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 AFAGA pertence á Confederación Nacional de Asociacións de Familiares de 

enfermos de Alzheimer (CEAFA) a través da Federación de Asociacións Galegas de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer (FAGAL), da que AFAGA foi membro fundador.  

Dentro dos seus fins máis destacados están a orientación e información tanto a 

familiares como á poboación en xeral, achegar a realidade da dolencia ás entidades 

públicas e privadas co obxectivo de conseguir unha resposta ampla e eficaz ás 

demandas deste colectivo e estimular e colaborar nas investigacións que sobre esta 

enfermidade se realicen. 

AFAGA ten asumido tamén un importante papel de entidade provedora de múltiples 

servizos no ámbito atención socioasistencial ás persoas maiores con dependencia; 

equipamentos, actividades e servizos aos que teñen acceso un número considerable 

de persoas tanto persoas dependentes como enfermos e familiares e coidadores. 

A asociación ten un Centro de Atención Integral en Vigo e centros en Mos e Tui 

nos que se desenvolven talleres de estimulación cognitiva e funcional. Tamén 

ofrece obradorios de estimulación en Salceda de Caselas e Nigrán. Doutra 

banda, xestiona un Centro de Día en Vigo, que conta con 40 prazas, e unha 

Unidade Terapéutica en Porriño, con 24 prazas, dependentes ambos os da Xunta 

de Galicia. 

 

 Entre os programas e servizos que se desenvolven no Centro de Día Beiramar 

e na Unidade Terapéutica O Porriño destacan: 

 

 Servizos básicos. Considéranse servizos básicos de atención ás persoas 

usuarias no centro os seguintes: manutención, transporte, coidado persoal, 

aseo e hixiene, control e mantemento da saúde, asistencia nas actividades 

básicas da vida diaria (ABVDs) e axuda na comida e no transporte. 

 Servizos terapéuticos. Entre os servizos terapéuticos é necesario 

diferenciar os servizos específicos dirixidos ao usuario (que se 

desenvolverán a través do programa de intervención terapéutica) e os 

específicos para a familia coidadora (articulados no programa de 

intervención coas familias). Algúns exemplos destes programas son: 
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psicoestimulación; estimulación cognitiva e motriz; estimulación con 

ferramentas baseadas nas novas tecnoloxías; xerontoximnasia; fisioterapia; 

terapia ocupacional; laborterapia; musicoterapia e control da saúde. 

 

 Centro de Atención Integral. Situado en Martínez Garrido, en Vigo, o centro 

dispón de 313 metros cadrados nos que se distribúen catro aulas para a 

realización de obradoiros de estimulación funcional e cognitiva, exercicios de 

rehabilitación e fisioterapia, psicomotricidade, novas tecnoloxías e técnicas de 

comunicación.  

Ademais da atención aos afectados pola enfermidade de Alzhéimer, outro dos 

principais obxectivos do Centro de Atención Integral é dar un importante 

impulso á área de formación dirixida tanto aos profesionais como aos 

familiares dos propios usuarios, por iso impártense diversos cursos e 

obradoiros ao longo do ano. 

Por último e coa finalidade de ofrecer apoio aos familiares coidadores, 

ofreceranse diversas actividades de respiro e atención psicolóxica co 

obxectivo de evitar a aparición do denominado “síndrome do coidador”. 

 Unidade Terapéutica “Reitoral de Mos”, Afaga desenvolve Obradoiros de 

estimulación cognitiva e funcional en Mos. 

 Centro Comarcal de Atención ao Alzheimer ‘Baixo Miño’. Situado na antiga 

escola de Chans, en Randufe, Tui. 

 Obradoiros de estimulación cognitiva e funcional en Salceda de Caselas. 

Realízase no Centro Social A Devesa. 

 Obradoiros de estimulación cognitiva e funcional en Nigrán.  

Respecto á memoria de actividades que se desenvolveron ao longo do ano 2016, 

a continuación descríbense tódolos programas e iniciativas que se fixeron e os 

resultados de cada un. 
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PROGRAMA ACOLLIDA 

 

O programa de Acollida é a porta de entrada á Asociación. Trátase da primeira 

atención que reciben os familiares unha vez expresada a demanda de información.  

As persoas que se achegan á Asociación o fan derivados polos servizos de saúde de 

Atención primaria ou especializada, os servizos sociais, amizades ou a través de 

internet, isto último en crecente aumento dende hai cinco anos.  

Habitualmente, este programa é desenvolto polas tres traballadoras sociais de Afaga, 

que desempeñan  a súa actividade en Vigo, Porriño, Tui, Mos, Salceda de Caselas e 

Ponteareas. De maneira ocasional, e a petición da persoa demandante, tamén pode 

ser atendida pola psicóloga.  

A técnica utilizada é a entrevista social estruturada: 

FASE ANALISE FASE INFORMACIÓN E 

ORIENTACIÓN 

FASE INTERVENCIÓN 

1.Coñecer a situación da 

doenza 

2.Coñecer o estado da 

organización dos coidados 

tanto a nivel intrafamiliar 

como extrafamiliar 

3.Coñecer o nivel de 

recursos cos que conta o 

entorno da persoa doente, 

propios e externos 

(públicos e privados) 

4.Coñecer o interese do 

familiar ó acudir á AFAGA 

1. Informar acerca da doenza 

2. Orientar sobre sistemas de 

organización dos coidados 

3. Informar sobre recursos 

sociais públicos e privados 

4. Informar de servizos, 

programas e actividades 

5. Informar doutros asuntos 

relacionados co tratamento 

da doenza: aspectos legais, 

tecnolóxicos e produtos de 

apoio 

1. Derivación Interna 

2. Derivación externa 
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A duración media da entrevista é de 1 hora. O soporte documental de recollida de 

datos é a Ficha Social que inclúe datos de carácter persoal, de saúde, de estrutura 

sociofamiliar e socioeconómicos. 

En ocasións é preciso unha 2º entrevista con outros membros da unidade familiar. 

O programa de Acollida supón na maioría dos casos a primeira oportunidade do 

familiar de expresarse a nivel emocional, manifestar as intencións iniciais e 

expoñer as incertezas respecto do futuro.  

A acollida, pois, é clave tanto se producen intervencións ulteriores coma se non. 

 

Os datos do ano 2016: 

Ó longo do ano 2016 fixéronse 227 acollidas. No seguinte gráfico podemos ver a 

tendencia dos últimos 4 anos respecto á demanda do programa de Acollida, onde 

claramente destaca un aumento gradual. 

 

                  

 

120 

155 150 

174 
194 

227 

ano 2011 ano 2012 ano 2013 ano 2014 ano 2015 ano 2016 

ACOLLIDAS 2011 - 2016  
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Das 227 acollidas realizadas no ano 2016; 146 realizáronse en Vigo, 13 en Mos, 7 

Nigrán, 18 Tui, 18 en O Porriño e 25 levadas a cabo polo punto de información do 

Condado – Baixo Miño). 

 

 

 

Perfil e procedencia dos demandantes: 

Dende o departamento interésanos coñecer o perfil da demanda, nos seguintes 

gráficos poderemos observar como chega, quen realiza a demanda e cal é o perfil das 

persoas sobre as que se inicia o proceso de información. 

A maior demanda chega principalmente dos servizos de saúde; traballadoras/es 

sociais dos centros de saúde, médicos de atención primaria ou médicos 

especializados como neurólogos e xeriatras, son os que mais lles informan os 

familiares de que acudan os nosos centros. Tamén cobra importancia as derivación 

procedentes dos servizos sociais dos concellos. Cabe  destacar, como día a día 

chegan mais persoas buscando información tras visitar a nosa páxina web ou porque 

algún familiar, veciño, lle falou da asociación. Con relación a porcentaxe de 

derivación por outros, refírese a xente que demanda información tras velas nosas 

furgonetas ou os nosos centros. 

 

146 

13 18 18 25 
7 

Acollidas por localidades 



MEMORIA ACTIVIDADES 

                                                               8         

2016 

As persoas demandantes de información posúen maiormente idades comprendida 

entre os 40 e os 55 anos na súa gran parte, aínda que resalta un gran número de 

persoas entre os 56 e os 65. Cabe destacar que  gran parte  das demandas 

realízana persoas en idade laboral que a vez teñen persoas maiores o seu cargo.  

As demandas maioritariamente foron realizadas por mulleres e a súa relación 

respecto da persoa enferma é filial como vemos na seguinte gráfica. 

 

 

 

Como conclusión final con relación os demandantes de información, podemos 

destacar que se tratan maiormente de fillas/ os da persoa enferma en idade 

comprendida entre os 40 e 55 anos, de Vigo e  que acoden derivados por persoal 

dos servizos de saúde; traballadores/as sociais, médicos de atención primaria ou 

médicos especialistas. 

Respecto as persoas con demencia que se achegan a asociación xa diagnosticadas e 

bastante importante. Sendo a gran maioría de diagnostico recente, 

Cabe destacar como comezan a aparecer diagnósticos en idades mais temperás como 

se pode apreciar no gráfico. 

 fillos/as: 163 

cónxuxe: 32 

netos/as: 17 

noras: 5 

veciña: 1 

sobriños/as: 5 

irmás/a: 3 amigo: 1 

Relación co enfermo 
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Un número moi elevado de demandas acoden recen diagnosticados, sendo cada día 

máis frecuente que a demanda realícese nos 4 primeiros anos logo do seu 

diagnóstico, cando normalmente faise máis evidente o deterioro e xorden as 

necesidades tanto de apoio como de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 - 60 anos: 9 

61 - 70 anos: 34 

71 - 80 
anos:  97 

máis de 80 
anos: 87 

Idade do enfermo 
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ATENCIÓN SOCIAL 

O servizo de Atención Social refírese á información, asesoramento, consulta, xestión e 

tramitación de recursos sociais, tanto públicos como privados que se realiza polas 

traballadoras sociais de AFAGA. 

A tramitación de recursos sociais públicos está limitada a aquelas nas que a 

administración pública permite que traballadoras sociais non funcionarias realicen esta 

actividade: 

 Solicitude de Revisión de Grado de Dependencia 

 Solicitude de Valoración/Revisión de Minusvalía 

 Solicitude de Programa de Apoio Social (Respiro Familiar) para coidadores de 

persoas con dependencia. 

 Solicitude do Programa “Acompáñote” de dispositivos de localización GPS 

 Solicitude Bonotaxi 

 Solicitude de Tarxeta Aparcamento Minusválidos. 

 Solicitude da tarxeta AA 

 

É habitual a consulta de expedientes para o que se contacta con departamentos da 

Xunta e coas traballadoras sociais de atención primaria, normalmente resólvese de 

xeito telefónico ou vía correo electrónico. 

Así mesmo, forma parte da actividade das traballadoras sociais de AFAGA preparar 

documentación anexa a expedientes de servizos sociais que computan como xestións 

administrativas. 

É habitual a consulta de expedientes para o que se contacta con departamentos da 

Xunta e coas traballadoras sociais de atención primaria, normalmente resólvese de 

xeito telefónico ou vía e-mail. 

Tendo en conta que o total de acollidas realizadas foron 227 e que a finalidade 

das mesmas é responder á demanda de información por parte dos familiares respecto 

a distintos aspectos relacionados coa doenza, estas compútanse como atención 
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social. Co fin de desagregar as intervencións as dividimos en: información, xestión e 

derivación. 

 VÍA ACOLLIDA OUTRA VÍA 

RECURSOS SOCIAIS 210 194 

DOENZA 65 124 

PAUTAS 140 86 

AFAGA 218 129 

LEGAL 16 13 

  

 

 1.2. XESTIÓN 

Por xestión entendemos dende a entrega de documentación necesaria para solicitar 

algún servizo, cobertura da mesma, entrega e consultas administrativas relacionadas. 

RECURSO SOCIAL PÚBLICO Nº INTERVENCIÓNS 

Solicitude Valoración Dependencia (inicial ou revisión) 72 

Solicitude de Valoración de Minusvalía 61 

Solicitude Programa Acompáñote (localizador) 3 

Tarxeta AA 83  

Bonotaxi 5 

Solicitude Programa Estancias temporais en 

residencia 

4 

Tarxeta Aparcamento Minusválidos 0 

Exención Lixo 1 

INTERVENCIÓNS TOTAIS       229  
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1.3.-DERIVACIÓNS 

Dividimos as derivacións realizadas dende Atención Social entre Internas (servizos ou 

programas que desenvolve AFAGA) e as Externas ( Administración pública, centros e 

servizos privados ou outras entidades). 

 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

2014 
2015 

2016 

63 121 

229 

Intervencións 

INTERNAS 

APOIO PSICOLÓXICO 63 

PROGRAMA DE ESTIMILACIÓN E 

NOVAS TECNOLOXÍAS 

5 

PROGRAMA DE ATENCIÓN NO 

FOGAR E FISIOTERAPÍA 

34 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 15 

ASESORAMENTO EN PRODUTOS DE 

APOIO 

9 

DEPARTAMENTO XURÍDICO 8 
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EXTERNAS 

SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 

62 

MÉDICOS ESPECIALISTAS 40 

RECURSOS PRIVADOS 75 

OUTROS 26 

 

ATENCIÓN PSICOLÓXICA A FAMILIAS 

Dende o programa de Atención Psicolóxica ofrecemos un Servizo de apoio para 

coidadores familiares de persoas con alzheímer ou outra demencia; para a prevención 

e manexo de alteracións físicas, psicolóxicas e sociais, derivadas das tarefas de 

coidado. 

Inclúe, dende unha perspectiva bio-psico-social, unha serie de accións destinadas a 

acompañar no transcurso da enfermidade: 

 

Obxectivos: 

 Ofrecer soporte emocional ao familiar tras o diagnóstico e ao longo da 

evolución da enfermidade. 

 Potenciar a aceptación e o óptimo afrontamento da enfermidade. 

 Fomentar o autocoidado. 

 Tratar os conflitos e modificar as condutas desadaptativas. 

 Previr as alteracións psicolóxicas prexudiciais, propoñendo respostas 

alternativas e compatibles co coidado do enfermo. 

 Manexar as emocións negativas e os estados de sobrecarga xurdidas froito do 

coidado do enfermo. 
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 Identificar o momento actual da enfermidade no seu familiar e as 

características que presenta, para fomentar que o familiar entenda a 

"enfermidade" e ao seu "enfermo", e actúe da forma máis axeitada ante as 

devanditas características. 

 Fomentar habilidades de comunicación, organización de coidados e traballo en 

equipo no ámbito familiar de coidados do enfermo. 

 Acompañar en procesos de duelo. 

 

Tipos de Atención: 

o Individual  

o Unidade Familiar  

o Grupos psicoeducativos de Coidadores Familiares. 

 

Forma de entrada no programa: 

o Dende programa de Acollida (Traballadora Social)  

o Derivación doutros programas da asociación. Servizo atención domiciliaria, 

Unidade Terapéutica Porriño, y Centro de Día Beiramar. 

o A petición propia. 

 

DATOS 2016 

 TOTAL PERSOAS ATENDIDAS:  186 

 TOTAL INTERVENCIONS: 386 
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 Lugar atención: Centro de Atención Integral Rivera Atienza 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lugar atención: Centro de Día Beiramar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Número de Intervencións totais 

 
337 citas 

 
Intervención Sistema Familiar 
Intervención Duelo 
 

 
22 familias 
10 persoas 
 

 
Total persoas atendidas 

 
152 persoas 
 

  

 
Intervencións grupales 
GRUPOS PSICOEDUCATIVOS 

1 grupo/sesión mensual 
3 sesións 

 
Nº persoas 
Asistentes grupos 

 
7 persoas 

  

 

 Número de Intervencións  totais 

 

19 citas 

 
Sistema Familiar 
 
Intervención Individual coidador 
 

 

1 Familia 

6 Coidadores 

 

 

Total persoas atendidas 

 

10 Persoas 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 

                                                               16         

2016 

 Lugar atención: Unidade de Atención Terapéutica de Porriño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lugar: Centro Comarcal de Atención ao Alzheimer Baixo Miño –TUI 

 

 

 

 

 
SERVIZO 

 
Familias Usuarios   

 

 
Atención a 
coidadores  

  
Totais 

 
 Número de 
Intervencións totais 

 
9 citas 

 
8 citas 

  
17  citas 

 
Intervención Sistema 
Familiar 
 
Intervención 
Individual Coidador 
 

 
1 familia 
 
4 coidadores 

 
2 familias 
 
2 coidadores 
 

 
3  familias 
 
6  
coidadores 

 
Total persoas 
atendidas 

 
5  persoas 
 

 
9 persoas 

 
14 persoas 

 
SERVIZO 

Familias Usuarios 
de  

Obradoiros TUI 
 

 
Atención a 
coidadores  

  
Totais 

 
 Número de 
Intervencións  

 
7 citas 

 
3  citas 

  
10 citas 

 
Intervención 
Sistema Familiar 
 
Intervención 
Individual Coidador 
 

 
 
 
2 coidadores 

 
1 familia 
 
1 coidador 

 
1  familia 
 
3 coidadores 

 
Total persoas 
atendidas 

 
2  persoas 
 

 
4 persoas 

 
6 persoas 
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PERFIL DAS PERSOAS ATENDIDAS 

 

 

 

68% 

32% 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

3% 

24% 

31% 

32% 

10% 

Idade 

15-30 

31-45 

46-60 

61-75 

Máis de 75 
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 ATENCIÓN PSICOLÓXICA A ENFERMOS LEVES CON ALGÚN TIPO 

DE DEMENCIA 

Descrición:  

Ofrecer un servizo de apoio a persoas que padecen algún tipo de demencia, 

para expresar sentimentos e emocións e acompañar no proceso de aceptación 

inicial do diagnostico; así como aportar pautas prácticas para que o seu día a 

día sexa da maneira máis independente e estimuladora posible. 

Obxectivos:  

- Proporcionar una espazo íntimo de desafogo emocional para a persoa con 

demencia. 

- Aportar información sinxela e comprensible adaptadas ás dúbidas 

individuais sobre a doenza. 

- Ofrecer pautas de afrontamento para as dificultades que se lle podan 

presentar no seu día a día. 

- Manexar e reconducir complicacións familiares entre a persoa doente e o 

seu entorno de coidados. 

24% 

65% 

6% 
2% 3% 

Parentesco 

Cónxuxe 

Fillo/a 

Xenro/Nora 

Irmáns 

Outros 
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Datos: 

o Total persoas atendidas: 2 

o Total intervencións: 5 

 

 

ACTIVIDADES PARA OS COIDADORES 

Descrición: ofrecer oportunidades de respiro, de interacción social e relaxación para 

os coidadores familiares a través de actividades de ocio e tempo libre. 

. 

 

Obxectivos: 

- Fomentar o autocoidado para os coidadores familiares de persoas con 

demencia. 

- Proporcionar un tempo de desconexión e respiro da súa rutina habitual de 

coidados. 

- Previr ou minimizar o illamento social dos coidadores. 

 

 ACTIVIDADE REALIZADA 

 

 

DATA LUGAR PERSOAS PARTICIPANTES 

 
XULLO 2016 

 
ILLAS CIES 

 
120 persoas 
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        Excursión a Illas Cíes. 
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SERVIZO DE ASESORAMENTO EN TERAPIA 

OCUPACIONAL 

Ó longo do ano 2016 leváronse a cabo diferentes  intervencións dirixidas a cubrir as 

demandas de familiares de enfermos de alzhéimer que solicitaban información e 

asesoramento sobre produtos de apoio  que lles puidesen facilitar ou mellorar o día a 

día co seu familiar. As intervencións realizadas foron un total de 78. 

 

 

 

 

 

 

 

Localizadores GPS 
40% 

Cama articulable 
7% 

Barandilla 
3% 

Suxeción de 
cintura 

4% 

Cadeira de ducha 
14% 

Grúa 
4% 

Pastilleiro 
4% 

Calzado pé equino 
1% 

Alza 
5% 

Pixama 
7% 

Cadeira de rodas 
1% 

Pulseira 
4% 

Agarradeira 
5% 

Mantel 
1% 

Produtos de Apoio 
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SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR 

O programa de Axuda no Fogar (SAF) que presta AFAGA é un servizo de atención 

sociosanitaria especializado na atención a persoas afectadas por algún tipo de 

demencia neurodexenerativa.  

O programa oferta dúas modalidades de atención, axuda no fogar como tal que 

presta atención de carácter persoal como o aseo, a  alimentación, a toma de 

medicación, paseos, acompañamentos no exterior, etc.  E servizo de fisioterapia no 

fogar, prestado por unha fisioterapeuta.  

Durante 2016, o servizo de axuda a domicilio tivo un total de 16 altas e  5  baixas. 

Actualmente, o número de usuarios total é de 28.  Non hai ningunha baixa por 

desconformidade có servizo (prezo, tarefas ou  costo). 

Un 97% dos beneficiarios son da cidade de Vigo. 

 

 Perfil dos coidadores principais 

A maioría dos coidadores principais beneficiarios de SAD de AFAGA son mulleres 

maiores de 65 anos. Existe unha gran porcentaxe tamén de persoas en idade de 

traballar con cargas laborais e/ou familiares que dificultan o coidado da persoa 

enferma. 

 

 

Homes; 10 

Mulleres ; 15 
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 Perfil dos usuarios/as 

 

 A  enfermidade de Alzheimer é  a causa máis común de demencia 

neurodexenerativa atendida  desde o SAF de AFAGA. 

 

 

 Un gran número de beneficiarios  teñen unha idade comprendida entre os 80-

89 anos, cando a enfermidade   precisa de máis apoio diario. 

DTA 
56% Dvascular 

18% 

Dmixta 
15% 

Otros  
11% 

 Tipos de demencia 

0 2 4 6 8 10 12 14 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

>90 

Usuarios por idades 
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 Evolución das horas prestadas 

 

 

 

 

 

Promedio Horas   SAF     mes  
2011 2012 2013 

2014 
2015 

2016 

117,5 147,5 
130,75 

281,08 

488,3 490,5 

Media de horas  prestadas de axuda no 
fogar/ mes 2011-2016 

2011 
2012 

2013 
2014 

2015 
2016 

37,5 37,91 38,91 

55,78 57,83 58,2 

Media de horas prestadas  de Fisioterapia a 
domicilio al  mes  2011-2016 

Horas/usuario 
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 Evolución dos usuarios no Servizo de Axuda no Fogar 

Existe un incremento da demanda do servizo de axuda a domicilio cada ano que nos 

obriga, dentro das nosas capacidades, a contratar persoal para poder dar resposta á 

demanda. 

 

 

 Resultados enquisas de satisfacción 

o ¿A través de quen/ónde coñeceu o  Servizo de Axuda no Fogar 

(SAF) de AFAGA?  

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

17 18 
17 

21 

25 
28 

Nº de usuarios  2011-2016 

Nº de usuarios por año 

18% 

43% 

10% 

18% 

11% 0% 

Traballador/a social  do 
Concello  ou Centro de 
Saúde 

Traballadoras Sociais de 
AFAGA 

Outros profesionais de 
AFAGA(psicólogo/a , 
fisioterapeuta…) 

Outros usuarios do 
Servizo de Axuda no 
Fogar que presta AFAGA 

Páxina web AFAGA 
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o Valoración dos profesionais que desenvolven a actividade 

 

 

o Satisfacción co servizo 

 

 

 

     

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Trato e actitude Competencia 
técnica 

Comprensión 
ante os 

problemas 

Capacidad de 
resolución de 

problemas 

9,75 9 9,25 9 

Auxiliares /Fisioterapeuta  

0 2 4 6 8 10 12 14 

Excelente 

Moi Ben 

Ben 

Regular 

Mal 

Moi mal 

Grao de Satisfacción Xeral 
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FORMACIÓN 

Dende os seus comezos, AFAGA ten considerado como elemento prioritario da 

súa intervención no ámbito das demencias, a promoción e desenrolo de actividades 

formativas para os axentes implicados na atención ás persoas que padecen algún tipo 

de demencia,  tanto no ámbito familiar e social coma no sector profesional e 

especializado. 

Así mesmo, AFAGA acolle nos seus centros cada ano a futuros profesionais na 

súa etapa de formación práctica, por medio de convenios con diferentes institucións 

externas dedicadas á educación tales como universidades e centros de formación 

profesional. 

A continuación detállanse as actividades formativas realizadas ó longo do 

ano 2016 nos diferentes ámbitos de actuación. 

1. ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA COIDADORES FAMILIARES 

a. Cursos e obradoiros en VIGO 

Relatorio ‘Demencias: vivir con, non vivir contra’, impartido polo Doutor Gallego 
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 Obradoiro “Cómo podo axudar o meu familiar a manter a súa mobilidade?”, impartido 

 por Vanesa López. 

 

 Relatorio “Aspectos xurídicos de interese para familiares de persoas con demencia”, 

 impartido por Iván Rarís. 



MEMORIA ACTIVIDADES 

                                                               29         

2016 

 
TÍTULO DATAS DOCENTE 

Relatorio 

DEMENCIAS: “VIVIR CON, NON VIVIR CONTRA…..” 

18 marzo Dr. Miguel Gallego 

Médico Xeriatra 

Obradorio 

“UN COIDADOR: DÚAS VIDAS” 

14-21-28 abril 

5 maio 

Maxi Rodríguez 

Psicóloga AFAGA 

Obradorio 

“FOMENTO DA INDEPENDENCIA DE PERSOAS 
CON DEMENCIA NO FOGAR” 

 

18 maio 

Jesús Andrea 

Terapeuta Ocupacional AFAGA 

Obradorio 

“CÓMO PODO AXUDAR O MEU FAMILIAR A 
MANTER A SÚA MOBILIDADE?” 

 

15 xuño 

Vanesa López 

Fisioterapeuta AFAGA 

Relatorio 

“ASPECTOS XURÍDICOS DE INTERESE PARA 
FAMILIARES DE PERSOAS CON DEMENCIA” 

 

29 xuño 

Iván Rarís 

Avogado AFAGA 

Obradoiro 

“PAUTAS E ESTRATEXIAS NA CONVIVENCIA 
CUNHA PERSOA CON DEMENCIA” 

6 outubro 

 

Maxi Rodríguez 

Psicóloga AFAGA 

Relatorio 

“QUÉ RECURSOS EXISTEN E CÁL É O MÁIS 
AXEITADO PARA O MEU FAMILIAR?” 

26 outubro Marina Requejo 

Traballadora Social AFAGA 

Obradorio 

“ESTRATEXIAS DE ACTIVACIÓN MUSCULAR, 
TRASLADOS E TRANSFERENCIAS DE PERSOAS 

CON DEMENCIA” 

 

24 novembro 

Vanesa López 

Fisioterapeuta AFAGA 

Obradoiro 

“COIDADOS DE ENFERMERÍA PARA O MEU 
ENFERMO NO SEU DÍA A DÍA” 

 

12 decembro 

Marta Cao 

Enfermeira 
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 Enquisas satisfacción Formación para Familiares.  

Valoracións de 1 a 10. 

 

 

UTILIDAD DA FORMACIÓN (En porcentaxe) 

COMPARTIR 

EXPERIENCIAS 

78% 

COIDAR MELLOR AO MEU 

FAMILIAR 

82% 

APRENDER NOVOS 

COÑECEMENTOS 

100% 

 

 

 

8 

8,2 

8,4 

8,6 

8,8 

9 

9,2 

Puntuación Media 
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a. Outros cursos para familiares coidadores: dende AFAGA 

realizáronse dous  cursos dentro do Programa XUNTOS NOS 

COIDADOS (FAGAL- Xunta de Galicia) 

1. CONCELLO DE PONTEAREAS: 14- 21 outubro 

2. CONCELLO DE TUI: 8-15-22-29 novembro 

 

2. CURSO PARA  VOLUNTARIADO SOCIAL AFAGA 

O equipo de voluntariado social co que conta a nosa institución participou no 

Curso “INTELIXENCIA EMOCIONAL NA RELACIÓN DE AXUDA” impartido o 27 de 

abril por Beatriz Portela (Psicóloga) cunha duración de 4 horas. 

3. FORMACIÓN INTERNA EQUIPO PROFESIONAIS AFAGA 

 
TÍTULO FECHAS DOCENTE 

 
Curso 

 
“ACTUALIZACIÓN NA INTERVENCIÓN SANITARIA 
NA PERSONA MAIOR CON PLURIPATOLOXÍA” (10 

horas- online+presencial) 
 

 
 
 

11 ó 21 
maio 

 
 

 
 

Marta Cao 

Enfermeira 

 
Curso 

 
“FAMILIA E COIDADOR FAMILIAR DE PERSOAS 

CON DEMENCIA” (20 horas- online) 
 

 

setembro 

 

Maxi Rodríguez 

Psicóloga AFAGA 

XIV Xornadas Interdisciplinares ( FAGAL- 6 horas) 15 outubro  

XIV Xornadas ALZHEIMER: UN PROBLEMA DE 
TODOS (AFAGA- 8 horas) 

11-12 
novembro 

 

Curso 

“ASPECTOS SOCIAIS NO MUNDO DA 
ENFERMIDADE DE ALZHEIMER” (20 horas- online) 

 

novembro 

Marina Requejo 

Traballadora Social AFAGA 
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 FORMACIÓN PARA PROFESIONAIS E INSTITUCIÓNS EXTERNAS 

 PLATAFORMA E-LEARNING   

 

 

1. Curso Superior ‘INTERVENCIÓN EN DEMENCIAS 

NEURODEXENERATIVAS’ 

 A través da nosa plataforma de formación online, profesionais do sector 

sociosanitario de todo o territorio nacional realizaron formación especializada 

composta polos seguintes módulos: 

1. INTRODUCIÓN Á VELLEZ E ÁS DEMENCIAS 

NEURODEXENERATIVAS (20 h.) 

2. COMUNICACIÓN E INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE 

COMPORTAMENTO NA ENFERMIDADE DE ALZHEIMER (20 h.) 

3. ESTIMULACIÓN COGNITIVA NA ENFERMIDADE DE ALZHEIMER (30 h.) 

4. TERAPIA OCUPACIONAL EN XERIATRÍA E XERONTOLOXÍA (20 h.) 

5. APLICACIÓNS PRÁCTICAS DE FISIOTERAPIA EN ALZHEIMER E 

OUTRAS DEMENCIAS (20 h.) 

6. FAMILIA E COIDADOR FAMILIAR DE PERSOAS CON DEMENCIA (20 h.) 

7. AFECTIVIDADE E SEXUALIDADE NA VELLEZ E NA 

ENFERMIDADE DE ALZHEIMER (20 h.) 

8. ASPECTOS SOCIAIS NO MUNDO DA ENFERMIDADE DE ALZHEIMER E 

OUTRAS DEMENCIAS NEURODEXENERATIVAS (20 h.) 

 Enquisas de satisfacción. Valoración de 1 a 5 puntos 

 
Módulo 1 Módulo 2  Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7  Módulo 8 

4,84 5,00 4,61 4,78 4 5 4 4,11 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 

                                                               33         

2016 

 

2.  CURSOS ONLINE PARA INSTITUCIÓNS EXTERNAS: 

1. FORMACIÓN BÁSICA EN ENVELLECEMENTO, DISCAPACIDADE E 

DEPENDENCIA PARA O SECTOR TRANSPORTE (modalidade 

mixta- online+presencial- 25 h.) 

2. FISIODEGLUCIÓN EN PERSOAS CON DETERIORO COGNITIVO 

(online- 10 h.) 

 

 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS EN INSTITUCIÓNS SOCIOSANITARIAS A 

TRAVES DA FUNDACIÓN TRIPARTITA 
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 XORNADAS PROFESIONAIS  

Nesta edición contamos con grandes profesionais do noso entorno que traballan na 

investigación e intervención tanto no sector social como no sanitario da poboación con 

vulnerabilidade cognitiva e demencias.  

Celebráronse o 11 e 12 de novembro na Sala de Conferencias do Teatro AFundación. 

Asistiron 115 profesionais do sector sociosanitario. 

 Título: XIV XORNADAS PROFESIONAIS: ALZHEIMER, UN 

PROBLEMA DE TOD@S. 

 Data de Celebración: 11 e 12 de novembro de 2016 

 Lugar de Celebración: Sala de conferencias do Teatro Afundación. 

Policarpo Sanz, 13. Vigo 

 Número de participantes: 115 

 Entidades colaboradoras: 
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MEMORIA ACTIVIDADES 

                                                               36         

2016 
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 Enquisas de satisfacción. Valoración de 1 a 5 puntos. 

 

 

 

4,4 

4,75 

4,65 4,65 
4,6 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 

4,6 

4,7 

4,8 

Interés das ponencias Horarios Espazo Organización xeral Participación 

Valoración Xornadas 
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 CONVENIOS FORMATIVOS: 

 

 

 

 
INSTITUCIÓN CONVENIO 

 
 

 
 
 

 
 

Prácticas 
Máster en Psicoxerontología 

 
  

 
ERASMUS+ 

Licenciatura en Xerontoloxía 

 

 
 
 

Prácticas Ciclo Técnico Superior 
Integración Social 

 

Prácticas Ciclo Técnico Superior 
Integración Social 

 

Prácticas 

Certificado de Profesionalidade de 
Atención a Persoas Dependentes en 

Institucións Sociais 

 

Prácticas 

Certificado de Profesionalidade de 
Docencia para a Formación e o 

Emprego 
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 OUTRAS COLABORACIÓNS: Participación dos responsables do equipo de 

formación na Xornada de Fomento da Mobilidade Internacional Estudantil, por 

medio do Programa ERASMUS +, que tivo lugar na Escola Superior de Saúde no 

Instituto Politécnico de Bragança (Portugal), o día 30 de maio. 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

No ano 2016 contamos cun total de 18 persoas voluntarios/as. Case todos eles 

son mulleres. O perfil é 16 mulleres e 1 home. 

 

  

 

34% 

9% 40% 

3% 
14% 

Nº voluntarios/ Tarefas 

Tarefas de sensibilización e difusión Apoio en obradoiros  de novas tecnoloxías 

Apoio en obradoiros de estimulación Xestión da biblioteca de AFAGA 

Traducción páxina web/documentos 

0 1 2 3 4 5 

16-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

>65 

Voluntari@s por idades 

Voluntari@s por idades 
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Resaltar  a importancia que toma a comunicación da entidade á hora de captar 

ás persoas voluntarias. O aumento de voluntarios/as que coñecen  AFAGA pola súa 

páxina web  ou por unha noticia en prensa, aumentou notablemente nos últimos anos. 

Voluntari@s de Afaga 

17% 
0% 

33% 28% 

22% 

¿Cómo veñen derivados? 

Xunta de Galicia-programa de voluntariado en demencias 

Concello de Vigo (OMV) 

Página Web de AFAGA 

Redes Sociais de AFAGA 

Aparición en medios de comunicación:Prensa, radio… 
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Proxecto “Voluntariado Xove” 

No ano 2016 continuamos a colaboración co equipo de acción social do Colexio 

Miralba  a través do cal, catro estudantes de 16 anos incorporáronse ao programa de 

voluntariado de AFAGA, realizando tarefas como recepción e acomodamiento dos 

usuarios/as, apoio na realización de tarefas de estimulación cognitiva e funcional, 

organización e coidado do material terapéutico ou acompañamento. 

Este proxecto é unha actividade interxeneracional , que ademais está supón un labor 

formativo para os/as novos. Os/as mozos/as participantes  mantiveron a súa asistencia 

durante o curso escolar, só faltando en épocas de exames. As persoas usuarias se 

mostras altamente satisfeitas coa participación dos mozos/as xa que lles motiva poder 

ensinarlles cousas a eles/as. 

Colaboración coa Universidade de Vigo  

En AFAGA somos conscientes de que toda persoa pode colaborar achegando os seus 

coñecementos, virtudes ou simplemente, as súas ganas de axudar. Así, este ano 

incorporáronse ao equipo de voluntarios cinco estudantes de tradución e interpretación 

da Universidade de Vigo que nos permitiu ofrecer unha páxina web en varios idiomas  

para chegar a moita máis xente. 

Actividades nas  que participaron os voluntarios/as  

 Difusión da terceira edición dos monólogos “Non te esquezas de rir”  facendo 

unha gran pegada de carteis pola cidade de Vigo. 

 Apoio en actividades lúdicas  como a festa de Nadal dos Talleres de 

estimulación cognitiva e funcional. 

 Apoio en xestións administrativas 

 Dia mundial Alzheimer: información e difusión desde a mesa informativa 

principal. 

 Tradución da páxina web ao inglés e galego. 

 Corrección documentos en galego. 
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OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 

Este programa vénse desenvolvendo dende o ano 1999. Ó longo deste tempo, foi 

adaptándose as necesidades e características da poboación obxecto de estimulación. 

Esta evolución ten respondido tanto a parámetros cuantitativos como cualitativos. O 

aumento en número de usuarios ten sido gradual e constante. Así mesmo, no que se 

refire á actividade terapéutica foise incrementando en tempo e especialidades 

incluíndo ademais da estimulación cognitiva do inicio, a funcional e asistencial, 

contando no equipo con psicóloga, terapeuta ocupacional, auxiliar, traballadora social 

e persoal voluntario de apoio. 

A base da atención sitúase na especialización polo que o modelo de funcionamento 

parte do análise, facendo unha avaliación inicial cognitiva e funcional de cada usuario 

co fin de coñecer se o perfil de deterioro que presenta pode asimilarse a algún dos 

niveis de intervención existentes. 

Existen 4 niveis: 

 Leve ( Grupo A) 

 Leve- Moderado ( Grupo B) 

 Moderado ( Grupo C) 

 Leve con afasia ( Grupo D) 

 

2011 2012 2013 2014 
2015 

2016 

4 5 6 7 8 
8 

58 70 78 93 109 109 

EVOLUCIÓN DENDE 2011 A 2016  

GRUPOS USUARIOS 
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Tal e como se aprecia nesta gráfica, este ano utilizaron o servizo de estimulación 

cognitivo-funcional  109 persoas. Mencionar que existe unha lista de espera de 

11 persoas na actualidade e va en aumento cada semana, xa que no ultimo mes do 

ano valorouse a 3 usuarios por semana. Por mor da falta de espazo non é posible 

aumentar os talleres. 

Das baixas producidas este ano, a causa ten sido: 

 Ingreso en C.D. Público: 12 

 Ingreso en C.D. Privado: 9 

 Cambio na situación sociosanitaria: 18 

 Resistencia/non adaptación: 4 

 Falecemento: 4 

 Cambio de residencia: 5 

 

 Perfil dos usuarios/as do Programa de Estimulación: 

 

 

61% 

39% 

MULLERES HOMES 
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Nesta gráfica podemos observar que o grupo de idade máis numeroso é o de 80 anos 

aínda que moi seguido polo de 71 a 80 anos, polo que cabe destacar que cada vez a 

doenza detectase en idades mais temperás.. 

Con relación o estado civil máis da metade dos usuarios están casados ou viven en 

parella o que nos indica que en moitas ocasión e o propio cónxuxe de idade similar ou 

incluso maior o coidador/a principal. 

 Enquisas de satisfacción:  

Tras a realización dun cuestionario de satisfacción as familias, os resultados foron os 

seguintes: 

 Número de enquisa entregadas: 74 

 Número de enquisa recibidas: 32 

 Valoración da enquisa: moi ben / ben / regular / mal 

 

 

3% 
13% 

41% 

43% 

Idade  

50 -60 

61 - 70 

71 - 80 

mais de 80 
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ENQUISA PUNTUACIÓN 

 

Nivel de satisfacción con respecto o 

servizo 

Moi ben 

Nivel de satisfacción con respecto o 

centro e as súas instalacións 

ben 

Nivel de satisfacción con respecto a 

actitude e trato dos traballadores cos 

usuarios 

Moi ben 

Nivel de satisfacción con respecto a 

actitude e trato dos traballadores cos 

familiares 

Moi ben 

Nivel de satisfacción con respecto a 

información recibido sobre o centro e 

o servizo 

Moi ben 

 

*Observacións: os familiares destacan a importancia de incrementar os días do servizo 

así como as horas de este. 

 

 

 Convenio: 

Neste 2016 Afaga firmou un convenio coa Universidade de Vigo (Escola de 

Telecomunicacións)  para levar a cabo un estudo denominado ‘Servizo para a análise 

da viabilidade do uso das tecnoloxías baseadas en Home Theatre Personal Computer 

(HTPC) para a prevención e detección de situacións de deterioro cognitivo nas 

persoas maiores’. 

Neste primeiro experimento participaron 16 persoas; 8 usuarios que acoden o 

programa de Cultiva a Mente e 8 usuarios que acoden o taller de estimulación 

cognitiva e funcional. O obxectivo de este estudo é a detención temperá do deterioro 

cognitivo mediante videoxogos. 
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Actualmente estase a levar a cabo un segundo experimento denominado ‘Análise da 

viabilidade do uso de xogos dixitais, aprendizaxe máquina e ferramentas TIC, para a 

detección precoz de deterioro cognitivo nas persoas maiores’. Neste segundo estudo 

están a participar 75 persoas, tanto de Afaga como de outras asociacións (Afamo e 

residencia Santa Marta). De Afaga están a participar 13 persoas. 

 

 Actividades de ocio 

A lo longo do 2016 realizáronse unha serie de actividades extraordinarias. 

 SAIDAS: 

- Saída o Museo Liste 

- Saída o Pazo Quiñones de León. 
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 ACTIVIDADES COAS FAMILIAS: 

Para coñecer de preto o que usuarios fan nos talleres os familiares son convidados as 

SESIÓNS ABERTAS, organízanse 2 sesións a o longo do ano, unha en outubro e a 

outra en maio. Neste 2016 participaron 82 familias. 

 

 FESTAS. 

- Festa de fin de curso: realizase unha festa de despedida dos talleres en 

xulio, onde participan profesionais, voluntarios, usuarios, familiares e 

amigos. Dita festa levase a cabo no Centro Cultural e Social de Valladares ( 

NEVOX). 
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- Festa de Nadal: realizase unha festa no centro cos usuarios e os seus 

familiares para celebrar a chegada do Nadal. 

 

 

 CONCURSOS: 

- Concurso de cabazas: concurso entre centros que se realizou pola 

festividade do Samaín e estivo exposta no Pazo de Mos ( Mos) a cabaza 

gañadora levou un cheque regalo. 
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- Concurso de postais: as postais foron realizadas polos usuarios de cada 

centro e a través das redes sociais elixiuse a gañadora, coa que a asociación 

felicitou as festas. 

- Concurso de Beléns Afundación: realizado polos usuarios dos centros da 

asociación. 

 

 OUTRAS CELEBRACIÓNS:  

- Entroido 

- San Xoán 
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- Magosto 

 

 

- Saídas o parque 

- Xardín terapéutico 
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Obradoiro de Novas Tecnoloxías  

Este obradoiro desenvólvese dende o ano 2012 partindo dun modelo orientado á 

Estimulación Cognitiva e Funcional introducindo como ferramenta as Novas 

Tecnoloxías. AFAGA adquiriu varios equipos informáticos (ordenadores e pantallas 

táctiles) así como programas ( software) validados para a estimulación de persoas con 

Alzheimer ou outras demencia neurodexenerativa: SMARTBRAIN e GRADIOR, e 

software adaptado pola psicóloga Cármen Rey Costas ( Coordinadora terapéutica do 

Programa de Estimulación en AFAGA) JCLIC.  

Durante o ano 2016 distribuíuse a atención en 2 niveis, segundo deterioro/capacidade 

cognitivo-funcional. Tendo na actualidade 2 grupos que asisten 1 vez por semana 

durante 2 horas. O obradoiro é dirixido e executado polo Terapeuta Ocupacional, 

Jesús Andrea Reyes, apoiado por persoal voluntario. Ó longo do ano 2016 

participaron no Obradoiro 16 persoas, oito por cada clase. 
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Obradoiros de estimulación cognitiva en Tui 

No mes de setembro do ano 2013 inauguráronse os talleres de estimulación cognitiva 

e funcional en Tui. Realizábanse no Edificio Área Panorámica da localidade e, en 

2015, o Concello cedeu a Afaga un espazo na antiga Escola de Chans, en Randufe, 

Tui. Así, púxose en marcha o Centro de Atención ao Alzheimer Baixo Miño onde 

impártense obradoiros tódolos luns e xoves. 

 Neste 2016 foron atendidos 14 usuarios. 

 Na actualidade o grupo está composto por 10 usuarios. E hai 3 en lista de espera, 

sendo dos deles de concellos limítrofes. 

 Os servizos que se ofrecen son:  

 Acollida, avaliación, estimulación cognitiva, musicoterapia, estimulación 

multisensorial, obradoiros funcionais, intervención psicolóxica a familias, 

informes, seguimento e reevaluación, asesoramento a Familias no coidado, 

asesoramento a Familias en axudas técnicas, labores de traballo social e 

formación. 

 As terapias que se aplican son: funcionais e motrices, cognitivas e socializadoras 

có obxectivo de ralentizar a deterioración global que implican ás devanditas 

doenzas e prever o illamento social da persoa doente e da súa familia. 
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Centro de Atención ao Alzheimer ‘Baixo Miño’. 

 

Obradoiros de estimulación cognitiva en Mos 

O programa neste concello levase a cabo dende febreiro do 2013. Os obradorios 

desenvólvense tódolos martes e xoves na Casa Reitoral de Mos. 

Neste 2016 foron atendidos 13 usuarios. Na actualidade o grupo está composto 

por 10 persoas. 

 

 Os servizos que se ofrecen son:  

 Acollida, avaliación, estimulación cognitiva, musicoterapia, estimulación 

multisensorial, obradoiros funcionais, intervención psicolóxica a familias, 

informes, seguimento e reevaluación, asesoramento a Familias no coidado, 

asesoramento a Familias en axudas técnicas, labores de traballo social e 

formación. 
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Día da Rosa en Mos. 

 

Obradoiros de estimulación cognitiva en Salceda de 

Caselas 

O programa neste concello levase a cabo dende abril do 2015.  

Desenvólvese tódolos luns e mércores dende setembro do 2016 no Centro 

Desenvolvemento Local O Torrón. Ata ese momento levábanse a cabo no Centro  

Social A Devesa. 

Neste 2016 foron atendidos 11 usuarios. Na actualidade o grupo está composto 

por 10 persoas, e unha en lista de espera. 
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Obradoiros de estimulación cognitiva en Nigrán 

O programa neste concello creouse en setembro de 2016.  

Levase a cabo tódolos martes e venres  nas instalacións do Centro de Educación 

Especial de Panxón.  

Nestes primeiros meses formouse un grupo de cinco persoas. 
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Perfil dos usuarios dos centros externos  

1. IDADE DOS USUARIOS: 

 

 

Como se pode apreciar na gráfica, a gran maioría dos usuarios dos catro 

centros teñen  máis de 80 anos, aínda que cabe destacar que lle segue moi de 

preto os usuarios de entre 71 e 80 anos. 

Con relación o seu estado civil, a gran maioría están casados, polo que o seu 

coidador principal e a parella, na maioría dos casos de idade similar ou superior 

a dos doentes. 

 

Enquisas de satisfacción 

Tras a realización dun cuestionario de satisfacción as familias, os resultados foron os 

seguintes: 

 Número de enquisa entregadas: 35 

 Número de enquisa recibidas: 18 

 Valoración da enquisa: moi ben / ben / regular / mal 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TUI SALCEDA MOS NIGRÁN 

50 - 60 

61 - 70 

71 - 80 

MÁIS DE 80 
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ENQUISA PUNTUACIÓN 

MOS TUI SALCEDA NIGRÁN 

Nivel de satisfacción con 

respecto o servizo 

Moi ben ben ben Moi ben 

Nivel de satisfacción con 

respecto o centro e as súas 

instalacións 

Moi ben ben ben Ben 

Nivel de satisfacción con 

respecto a actitude e trato dos 

traballadores cos usuarios 

Moi ben Moi 

ben 

Moi ben Moi ben 

Nivel de satisfacción con 

respecto a actitude e trato dos 

traballadores cos familiares 

Moi ben Moi 

ben 

Moi ben Moi ben 

Nivel de satisfacción con 

respecto a información recibido 

sobre o centro e o servizo 

Moi ben Moi 

ben 

Moi ben Moi ben 

 

*Observacións: os familiares destacan a importancia de aumentar o servizo má77iiis 

días, e non están a gusto coa  localización do centro, debido o ámbito rural e a falta de 

transporte público en moitas ocasións resúltalles complicado o poder acudir os talleres 

sumado o inconveniente que na maioría dos casos o coidador principal e maior de 80 

anos e xa non conduce. 

 

 Actividades de ocio 

 

FESTAS 

 Festa de fin de curso. Realizouse en cada centro unha festa cos usuarios e 

familiares. No centro de Tui acudiu o grupo de gaitas de Randufe para 

amenizar a xornada. 
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  Festa de Nadal: realizase unha festa tódolos centros externos e o centro de 

Porriño na biblioteca municipal de Porriño na cal participaron o CEE Virxe das 

Escravas de Mos e Escola de Música e danza Maison. 

 

 Magosto: o centro de Mos e Porriño realizaron unha festa conxunta, no centro 

de Mos, onde se asaron castañas, cantaron e bailaron.  
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CONCURSOS: 

 Concurso de cabazas: concurso entre centros que se realizouse pola 

festividade de Samaín e estivo exposta no Pazo de Mos ( Mos) a cabaza 

gañadora levou un cheque regalo. 

 Concurso de postais: as postais foron realizadas polos usuarios de cada 

centro e a través das redes sociais elixiuse a gañadora, coa que a asociación 

felicitou as festas. 

 Concurso de Beléns Afundación: realizado polos usuarios dos centros da 

asociación 

 Concurso de Postais Tui: o centro de Tui participou nun concurso de postais 

do concello de Tui. O cal gañou, recibindo como premio un lote de libros. 

 

OUTRAS CELEBRACIÓNS:  

 Entroido 

 San Xoán 
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O obradoiro “Cultiva a Mente” nace como un proxecto que engloba a prevención da 

demencia e a promoción de hábitos saudables a nivel cognitivo e emocional. “Cultiva a 

Mente” é propiamente un obradoiro de metacognición, reunirá exercicios de 

estimulación cognitiva, pero a presentación destes contidos non supoñen un mero 

fornezo de tarefas que deben ser executadas pola persoa a modo de programa de 

adestramento co fin de que mellore o seu execución. O suxeito é un participante 

activo, inmerso nun programa formativo que explora as preocupacións e necesidades 

de cada individuo proporcionando unha resposta que sexa extrapolable á súa día a día 

e proporcione hábitos saudables no plano cognitivo e afectivo.  

Perfil dos Usuarios 

Acodes maiores de 55 anos sen deterioro cognitivo, interesadas na prevención do 

deterioro cognitivo e o coñecemento do envellecemento activo. 

 

Formato e duración das sesións 

As sesións realízanse unha vez por semana e teñen unha duración de dúas horas 

cada unha. O curso vai desde Outubro a Xuño, podendo realizarse nos meses de 

Setembro e Xullo si existe demanda nestes meses estivais. 

Metodoloxía 

Os obradoiros de cultiva a mente comezan cunha valoración de cada usuario das súas 

capacidades cognitivas. Primeiro utilízase a escala SAGE para o cribaxe dun posible 

deterioro cognitivo, en caso de sospeita de que a persoa poida padecer algún tipo de 

demencia, aconsellaráselle á persoa que acuda derivada ao médico de cabecera para 

pedir cita co neurólogo, realizándose un seguemento da mesma e axudándoa a ela e 

se procede, á súa familia na procura dun diagnóstico. Derivaranse tamén as persoas 

que logren un diagnóstico de demencia aos programas de estimulación que AFAGA 

ten postos en marcha. 

As clases transcorren nun aula de entre un mínimo de 10 e un máximo de 20 alumnos. 

Realízanse exercicios de estimulación, sesións formativas de temas de interese e 
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resólvense dúbidas relativas ao proceso de envellecemento. Envíanse tarefas e 

actividades para promocionar o envellecemento activo, máis aló do propio obradoiro. 

Datos 2016 

O ano 2016 foi o quinto ano no que o obradoiro “Cultiva a mente” estivo activo. 

Durante este ano, houbo un total de 30 matriculados, agrupados en un taller de 

mañá nas instalacións de Afaga en Martínez Garrido, 21 e outro taller de mañá no 

centro social A Devesa , Salceda de Caselas. Houbo un 90% de asistencia media. 

Ademais  corroborase o apego ao programa, repetindo ao inicio do curso en Outubro o 

100% dos alumnos que o finalizaron en Xuño. 

Ademais, durante o ano 2016 detectáronse un caso de demencia, derivando, en 

colaboración coas súas familias, a cada un deles aos seus médicos de referencia e 

informando sobre os servizos á súa disposición dentro e fóra da asociación.  

O mesmo tempo, existen dúas persoas en seguemento e observación por posible 

deterioro cognitivo e do que xa se informou as súas familias. 
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CENTRO DE DÍA BEIRAMAR 

O Centro de Día Beiramar está situado na Avenida Beiramar, 51- baixo, en Vigo. A 

finais de 2016 contaba cun total de 59 usuarios, conseguindo durante o ano pasado 

21 novas altas de persoas afectadas por Alzheimer.  

 

PERSOAS USUARIAS 

Nº adxudicacións 26  - Nº usuarios adxudicados: 34 usuarios. 

• Renuncias: 13. 

• Altas: 21 (+2 ingresos pendentes para 2017) 

Nº total usuarios anual 59 19 homes e 40 mulleres. 

Nº de baixas de usuarios 21 Motivos das baixas: 

• Empeoramento e/ou cambio de recurso: 7. 

• Petición propia: 3. 

• Ingreso en Residencia: 6. 

• Falecemento: 5. 

Tódalas baixas foran asinadas e solicitadas e/ou 

cosensuadas coas familias. 

TIPO DE XORNADA 

Media xornada (4 horas) 2 

Xornada completa (8 horas) 57 

 

GRUPOS INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

USUARIOS 

• leve cognitivo-leve funcional  (leve) 

• moderado cognitivo-moderado funcional 

(moderado) 

• avanzado cognitivo-funcional (asistido) 

Total grupos 3 

Usuarios por grupo 12-16 persoas media 12 usuarios/grupo 

 

PROGRAMAS INTERVENCION DIARIA INTENSIDADE / SEMANA 

Psicoestimulación  Grupo Leve: 6 horas e 15 minutos. 

 Grupo Moderado: 5 horas. 
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 Grupo Asistido: 2 horas e 30 minutos. 

Mantemento e intervención funcional  Grupo Leve: 8 horas. 

 Grupo Moderado: 6 horas e 45 minutos. 

 Grupo Asistido: 2 horas e 30 minutos. 

Mantemento e intervención motriz  Grupo Leve: 4 horas. 

 Grupo Moderado: 4 horas. 

 Grupo Asistido: 3 horas e 45 minutos. 

Mantemento e control da saúde 

 

 Supervisión, mantemento e promoción do estado de 

saúde xeral: Diario. 

 Control de peso e tensión arterial: 2 días por 

semana. 

OUTROS PROGRAMAS  

Actividades de animación sociocultural  Visionado de películas. 

 Festas de celebración dos aniversarios dos 

usuarios: 12 celebracións - 1 por cada venres fin de 

mes 

 Cancioneros 

 Grupo de pandereterias tradicional: 1 ocasión en 

Noiteboa 

 Grupo de baile de sevillanas: 2 ocasións - en 

Noiteboa e no Festival de Nadal 

 Saídas de ocio* 

 Visitas a museos e exposicións* 

 Celebración das festas populares* 

 Festival de Nadal 

*(Describirase máis abaixo as actividades realizadas nesas 

áreas) 

Terapia asistida con animais  Grupo Leve: 4 horas/mes. 

 Grupo Moderado: 4 horas/mes. 
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DESCRIPCIÓN DAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO E TEMPO LIBRE 

 

Saídas 

 Visita a “Exposición Apamp”: Abril. 

Grupo composto de 8 usuarios dos grupos Leve y Moderado. 

 

 

 

 

 Actividade de colaboración co “Museo Liste”: Xuño. 

Desde o centro levouse a cabo unha actividade de colaboración co Museo Liste, 

Celebración da festividade de San Xoán, e colaboración presencial do autor do “conxuro” 

da “Queimada”, D. Mariano Marcos de Abalo. 
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 Saída a “Centro de Día Cogami Baiona”: Xullo. 

Grupo composto de 8 usuarios dos grupos Leve y Moderado. Actividade de 

Interrelación cos usuarios do Centro de Día de Baiona. 

 

 

 Saída a “Centro de Día Cogami de Coia”: Setembro. 

Grupo composto de 9 usuarios dos grupos Leve y Moderado. Actividade de 

Interrelación cos usuarios do Centro de Día Coia. 

 

 

 Saída a “Museo do Mar”: Novembro. 

Grupo composto de 8 usuarios dos grupos Leve y Moderado. Visita ás instalacións 

e exposicións do Museo. 

 

 

 Festival de Nadal: Decembro. 

Se trasladaron a todos os usuarios/as e traballadores do Centro 

ao Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, invitando a participar aos familiares 

que desexasen asistir. As actuacións da festa consistiron en cancións e panxoliñas 
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cantados polos usuarios/as, actuación da Escola de Baile “ Val do Fragoso” 

e Grupo de pandereteiras “Meigas Fora”. 

 

 

 

 

 

 Visita a “Exposición Beléns Afundación”: Decembro. 

Un grupo composto por 8 usuarios do Grupo Leve y un grupo composto por 8 usuarios 

do grupo moderado. 

Realizáronse dúas saídas para visitar a exposición de beléns organizada por A 

Fundación. 

 

Festexos 

 

Populares 

 

 

 

 

 

 Día de Reis. 

 Entroido. 

 Día de San Xosé. 

 Semana Santa. 

 Día da Reconquista. 

 Días das Letras Galegas. 

 Celebración dos Maios. 
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Actividades 

no 

centro de 

día 

 Día de San Xoán. 

 Celebración cambio de estación: o verán. 

 Día de Santiago Apostol. 

 Taller de Vendima. 

 Magosto. 

 Samaín 

 Nadal. 

 Celebración do cambio de estación: O Inverno. 

 

 

 Actividade interxeneracional. 

 

       

            

 Celebración da Noiteboa:  

            Actuación dunha parella de Gaiteiros. 
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ATENCIÓN  ÁS FAMILIAS 
REUNIÓNS CON FAMILIAS 

 De seguemento ou outras cuestións: 63 familias. 

 De adaptación e mostra do Centro de Día: 21 familias. 
 

ATENCION E INTERVENCION SOCIAL - COORDINACIÓN                                     

 Pautas, orientación e información: 584 intervencións. 

 Trámites e xestións de recursos: 21 trámites / 16 familias.  

 Información e orientación recursos específicos: 36 intervencións / 27 familias.   

 Derivacións Servizos Sociais: 19 derivacións.  
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA - Psicóloga familias 

 Individual e /ou Familiar: 23 intervencións / 7 familias. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FUNCIONAL - Terapeuta ocupacional 

 Pautas, orientación e información: 58 intervencións. 

 Intervención Individual: 130 intervencións. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FÍSIO – Fisioterapeuta 

 Pautas, orientación e información: 165 intervencións. 

 Intervención Individual: 498 intervencións. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA – Psicóloga centro 

 Pautas, orientación e información: 171 intervencións. 

 Seguemento familiar semestral: 86 intervencións.  

 A Demanda das familias: 7 intervencións. 
 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN ÁREA SAÚDE – Responsable de saúde 

 Programa mantemento da saúde: 1080 intervencións. 
   

INFORMACION ACTIVIDADES  

 Charlas 1º semestre familias:  1 comunicación / 38 familias. 

 Excursión “Illas Cíes” para coidadores e usuarios: 1 comunicación / 37 familias. 

 Día Mundial e Andaina: 1 comunicación / 38 familias. 

 Festival de Nadal: 1 comunicación / 37 familias. 
 

PORCENTAXE DO CÓMPUTO DE  ATENCIÓNS  A FAMILIAS 

 Telefónica: 1357 (60,93% do total). 

 Presencial: 245  (13,27% do total). 

 Correo electrónico: 47 (2,71% do total). 

 Transporte: 426 (19,23 % do total). 

 Total de atención e/ou intervención con familia no ano 2016:1833 (100 %). 

 

 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 

                                                               73         

2016 

ATENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 
 Atencións: 21 en total. 

• Presenciais: 10 atencións. 

• Telefónicas: 11 atencións.   

 

• Demanda de Información: 

• Doenza e Afaga: 12 atencións. 

• Centro de Día e Recursos Sociais: 9 atencións.  

 

• Derivacións: 

• Traballadora Social de Afaga: 9 ocasións. 

• Traballadora Social de Atención Primaria: 6 ocasións. 

• Médicos especialistas: 5 ocasións. 
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UNIDADE TERAPÉUTICA DE PORRIÑO 

A Unidade Terapéutica Porriño está situado na Rúa Pinar nº 7, baixo, Porriño (Vigo). Á 

xornada de mañá acoden os usuarios cun deterioro moderado e á de tarde, as 

persoas cun deterioro leve.  

O número total de usuarios a finais de 2016 era de 28, conseguindo durante o ano 

pasado 15 novas altas de persoas afectadas por Alzheimer. Tamén houbo 14 baixas 

en total, 12 por empeoramento e cambio de recurso e dous a petición propia. 

 Organización dos obradoiros e actividades do 

centro 

 Grupos intervención usuarios (de 4 a 6 persoas): 

 Grupo 1 Grupo 2 

Xornada 

mañá 

Leve cognitivo moderado 

funcional 

Moderado cognitivo-funcional 

 

Xornada 

tarde 

Leve cognitivo moderado 

funcional 

Moderado cognitivo-funcional 

 

 

 Programas intervencións usuarios: 

 

ÁREA 

 

Grupo mañá 

(total horas por 

semana) 

 

Grupo tarde 

(total horas por semana) 

Psicoestimulación 3 3 

Terapia Ocupacional 7 6 

Fisioterapia  1 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 

                                                               75         

2016 

Área social: 

 Información e asesoramento ao 

cidadá do entorno socio-sanitario.   

 Información inicial e seguimento 

social dos usuarios da unidade, 

xestiones dos diferentes trámites e 

programas.  

 Traballo en red con outros 

concellos, seguimento dos 

diferentes casos  

 

 

*Atención e intervención social familiar totais: 

133 

o Reunións atención social: 10  

o Traballo en red co outros profesionais: 33  

o Trámites e xestións de RRSS: 23  

             -Minusvalía: 3 solicitudes 

              -Revisión Grao Dependencia: 7 

solicitudes 

              -Trámites consulta (cambio PIA): 7 

solicitudes(4 CD/1SAF/1RESI/1libranza) 

             -Apoio Social:  3 solicitudes 

              -Programa xeolocalización: 2 solicitudes        

Area físico-funcional: 

 

 

*Intervencións, pautas e asesoramento físico, 

funcional:  87 

*Asesoramento axudas técnicas:  4 

*Pautas fisioterapia: 2 intervencións 

Area Coordinación/Psicóloga 

 

*Reunións seguemento semestral familias: 39 

reunións 

*Reunión adaptación usuario: 15  reunións 

*Atención e información puntual da unidade: 24  

persoas. 
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 Enquisas de valoración dos usuarios:  

 

 Número total de enquisas enviadas: 20 

 Número total de enquisas recibidas: 13 

 Valoración da enquisa: de 1 a 6 (moi mal a excelente) 

 

Medias obtidas: 

 

 Información inicial sobre o funcionamento do centro        Moi ben        

 A organización xeral do centro                                  Moi ben       

 O tempo de resposta ante calquera demanda                     Moi ben         

 A resposta a demandas de información            Moi ben         

 A actitude e trato por parte dos traballadores co seu familiar     Moi ben     

 A actitude e trato por parte dos traballadores cara vostede        Moi ben   

 Os programas de intervención realizadas cos familiares          Moi ben  

 As actividades de atención a familias, parécenlle           Moi ben  

 As instalación do centro parécenlle            Ben 

 O servizo de transporte ofertado por nos           Ben 

 

 Colaboracións 

 

 Convenio de colaboración  co centro formativo Método Estudios Consultores: 

Certificado de Profesionalidade de Atención a Persoas Dependentes en 

Institucións Sociais. 

 

 Convenio de colaboración con IES San José de la Guía: Integración Social. 

 

 Participación dunha voluntaria, que colaboran  cos talleres de estimulación 

cognitiva.  
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 Actividades 

Este ano, realizamos moitas actividades lúdicas e festivas, ademais dos necesarios 

talleres dentro da rutina de terapia ocupacional e estimulación cognitiva: 

 A estimulación cognitiva é unha técnica que se utilizou para traballar cos 

usuarios da unidade, que engloba todas aquelas actividades que se dirixen a 

mellorar o funcionamento cognitivo en xeral (memoria, linguaxe, atención-

concentración, razoamento, cálculo e praxias) por medio de programas de 

estimulación, fomentando o traballo grupal e a sociabilización ente eles. 

 A terapia ocupacional ten como obxectivo manter a saúde e mellorar a calidade 

de vida do usuario, conseguindo a máxima autonomía e independencia da 

persoa.  

 

 

 

 

 

 

 

XANEIRO/FEBREIRO/MARZO/ABRIL 

ACTIVIDADES: 

 Laborterapia do Entroido. 

 Festexo da Candelaria. 

 Festexo do San Blas. 

 Participación concurso  Carlín 

mascaras do Entroido. 

 Saída a comunidade: Visita a 

exposición de antefaces de Carlín. 

 Festexo do Entroido na Unidade. 

 Saída a comunidade: Visita o Museo 

Liste. 

 Festexo do San Valentín. 

 Laborterapia: creación alfombra de 

Semana santa. 

 

OBXETIVOS: 

 Laborterapia: Mellorar atención, 

coordinación viso-motora, 

coordinación fina. 
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 Saída a comunidade: Mellorar a 

participación social, fomentar a 

relación co entorno. 

 

 

 Participación en concursos: Potenciar 

a motivación na execución das 

actividades. 

 

 Festexos datas sinaladas: Axudar a 

orientarse no tempo, rememorar ritos 

antigos, fomentar a interacción e 

momentos de diversión entre os 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIO/ XUÑO/ XULLO/ AGOSTO 

ACTIVIDADES: 

 

 Preparación do Maio. 

 Participación na exposición de Maios 

do Concello de O Porriño. 

 Saída a Comunidade: visita a 

exposición de  Maios do Concello de 

O Porriño 

 Taller reminiscencias de Eurovisión  

 Taller de San Xoán, as herbas. 

 Saída a comunidade: visita a Samil e 

o parque da Canuda en Salvaterra. 

 Laborterapia : cadro de primavera e 

verán. 

 

OBXETIVOS: 

 Laborterapia: Diminuír o estrés e a 

ansiedade, fomentar a creatividade e 

iniciativa, participar nunha actividade 

representativa da época. 
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 Reminiscencia: Manter e reforzar a 

autoestima poñendo de manifesto os 

elementos positivos dos recordos. 

Axudar a compartir experiencias e 

fomentar as relaciones sociais. 

Estimular a memoria e a linguaxe 

expresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO/ 

DECEMBRO 

ACTIVIDADES: 

 Laborterapia: Cabazas do Samaín, 

decoración de outono para a  

Unidade e preparación agasallos 

Nadal. 

 Participación no concurso de 

Cabazas AFAGA. 

 Saída a comunidade: Museo do mar. 

 Celebración do Magosto: na unidade  

 con actividades e xogos populares e 
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Intercentros (Mos e Porriño). 

 Participación concurso postais Afaga. 

 Participación no Belén de Afaga. 

 Fotocol para o calendario 2017. 

 Actividades centradas no Nadal 

como Concursos,  Musicoterapia e 

bailes. 

 

OBXETIVOS: 

 Laborterapia: Mellorar atención, 

coordinación viso-motora, 

coordinación fina, diminuír o estres e 

a ansiedade, fomentar a creatividade 

e iniciativa. 

 

 Saída a comunidade: Evitar o 

illamento social, traballar as 

reminiscencias. 
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DEPARTAMENTO XURÍDICO 

AFAGA consciente de que os aspectos xurídicos relacionados co Alzheimer e outras 

demencias son, en ocasións, unha fonte de preocupación importante para as familias, 

decidiu en decembro do ano 2014 por en marcha o Departamento de Asesoramento 

Xurídico, un servizo que nacía coa finalidade principal de dar asesoramento de 

carácter legal ós nosos socios. 

O ano 2016 foi un ano especialmente enriquecedor no Departamento de 

Asesoramento Xurídico, xa que se percibiron os froitos de intervencións complexas 

coincidentes coa posta en marcha do Departamento, e que permitiron aliviar e dotar de 

ferramentas de actuación ós familiares e coidadores de persoas con demencia, 

cumprindo así os obxectivos propostos.  

Obxectivo principal: 

o Prestar un asesoramento legal multidisciplinar de calidade orientado ao entorno 

familiar de pacientes con Alzheimer e outras demencias, empatizando coas 

circunstancias familiares do demandante do servizo.  

 

Tipos de atención: 

o Individual 

o Unidade familiar 

o Grupos. Charla sobre aspectos xurídicos para socios e familiares. 

 

Forma de entrada no servizo: 

o Dende o programa de acollida (Traballadora Social) 

o Dende o servizo de atención psicolóxica a familias 

o Derivación doutros servizos da Asociación (Servizo de atención domiciliaria, 

Unidade Terapéutica de Porriño, Centro de día de Beiramar e outros servizos 

periféricos da Asociación nos concellos de Tui, Salceda e Mos). 

o A petición propia 
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DATOS 2016 

 TOTAL PERSOAS ATENDIDAS: 68 

 TOTAL INTERVENCIÓNS: 147 

 

 

 

 Lugar atención: Centro de atención integral de Martínez Garrido (Vigo) 

 

INTERVENCIÓNS  

CUESTIÓNS DE CARÁCTER CIVIL (Incapacitacións 

principalmente)  

31 PERSOAS  

CUESTIÓNS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 22 PERSOAS 

CUESTIÓNS DE CARÁCTER SUCESORIO 8 PERSOAS 

OUTROS  7 PERSOAS 

 

 Outras cuestións realizadas polo Departamento Xurídico non prestadas 

directamente a socios:  

 

 Análise da normativa legal que poida ter impacto no entorno familiar de 

persoas con Alzheimer e outras demencias. 

 Formulación de observacións ou alegacións a proxectos normativos que lle son 

trasladados á Asociación. 

 Articulación de convenios ou outras posibles formas de colaboración entre 

AFAGA e todo tipo de institucións de carácter público e privado que poidan 

reverter positivamente ó noso colectivo. 

 Participación en encontros e reunións con autoridades para dar traslado das 

demandas de carácter legal que afectan ó noso colectivo. 



MEMORIA ACTIVIDADES 

                                                               83         

2016 

 Accións dirixidas perante a Administración Pública co gallo de obter decisións 

favorables ó noso colectivo.   

 Intervención no proceso participativo para a elaboración da nova estratexia de 

Desenvolvemento Rural no territorio “Maiv- Baixo Miño”, para o novo Programa 

Leader 2014 – 2020. 

 

 Outras actuacións de relevancia: 

 Relatorio: ‘ASPECTOS XURÍDICOS DE INTERESE PARA FAMILIARES DE 

PERSONAS CON DEMENCIA’ 

 

 Participación como poñente na mesa redonda sobre ‘ALERTA E MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN PARA PERSOAS CON VULNERABILIDADE COGNITIVA’, no 

marco da celebración das XIV XORNADAS PROFESIONAIS “ALZHEIMER: UN 

PROBLEMA DE TODOS”. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

 Resumen notas de prensa enviadas aos medios durante o ano 

2016 e presenza nos mesmos 

 12 de xaneiro: ‘Javier Coronas volve a Vigo para celebrar a segunda gala 

solidaria ‘Non te esquezas de rir’ 

 29 de xaneiro: ‘Recordis, gañador do II concurso de Relato Curto’ 

 31 de marzo: ‘Demencias, vivir con ou vivir contra’ 

 9 de xuño: ‘Novo punto de información ao alzhéimer en Ponteareas’ 

 22 de xuño: ‘O Museo Liste e Afaga comparten tradicións e beberaxes da 

noite de San Xoán’ 

 8 de septembro: ‘Unhas 15.000 persoas da área Sanitaria de Vigo 

padecen unha demencia neurodexenerativa’ 

 28 de outubro: ‘Afaga organiza o primeiro concurso de cabazas 

intercentros’ 

 4 de novembro: ‘AFAGA imparte un curso para coidadores de persoas 

cunha demencia en Tui’ 

 4 de novembro: ‘Profesionais do sector de atención ás persoas con 

demencia danse cita nas XIV Xornadas sobre alzhéimer de Afaga’ 

 18 de novembro: ‘Un hospital máis humano’ 

 

 Presenza de Afaga nos medios durante o ano 2016: 

Durante o ano 2016 seguiu notándose de forma notable a presenza de 

Afaga nos medios. A pesar de que en 2015 concedeuse á entidade o 

Galardón de Vigués Distinguido, o que fixo que ese ano aumentase moito o 

volume de novas sobre Afaga, durante 2016 mantívose esa tendencia. 

Publicáronse reportaxes, entrevistas e diversas noticias en medios locais, 

rexionais e nacionais. Así, prensa escrita, radio, televisión e medios dixitais 

fixéronse eco de todas as informacións que enviamos desde a asociación, e 

realizaron reportaxes e entrevistas a petición propia. 

 

TOTAL IMPACTOS: 150 
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 Páxina web e redes sociais 

 Páxina web: www.afaga.com 

Actualización constante dos contidos en todas as seccións, noticias e 

fotografías. As visitas á web entre o ano 2013 e 2015 aumentaron 

considerablemente, e no ano 2016 crecen dunha forma máis lenta, debido á 

gran presenza da entidade en redes sociais. 

La web de Afaga tivo máis de 18.500 visitas durante o ano 2016 y case 

53.000 visitas a páxinas dentro da mesma. 

 

 

 

 

 

 

          

http://www.afaga.com/
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 Redes sociais: Facebook e Twitter 

 

 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

  Día Mundial do Alzheímer 

AFAGA levou ó cabo diversas actividades de sensibilización, prevención e difusión  

con motivo do Día Mundial do Alzheimer para concienciar á poboación acerca da 

problemática desta  doenza.  

 Proxección dun anuncio da entidade no videomarcador do 

Estadio de Balaídos. 

 Proxección dun anuncio de sensibilización nas pantallas dos 

buses Vitrasa durante 15 días en setembro. 

 Alzhéimer e estilo de vida. Pódese previr a 

 

o Impartida  por Carlos Spuch. Investigador senior. Grupo de 

Neuroloxía. Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur; e María 
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Pérez. Dietista-nutricionista clínica. Colexio Oficial de Dietistas-

Nutricionistas de Galicia. 

o Data: xoves, 22 de setembro, as 19,30 horas. 

o Lugar: Auditorio Municipal do Areal (Antigo Reitorado). Rúa Areal, 46. 

Vigo. 

 Asistentes: 110 persoas 

 

 



MEMORIA ACTIVIDADES 

                                                               88         

2016 

 o  

– Afaga e os seus socios participaron na andaina organizada pola Federación 

Alzhéimer Galicia no Monte do Gozo, en Santiago de Compostela 

– Dende Vigo foron 130 persoas entre traballadores, familiares, usuarios e 

socios de Afaga Alzheimer. 

- Data: 17 de setembro. 
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 Mesas informativas na zona peonil do Calvario, en Vigo. O día 21 

de setembro. 

 

 

           

 Outras actividades 

 Excursión ás Illas Cíes. A Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer e Outras Demencias, Afaga, organizou unha excursión ás Illas Cíes. 

 Data: 21 de Xullo 

 Participantes: 120 persoas 
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 Elaboración dun boletín de noticias da asociación para traballadores de 

Afaga e para os socios 

 Periodicidade: Trimestral 
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 II Gala Solidaria ‘Non te esquezas de rir’ 

 Data: Domingo, 24 de xaneiro as 19:00 horas 

 Lugar: Auditorio do Teatro Afundación. Marqués de Valladares s/n, 

Vigo 

 Asistentes: 480 persoas. Aforo completo 
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 Traducción da web de Afaga a inglés 

 A través dun acordo coa Facultade de Tradución e Interpretación da 

Universidade de Vigo, pedíronse persoas voluntarias para traducir a 

web. 

 Seis estudantes de terceiro e cuarto curso da facultade traduciron a 

web, colaborando con Afaga como voluntarias. 

 

 

 

 Sinatura dun convenio coa Universidad de Vigo para realizar prácticas de 

traducción de textos a inglés en Afaga. 

 


