrase unha diplomada en 

Ciencias Empresariais.  

 

Velaquí as funcións que se exercen: 

 

• Xestión con asociad@s: primeiro contacto, comunicación, altas e 

baixas e cotas.   

• Xestión con entidades públicas e entidades privadas:  

preparación orzamentos, comunicación, envío de documentación e 

xustificacións. 

• Xestión da documentación: rexistro de Protección de Datos,  

arquivo de documentos, solicitudes, trámites administrativos e 

actualización da páxina web: www.afaga.com 

• Xestión da contabilidade: control de ingresos e gastos, traspasos, 

control de facturas, pedidos e elaboración informes económicos en 

colaboración coa xestoría. 
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• Xestión laboral: en colaboración coa xestoría, contratos, xestión 

das nóminas, e pagamentos á Seguridade Social; Prevención de 

Riscos Laborais, calendario de festividades e vacacións e promoción 

da formación de reciclaxe.  

� No ano 2011 elaborouse o Plan Estratéxico 2011-2014 

� No ano 2012 Afaga conseguiu a Certificación ISO 9001:2008 

� No ano 2013 realizouse unha Auditoría con resultado óptimo 

 

2.3.- Área Social 

 

O departamento de Servizos Sociais é, xunto co administrativo, o máis 

antigo dentro de AFAGA. Dende este parten a maioría dos servizos e 

programas da asociación. Está composto por 3 traballadoras sociais das 

que dependen funcionalmente 6 técnicos en coidados auxiliares de 

enfermería/xeriatría.  

 

 

Ocúpase de: 

 

• Atención demandas. 

• Información e asesoramento sobre recursos sociais. 

• Tramitación recursos públicos ou privados. 

• Análise de demandas. 

• Busca de recursos para o financiamento de actividades. 

• Elaboración de programas. 

• Deseño da posta en marcha de programas e actividades. 

• Coordinación técnica do equipo de traballo. 

• Avaliación de resultados. 

 

2.3.1 - Departamento de Formación  

 

O organigrama do Departamento de Formación está composto por unha 

Coordinadora da Formación coa titulación de Psicóloga e conta coa 

colaboración de expertos: Doutores (Xerontólogo, Neurólogo e Psiquiatra), 

Avogado, Enfermeira, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta e Traballadora 

Social.  

 



 

11 

 

O Departamento Formativo realiza todos os anos Xornadas técnicas e cursos 

especializados dirixidos ás familias e ós profesionais no sector, así como 

programas de difusión social. 

 

 

Entre as actuacións que ofrece:  

 

• Charlas formativas a familiares e Obradoiros prácticos. 

• Formación a profesionais, mais formación especializada. 

• Formación do Voluntariado Social. 

• Participación en Charlas e Conferencias. 

• Colaboración en actividades divulgativas establecendo liñas de 

participación coas distintas Entidades: Concellos, Colexios, e 

Asociacións Veciñais. 

 

 

2.4.- Área Terapéutica 

 

O departamento terapéutico está composto por 3 psicólogas, 2 

terapeutas ocupacionais e 1 fisioterapeuta. O labor deste 

departamento oriéntase á valoración psicolóxica, cognitiva, funcional 

e física da persoa enferma de Alzheimer ou doutra demencia 

neurodexenerativa co obxectivo de centrar o tipo de atención e, de 

ser caso, de estimular ou adestrar en pautas que faciliten a súa 

autonomía. 

 

Por outra banda, en canto ós familiares de enfermos de demencia 

neurodexenerativa, fanse terapias de atención individual ou grupal 

segundo a valoración da psicóloga asignada a este labor. 

Polo tanto, as actividades desenvoltas por este departamento son: 

 

• Avaliación cognitiva.  

• Avaliación funcional. 

• Avaliación física. 

• Establecemento do plan de traballo con cada persoa 

enferma a nivel individual. 

• Establecemento do plan de traballo coas persoas 

enfermas a nivel grupal. 
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• Posta en marcha do programa de estimulación acordado. 

• Análise da intervención e dos resultados. 

 

� Dende o ano 2009, Afaga xestiona o Centro de Día Beiramar e a 

Unidade Terapéutica de Porriño, dependente da Xunta de Galicia 

2.5.- Área de Comunicación 

• A través deste Departamento, realízanse as funcións de 

comunicación interna e externa da entidade, sendo as seguintes 

as súas principais actividades. 

• Seguimento diario da información relacionada coas enfermidades 

neurodexenerativas que se publica en medios de comunicación, 

revistas especializadas e foros profesionais. 

• Comunicación coas distintas institucións e medios de 

comunicación que realizan o seu labor en Vigo, Pontevedra, 

Galicia e España, a través de roldas de prensa, notas de prensa, 

entrevistas, colaboracións, etc. 

• Actualización e seguimento da web, redes sociais e o Blog. 

• Elaboración das memorias anuais. 

• Diversas actividades de difusión. 

 

 

 
 

CAPÍTULO 3: EVOLUCIÓN DA ACCIÓN SOCIAL 

 

Nos primeiros anos de AFAGA, as principais actividades foron de tipo formativo e 

informativo. En certa medida, estes primeiros pasos configuran hoxe en día 

elementos estruturais da actividade da asociación, só que con outro deseño e 

práctica.  

Situación histórica de programas e actividades levadas a cabo por AFAGA ó longo 

dos anos: 

 

1995 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer (mesas informativas e charla). 
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1996 

� Inicio “Programa de Atención no Fogar”. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

1998 

� Inicio “Programa de Acollida”. 

� Inicio “Programa G.A.M. Alzheimer”.  

� 1.º Curso de Voluntariado. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

1999 

� Inicio “Programa Obradoiros Paralelos”. 

� 2.º Curso de Voluntariado. 

� Programa de Acollida. 

� Programa G.A.M. Alzheimer. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

2000 

� Inicio “Programa Fisioterapia a Domicilio”. 

� 3.º Curso de Voluntariado. 

� 1.º Curso de Familiares. 

� Programa Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa G.A.M. Alzheimer. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

2001 

� Inicio “Programa de atención en crise. Alzheimer á Fala”. 
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� 4.º Curso de Voluntariado. 

� 2.º Curso de familiares. 

� Programa de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa G.A.M. Alzheimer. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

2002 

� Inicio “Programa Actívate co Alzheimer”. 

� Inicio “Programa Apoio Psicolóxico a Familiares”. 

� 5.º Curso de Voluntariado. 

� 3.º Curso de Familiares. 
 

� Conferencia: "Trastornos de conduta nos pacientes con demencia". 
 

� I Xornadas para profesionais: “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 
 

� Programa de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa G.A.M. Alzheimer. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

 

2003 

� Inicio “Programa charlas veciñais: un percorrido polas asociacións veciñais 

de Vigo”. 

� 6.º Curso de Voluntariado. 

� 4.º Curso de Familiares. 

� Conferencia: “A comunicación entre o enfermo de Alzheimer e seu contorno". 
� II Xornadas para profesionais: “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 

� Programa de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Programa de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa Obradoiros Paralelos. 
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� Programa de Acollida. 

� Programa G.A.M. Alzheimer. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

2004 

� Inicio “Programa Obradoiros Paralelos no Porriño”. 

� 7.º Curso de voluntariado (Vigo). 

� 1.º Curso de voluntariado no Porriño. 

� 5.º Curso de familiares. 

� Mesa redonda: “A problemática dos enfermos con demencia menores de 65 

anos”.  

� III Xornadas para profesionais: “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 

� Programa de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Programa de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa G.A.M. Alzheimer. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

2005 

� Inicio “Programa Espazo Aberto”. 

� 8.º Curso de voluntariado. 

� 6.º Curso de familiares (Vigo). 

� 1.º Curso de familiares na Guarda. 

� 1.º Curso de familiares en Mos. 

� Charla-coloquio: “Avances en investigación e intervención en persoas coa 

enfermidade de Alzheimer”. 

� IV Xornadas para profesionais “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 

� Programa de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Programa de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa de Atención no Fogar. 
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� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

2006 

� Inicio “Servizo de apoio en domicilio para respiro familiar en fin de semana”. 

� 9º Curso de voluntariado (Vigo e O Porriño). 

� 7º Curso de familiares (Vigo e O Porriño). 

� Charla-coloquio: “100 anos de Alzheimer: presente e futuro”.   

� V Xornadas para profesionais: “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 

� Programa de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Programa de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

 

2007 

� Inicio “Programa Rede Rural”. 

� Inicio “Programa Escala”. 

� 10º Curso de voluntariado (Vigo). 

� 1º Curso de familiares de enfermos en fase Leve. 

� 1º Curso de familiares de enfermos en fase Moderada. 

� Obradoiro: “Actividades da vida diaria (AVDs)”. 
 

� VI Xornadas para profesionais: “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 

� Programa de Servizo de apoio en domicilio para respiro en fin de semana. 

� Programa de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Programa de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa de Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 
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2008 

� 11.º Curso de voluntariado. 

� 2.º Curso de familiares de enfermos en fase Leve. 

� 2.º Curso de familiares de enfermos en fase Moderada. 

� Programa Rede Rural. 

� Programa Escala. 

� Programa de Servizo de apoio en domicilio para respiro en fin de semana. 

� Programa de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Programa de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa de Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 
 

2009 

� Inicio Gestión Centro de Día Beiramar  

o Número de usuarios: 36 

� Inicio Gestión Unidade Terapéutica de Porriño 

o Número de usuarios: 25 

� Curso de voluntariado  

� Curso de familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias  

� VII Xornadas para profesionais: “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 

� Programa de Servizo de apoio en domicilio para respiro en fin de semana. 

� Programa de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Programa de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa de Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa de Atención no Fogar. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 
 
 

2010 

� Servizo de Asesoramiento en Terapia Ocupacional. 
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� Curso de Intervención Multidisciplinar en Enfermos de Alzheimer e Outras 

Demencias.  

� VIII Xornadas para profesionais: “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 

� Curso de familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias  

� Obradoiros prácticos para familiares 

� Curso de voluntariado. Curso sobre actividades interxeneracionais. 

� Servizo de apoio en domicilio para respiro en fin de semana. 

� Programa de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Programa de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa de Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa de Axuda a Domicilio. 

� Charlas e cursos sobre a doenza de Alzheimer. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

 

2011 

� Servizo de Asesoramiento en Terapia Ocupacional. 

� Servizo de apoio en domicilio para respiro en fin de semana. 

� Servizo de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Servizo de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa de Obradoiros Paralelos. 

� Programa de Acollida. 

� Programa de Axuda a Domicilio. 

� Inicio da Terapia Asistida con Cans. Realizouse a través do “Plan Saúde”, 

programa que surxe do convenio realizado entre: “Concello de Vigo” e o 

“Centro Canino Ramalladas”. 

� IX Xornadas para profesionais: “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 

� Curso básico para familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias  

� Obradoiros prácticos para familiares. 

� Inicio do Curso ‘Un coidador, dúas vidas’. 

� Cursos da Consellería de Traballo e Benestar 

o Formación especializada en Dependencia. Realizado en Vigo y en 

Porriño 

� Curso de voluntariado. Realizáronse dous cursos para formación e 

incorporación de novos voluntarios. 

� Inicio das charlas informativas ‘Alzheimer e outras demencias’. No ano 2011 

leváronse a cabo 18 charlas en distintas asociacións e centros de Vigo. 
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� Posta en marcha do Departamento de Comunicación. 

� Celebración Día Mundial do Alzheimer. 

 

2012 

� Servizo de Asesoramento en Terapia Ocupacional. 

� Servizo de apoio en domicilio para respiro en fin de semana. 

� Programa de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Servizo de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa de Obradoiros Paralelos, que pasan a denominarse obradoiros de 

estimulación. 

� Creouse un novo grupo nos obradoiros de estimulación para os enfermos 

con deterioro cognitivo leve. 

� Programa de Acollida. 

� Programa de Axuda a Domicilio. 

� X Xornadas para profesionais: “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 

� Desenrolo do Programa ESTIMULA-DOM. 

� Curso básico para familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias, 

en colaboración con Fagal e a FEGAS. 

� Obradoiros prácticos para familiares. 

o Obradoiro de Escola de Espalda. 

o Obradoiros de Primeiros Auxilios e Control da Saúde. 

o AVD´S e produtos de apoio. 

o Atención especializada en demencias en fase Avanzada. 

� II Curso ‘Un coidador, dúas vidas’.  

� Cursos da Consellería de Traballo e Benestar 

o Formación especializada en Dependencia. Cursos realizados en A Cañiza y en 

Oia. 

o Formación interna para traballadores 

o Curso de manexo básico da pizarra dixital interactiva 

o Curso superior de Estimulación Cognitiva a Enfermos de 

Alzheimer” (Femxa) 

o Curso de SVD e DESA 

� Charlas de sensibilización.  

� Cursos ADF. Conseguiuse a homologación do centro para as seguintes 

especialidades: 

o Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio 

SSCS0108 (Acreditación). 
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o Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en 

Institucións Sociais SSCS0208 (Acreditación). 

o Atención Especializada para enfermos de Alzheimer 

SANC01 (Inscrición). 

o Auxiliar de Enfermería en Xeriatría SANC3007 

(Inscrición). 

� Creación dun manual. 

� Creación da biblioteca. 

� Firma de diversos convenios formativos. 

� Desenrolo do obradoiro ‘Mente activa’, en colaboración có Concello de Vigo. 

� Inicio do obradoiro de memoria ‘Activando a Mente’, dirixido a maiores de 55 

anos sen deterioro cognitivo.  

� Curso de voluntariado. 

� Charlas informativas ‘Alzheimer e outras demencias’. No ano 2012 leváronse 

a cabo charlas nos concellos de Tui e Mondariz.  

� Posta en marcha do Taller de Novas Tecnoloxías aplicadas á estimulación 

cognitiva. 

� Posta en marcha do Blog ‘El Rincón del cuidador’, ‘O Recuncho do coidador’. 

� Afaga conseguiu a Certificación ISO 9001:2008 

 

 

2013 

� Servizo de Asesoramento en Terapia Ocupacional. 

� Servizo de apoio en domicilio para respiro en fin de semana. 

� Programa de Apoio Psicolóxico a Familiares. 

� Servizo de Fisioterapia a domicilio. 

� Programa de Obradoiros Paralelos. 

� Creouse un novo grupo nos obradoiros de estimulación para os enfermos 

con deterioro cognitivo leve. 

� Programa de Acollida. 

� Programa de Axuda a Domicilio. 

� XI Xornadas para profesionais: “Alzheimer: un problema de Tod@s”. 

� Obradoiros prácticos para familiares. 

o Obradoiro Estimulación no fogar 

o Obradoiro Mobilizacións e transferencias 

o Obradorio de autocoidado 
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� III Curso ‘Un coidador, dúas vidas’. Nesta edición realizáronse dous cursos 

en Vigo, uno en Mos y uno en Tui. 

� Cursos realizados en colaboración coa Deputación de Pontevedra 

enmarcados dentro dos proxectos Pensa en ti e ti tamén contas. 

o Curso de pandeireta e canto popular. 

o Curso de Arte floral, flora artificial e flor seca. 

� Curso Consellería de Traballo e Benestar. “Xuntos nos coidados”, realizado 
en Tomiño. 

� Formación interna para traballadores. 

o Curso de SVB Y DESA. 

o Curso de Comunicación e intervención en problemas de 

comportamento. 

� Cursos AFD 

o Curso de atención especializada para enfermos de Alzheimer 

o Curso de Auxiliar de enfermería en Xeriatría 

 

� Posta en marcha da Plataforma de Formación On-line.  

� Firma de diversos convenios formativos. 

� Realización dun documental en colaboración cunha alumna de prácticas de 

Audiovisuais, sobre a Asociación e o seu traballos coas persoas con 

Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas. 

� Taller de Novas Tecnoloxías aplicadas á estimulación cognitiva. 

� Posta en marcha do Taller Cultiva a Mente, dirixido a persoas maiores de 55 

anos sen deterioro cognitivo. 

� Obradoiros de sensibilización sobre a enfermidade de Alzheimer en colexios 

de educación primaria. Iniciativa posta en marcha grazas a un acordo 

asinado entre a Federación Fagal e a Fundación Barrié.  

� Homenaxe aos voluntarios da asociación no Día Mundial do Alzheimer 

� Posta en marcha da páxina de Facebook e Twitter 

 
 
1.- PROGRAMAS 
 
 

1.1-PROGRAMA DE ACOLLIDA 
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O asesoramento ás familias constitúe un dos obxectivos básicos de AFAGA, 

pois tal como aparece recollido no artigo 6 dos nosos estatutos. A asociación 

ten, entre outros fins, o de informar, formar, asesorar e axudar ós 

afectados/as promovendo actuacións e programas destinados a mellorar a 

situación das familias e unha mellor atención ós enfermos de Alzheimer e 

outras demencias. 

 

Xa que logo, a necesidade de estar informados é sentida pola maior parte 

dos familiares. Esta necesidade pode orientarse en dúas direccións: 

   

• as cuestións xerais, como poden ser os aspectos médicos, respostas 

máis adecuadas para as reaccións dos enfermos, coidados básicos... 

• petición de servizos concretos: axuda a domicilio, terapia de estimulación, 

terapia psicolóxica, entre outras demandas. 

 

 

De todos os xeitos, na maioría dos casos o que se aprecia é unha mestura 

de ambos os dous tipos de demanda, xa que a falta de información afecta a 

todos os aspectos da doenza, polo que unha vez que os familiares son 

conscientes das terapias que poden mellorar a calidade de vida do paciente 

intentan buscar os medios para aplicalas ó seu enfermo. 

 

Unha vez que a persoa se pon en contacto coa asociación, a Traballadora 

Social canaliza a demanda, ben ofrecendo a información que se considere 

axeitada a través de libros, vídeos, folletos... ben informando sobre os 

programas que AFAGA desenvolve, así como sobre a maneira de acceso a 

recursos similares en institucións públicas e privadas.  

 

 

1.2.-PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

 

  1.2.1.-SERVIZO DE APOIO EN DOMICILIO 

AFAGA desenvolveu o programa de axuda a domicilio, un servizo co 

que se pretende axudar ás familias a asear e a mobilizar ó enferm@. 

As características deste servizo destacan pola súa especialización, 

universalidade e gratuidade. Como único requisito, ademais da 

necesidade constatada (previa valoración pola traballadora social), 

esíxese ser membro da asociación. 
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Este é un servizo que se presta de luns a venres en horario de mañá. 

 

1.2.1.1. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DURANTE A SEMANA 

Continúa co criterio inicial de prestación de servizo; neste caso 
efectúase de luns a venres en horario de tarde e coa finalidade de 
darlles unhas horas libres ós familiares para que poidan realizar 
actividades puntuais que antes non podían levar a cabo por estar ó 
cargo dunha persoa con Alzheimer ou outra demencia. 

1.2.1.2. SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NA FIN DE SEMANA  

A diferenza co anterior servizo é que se presta en fin de semana, é 
dicir, sábado e domingo en horario continuado de 4 ou 8 horas 
seguidas (facilitando desta maneira que o familiar poida gozar dun 
breve período de descanso). 

 

 

1.2.2.-FISIOTERAPIA A DOMICILIO 

 

Na fase avanzada da enfermidade de Alzheimer e outras demencias 

aparecen síntomas de deterioración da capacidade motora dos 

enfermos. Co programa de fisioterapia intentase contrarrestar a 

redución progresiva da mobilidade, minimizar a posibilidade de que 

se produza anquilose ou rixidez extrema das articulacións, e ademais 

dotar de coñecementos prácticos ós familiares/coidadores que lles 

permitan realizar exercicios co seu enfermo sen que iso supoña un 

risco para ambos. 

Preténdese conseguir así aliviar as molestias que orixina a devandita 

rixidez muscular e prolongar a autonomía do enfermo, aumentando, 

en definitiva, a súa calidade de vida. 

 

1.3.-PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA 

 

  1.3.1.-PROGRAMA ESCALA 

De recente implantación, consiste en prestar un servizo de apoio ás 

familias baseado na situación concreta de cada caso.  Para isto 

pártese dunha valoración integral de demencias (realizada no 

domicilio do enfermo), que servirá para planificar a atención 

funcional, cognitivo-conductual e social que en cada momento se 

precise e para acompañar á persoa enferma e a aquelas que a 
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rodean ó longo do proceso da enfermidade, facendo un seguimento 

continuado do caso. 

 

 

1.3.2.-PROGRAMA REDE RURAL 

 

Consiste en achegarlles ós pacientes que viven en zonas rurais, 

pertencentes ós 4 concellos de maior densidade de poboación da 

provincia de Pontevedra (O Porriño, Ponteareas, Redondela e Tui), a 

posibilidade de seren estimulados cognitiva, física e funcionalmente 

nos seus domicilios. Esta estimulación está baseada nunha valoración 

previa efectuada polos distintos terapeutas que establecen as 

actividades que debe levar a cabo o familiar. Para facer posible que 

poida ser o propio familiar quen realice as tarefas de estimulación 

marcadas, este recibe formación básica. Pero ademais ten que estar 

motivado e dispor de tempo e capacidade.  

Naqueles casos nos que é posible utilízanse medios informáticos e de 

telecomunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.-PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN GRUPAL “OBRADOIROS PARALELOS” 

 

Tal como indica o seu nome, este é un programa onde acoden xuntos 

enferm@s e familiares, aínda que o tratamento e a atención sexan por 

separado. Basicamente, o obradoiro de familiares consiste nunha 
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prolongación dos Grupos de Axuda Mutua (GAM) onde, coa coordinación 

dunha psicóloga, se levan a cabo técnicas de relaxación, arranxo de 

conflitos, resolución de situacións de crise... Por outra banda, os enferm@s 

reciben atención no mesmo horario, aínda que nun espazo diferenciado, 

tamén por parte dunha psicóloga e dunha terapeuta ocupacional. Neste 

caso, o tratamento pretende manter as habilidades, coñecementos e 

condutas que aínda posúan os participantes a través de técnicas dirixidas ó 

adestramento nas actividades da vida diaria (AVD), orientación á realidade, 

estimulación cognitiva e estimulación funcional, que se concretan na 

realización de actividades adaptadas tanto ás capacidades xerais do grupo 

como ás que se presenten de forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
1.5. PROGRAMA DE APOIO PSICOLÓXICO  
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Inauguración con D.ª Corina 

Porro do local de Marqués  de 

Valladares  onde se realizan 

Reunión co Voceiro do Grupo 

Socialista de Vigo.  

 

Firma do Convenio coa Concelleira de 

Benestar do Concello de Vigo, María  

Xosé Méndez.  
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A Asociación ofrece apoio psicolóxico e emocional de forma individual e de 
forma grupal tanto ós enfermos coma ós familiares que así o demanden. 
Empréganse diversas técnicas de relaxación e para o arranxo de conflitos e  
resolución de situacións de crise. 

 
1.6.- PROGRAMA DE FORMACIÓN  
 
 

1.6.1.-CURSO PARA FAMILIARES 

Cada ano e de forma regular celébrase un curso dirixido ós familiares co que 

se intenta dotalos de coñecementos teórico-prácticos que poidan ser de 

utilidade para afrontar da mellor maneira posible 

o coidado do paciente e tamén o do propio 

coidador. Este curso organízase en catro 

módulos:  

-Xeriatría, no que se abordan os distintos tipos 

de demencia senil, así como os tratamentos 

tanto farmacolóxicos como non farmacolóxicos. 

-Enfermería Xeriátrica, onde se ofrecen pautas sobre os coidados 

hixiénico-sanitarios básicos, accidentes e caídas, alimentación e 

mobilización. 

-Psicoxeriatría, no que se intenta dotar ós participantes de técnicas 

para mellorar a comunicación co enferm@, a resolución de situacións 

conflitivas e a estimulación cognitiva e funcional. 

-Aspectos legais, onde se trata de orientar ós familiares cara a 

actuacións de protección do seu enferm@, como pode ser a 

incapacitación legal. 

-Área social, onde se informa dos recursos sociais, tanto a nivel 

público como privado, ós que poden recorrer os familiares e os 

enferm@s. 

 

 

 

1.6.2.-CURSO PARA VOLUNTARIOS     

 

Os cursos consisten nun bloque de Formación Básica, cunha duración de 20 

horas distribuídas en 5 días, e outro de Formación Complementaria que se 

reparte ó longo do ano. 
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Dentro do bloque de Formación Básica abórdanse temas como os seguintes: 

orixe, funcionamento, programas e servizos de AFAGA, aspectos médico-

sanitarios da enfermidade de Alzheimer (prevención de riscos, coidados 

básicos, mobilizacións), a enfermidade e o contorno convivencial (relacións 

interpersoais, estrés, depresión, ansiedade, manexo de situacións 

conflitivas, técnicas de comunicación, autocoidado...), programa de 

voluntariado de AFAGA. Cando se imparte o curso, todos estes temas 

aparecen englobados en catro grandes módulos temáticos: Xeriatría, 

Enfermería Xeriátrica, Psicoxeriatría e Módulo Social. 

 

 

 

1.6.3.- CURSO PROFESIONAL DE AXUDA A DOMICILIO  

 

O curso  impartiu dous módulos formativos teóricos e prácticos cun total de 

80 horas. A súa realización posibilitou a especialización das profesionais do 

sector.  Contouse co financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra. 

 

1.6.4.-CURSO PROFESIONAL DE AXUDA A DOMICILIO ESPECIALIZADO EN 

ALZHEIMER 

 

O Curso ofrece dous módulos formativos: un teórico de 40 horas e outro 

práctico de 20. Para o desenvolvemento das horas prácticas establecéronse 

liñas de colaboración con varias das empresas de axuda a domicilio da 

cidade de Vigo. 

 

1.7. ACTIVIDADES FORMATIVAS E DIVULGATIVAS  

 

 

1.7.1.-CHARLAS E CONFERENCIAS  

  

Asistencia formativa 

do grupo de 

voluntarios 
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Estar correctamente informado constitúe un requisito básico para afrontar a 

enfermidade da forma máis axeitada posible. Esta afirmación é aplicable non só ás 

persoas máis directamente afectadas senón tamén a todas as que as rodean e, en 

xeral, ó conxunto da poboación. Para tratar de desenvolver esta difícil tarefa de 

sensibilización, AFAGA leva a cabo unha serie de actuacións orientadas a dar a 

coñecer a realidade do Alzheimer en todas as súas dimensións.  

 

1.7.2.- XORNADAS E CONGRESOS  

 

XORNADAS 

A partir do ano 2002 AFAGA ofreceu Xornadas profesionais no sector sociosanitario. 

Os poñentes que participaron nas mesmas son expertos pertencentes ós distintos 

ámbitos públicos e mais privados. Os participantes pertencen a todos os campos 

(enfermería, psicoloxía, medicina, traballo social...). Na maioría das Xornadas 

ofertadas obtívose o recoñecemento de interese sociosanitario pola Consellería de 

Sanidade. 

 
 

CONGRESO ESTATAL 

 

No ano 2008 celebrouse o III Congreso Estatal na Cidade de Vigo, xa que a 

Asociación presentara a súa candidatura e gañou. 

Nesta reunión de expertos abordáronse diversos temas na área clínica (prevención, 

intervencións e estratexias de coidados) e na área psicosocial (prevención xurídica, 

Lei de Dependencia, aspectos legais e estimulación cognitiva). 

O encontro facilitou o intercambio de experiencias, coñecementos e avances nas 

actuacións médica e psicosocial. A celebración do Congreso anímanos a traballar e 

a seguir compartindo o desafío: combater todos xuntos a enfermidade de Alzheimer. 

 



 

29 

 

     

  

 

 

 

1.7.3.- ACTIVIDADES DIVULGATIVAS: SOCIAIS 

 

A Asociación oferta diversos tipos de actividades de carácter social coas que se 

persegue a concienciación e sensibilización sobre a enfermidade a través da 

participación da sociedade. 

As últimas actividades dos anos anteriores foron: 

 

Ano 2007 

 
Exposición Arte e Alzheimer           

Na primavera celebrouse esta exposición onde se presentaron 88 obras de artistas 
pertencentes á arte galega contemporánea (pintura, fotografía e escultura). O 
evento tivo unha gran acollida de público na Estación de Transatlánticos do Porto 
de Vigo.  
 

Excursión ás Illas Cíes  

Realizouse esta actividade lúdica á que acudiron familiares e enfermos. A 

experiencia favoreceu a integración e participación nunha visita en barco ata ás 

Illas Atlánticas. O grao de satisfacción resultou moi alto. 

 

Reunión co Presidente da Deputación de 

Pontevedra e membros de CEAFA e 

AFAGA. 

 

Reunión co Sr. Alcalde de Vigo e membros 

de CEAFA e AFAGA. 
Reunión co Sr.Vicepresidente da Xunta e 

o Sr. Gayoso (Caixanova).  
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Ano 2008 

 

Concerto en Salceda de Caselas 

Ofreceuse un Concerto en colaboración co Coro Polifónico de Entenza. A actividade 

logrou reunir un total de 400 asistentes. 

 

 

Desfile de Moda no Porriño                

En novembro organizouse un Desfile benéfico no que participaron deseñadores da 

moda galega. O acto foi apadriñado polo actor Rubén Ríos e presentado pola 

periodista Izar Alcalde e contou cunha grande afluencia de público, cun total de 

2000 persoas. 

 

 

Ano 2010   

 

Excursión á Illa San Simón  

Data: 18 de setembro.  

Participantes: 65 persoas entre usuarios, familiares e socios de AFAGA. A actividade 

realizouse con AFAMO e estivo organizada por Viaxes Loanza.  
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Ano 2011 

 
Ciclo de cine documental sobre Alzheimer.  

Celebrouse no Auditorio do Centro Social Novacaixagalicia, en Vigo. Os films que se 

proxectaron foron: 

o 14 de setembro, ‘Bicicleta, Cuchara, Manzana’, dirixido por Carles Bosch. 

o 19 de setembro: ‘Bucarest, a memoria perdida’, dirixido por Albert Solé. 

o 20 de setembro, ‘Coidadores’, escrito e dirixido por Oskar Tejedor 

 

 

Ano 2012 

Percorrido por Vigo no Bus Turístico do Concello. Data da Excursión: 

22 de setembro. 
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Venda de ‘PULSEIRAS DA LEMBRANZA’ para sensibilizar sobre a 

enfermidade de Alzheimer. 

 

Ano 2013 

Xuntanza Popular no Parque de Castrelos, celebrada con motivo do Día 

Mundial do Alzheimer.   
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1.7.4.- ACTIVIDADES DIVULGATIVAS: A REVISTA AFAGA 

 

No ano 2008 presentamos a primeira publicación editada pola propia asociación. A 

revista recolle artigos de interese sobre a enfermidade e temas de actualidade. A 

publicación que se ofrece é anual. 

 

2.- AFAGA COMO ENTIDADE COLABORADORA 

AFAGA, como parte do tecido social, participou e participa en proxectos que poidan 

ser de interese para o sector polo que traballa pero tamén para a sociedade nun 

proceso de feed-back social. 

Así, ten colaborado coas seguintes entidades: 

• Universidade da Coruña-Facultade de Socioloxía en diversos estudos 

sobre o coidador de enfermos de Alzheimer ou outra demencia. 

• Universidade de Santiago de Compostela-Consello Social na oferta de 

prácticas non remuneradas a estudantes da Facultade de Psicoloxía. 

• Concello de Vigo-Concellería de Participación Cidadá na participación 

da I Mostra de Asociacións de Vigo. 

• FAGAL no desenrolo de diversos proxectos e iniciativas. 

• CEAFA na realización do Congreso Nacional de Alzheimer celebrado na 

cidade de Vigo, entre outras actividades. 

• Fundación “La Caixa” na realización do obradoiro “Un coidador: dúas 

vidas”. 

• Fundación Alzheimer en Venezuela no Programa de irmandamento coa 

mesma a través de CEAFA e da Asociación AFAGA. 

• CEFIASA. Curso de Asistente á dirección. 

• FEMXA. Curso de Actualización de coidados xeriátricos. 

• Ecos do Sur. Atención Especializada a Enfermos de Alzheimer. 

•  Universidade de Bragança. Prácticas Máster de Xerontoloxía e Proxecto 

de Investigación. 

• UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Convenio de cooperación Educativa. 

• UNED. Convenio de cooperación Educativa.  

• UNIVERSIDAD DE VIGO. Convenio de cooperación Educativa. 

• FUNDACIÓN BARRIÉ. Participación no Programa Mass Social. 
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CAPÍTULO 4: XESTIÓN FINANCEIRA 

1.- FONTES DE FINANCIAMENTO 

As fontes de financiamento de AFAGA son as seguintes: 

• Cotas de soci@s  

• Doazóns 

• Subvencións 

• Convenios 

• Participación en custos por parte dos usuari@s dalgún dos servizos ou 

programas da asociación. 

• Actos benéficos: autofinanciamento. Neste senso realizáronse nos 

últimos anos unha exposición de arte, un desfile de moda e un concerto 

lírico. 

 

 

2.- ENTIDADES COLABORADORAS 

 2.1.- ENTIDADES PÚBLICAS 

• Unión Europea 

 

 

 

• Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais a través de CEAFA 

 

 

• Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igauldade 
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• Xunta de Galicia  

 
 

 

• Consellería de Asuntos Sociais-Vicepresidencia de 

Igualdade e Benestar dende o ano 1998 

 

 

• Consellería de Sanidade 

 

 

• Consellería de Familia, voluntariado e relacións 

laborais dende o ano 2005 

 

• Consellería de Emprego dende o ano 2004 

 

 

• Deputación Provincial de Pontevedra 
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• Concellos 

• Concello de Vigo 

 

 

 

• Concello do Porriño 

 

 

• Concello de Mos  

 

 

• Concello de Tui 
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2.2.- ENTIDADES PRIVADAS 

• Fundació “ La Caixa” dende o ano 1999 en diversos programas e 

actividades 

 

 

 

• Obra Social Caja España 

 

 

• Obra Social Cajamadrid 

 

 

• Obra Social Caixagalicia 

 

 

• Fundación NovacaixaGalicia 

 

 

• Bancaja  
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• “ Fundació Viure i Conviure” de Caixa Catalunya 

 

 

• Fundación Pfizer (Concesión do Premio Pfizer no ano 2007) 

 

 

• Fundación Barrié 

  

 

• Fundación Luis Vives 

 

• PwC Consultora 

 

• Geriatros 
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• COGAMI 

 

• Sanitas Residencial 

 

 

• Residencia Asistida de Vigo 


