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SALUDA 

 

A Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer e outras Demencias de 

Galicia (AFAGA) naceu no ano 1994 do interese dun grupo de familiares a raíz 

da desorientación e a falta de información que naquel momento había respecto a 

esta enfermidade. 

Nestes 16 anos non só conseguimos dar resposta a unha gran parte desa 

demanda de información e formación a través de talleres, charlas, conferencias e 

os servizos de asesoramento e orientación, senón que ofrecemos unha atención 

persoal e de calidade aos enfermos de Alzhemier e ás súas familias. O reto era 

grande e os obxectivos ambiciosos, pero niso levamos traballando todos estes 

anos e nesa liña imos seguir. 

Somos conscientes de que aínda queda moito traballo por facer e que todas as 

propostas e proxectos que se desenvolvan no ámbito de atención aos enfermos e 

os seus familiares serán ben recibidas pola sociedade, por iso non cesaremos no 

noso esforzo. 

Durante o ano 2010 levamos a cabo diversas iniciativas e actividades dirixidas 

aos coidadores formais e informais, aos propios enfermos e, como non, á 

sociedade en xeral, sensibilizándoa e concienciándoa da importancia de coñecer, 

comprender e apoiar as persoas afectadas por unha enfermidade 

neurodexenerativa. 

En AFAGA contamos cun grande equipo humano que traballa día a día por 

mellorar a calidade de vida dos usuarios do centro de día Beiramar e da Unidade 

Terapéutica de Porriño, por facilitar as tarefas da vida diaria dos usuarios do 

servizo de axuda a docimilio, por resolver dúbidas e cuestións legais, médicas, 

sociais e administrativas de quen chaman ou acoden ás nosas oficinas da Rúa 

Oliva e de Marqués de Valladares, por ofrecer unha axeitada estimulación 

cognitiva tanto a enfermos como a familiares, e por dar apoio psicolóxico 

individualizado a cada un dos nosos asociados sempre que o necesiten. En 

definitiva, contamos con persoas que traballan por e para persoas e ese é o noso 

gran patrimonio. 

Durante este ano 2011 temos previsto levar a cabo novas iniciativas e un 

novidoso proxecto que nos permitirá ofrecer unha atención máis especializada 

ao colectivo. Puxemos o listón alto, e iso significa que temos moito traballo por 

diante, pero contamos con ilusión e boa vontade, polo que, seguro, cumpriremos 

sobradamente os nosos obxectivos. 

 

Juan Carlos Rodríguez Bernárdez 

Presidente de Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras 

demencias de Galicia (AFAGA) 
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CONTEXTO XERAL 

 

A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de 

Galicia (AFAGA) desenvolve a súa acción na área sociosanitaria de Vigo, 

exceptuando as poboaciones do Morrazo, onde contan con unha asociación 

propia.  A área de actuación de AFAGA abarca 24 concellos do sur da provincia 

de Pontevedra. 

 

 Nesta área, consultando os datos poboacionais do Instituto Galego de 

Estadística con datos do Padrón de Xaneiro de 2.010, encontrámonos ca 

seguinte distribución das persoas maoires de 65 anos en total e por municipio: 

 

CONCELLO 

TOTAL HOMES MULLERES 

65-74 75-84 
85 e 
mais 

65-74 75-84 
85 e 
mais 

65-74 75-84 
85 e 
mais 

Arbo 513 443 181 241 188 55 272 255 126 

Baiona 1036 644 223 497 258 64 539 386 159 

Cañiza (A) 829 686 303 373 278 103 456 408 200 
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Covelo 454 521 211 216 189 46 238 332 165 

Crecente 382 341 158 173 138 36 209 203 122 

Fornelos de 
Montes 

242 223 79 119 76 21 123 147 58 

Gondomar 1020 728 257 471 300 69 549 428 188 

Guarda (A) 908 817 283 413 327 75 495 490 208 

Mondariz 650 573 245 292 211 51 358 362 194 

Mondariz-
Balneario 

64 70 26 27 27 4 37 43 22 

Mos 1176 916 305 538 364 85 638 552 220 

Neves (As) 564 498 161 232 203 42 332 295 119 

Nigrán 1561 1050 344 744 435 73 817 615 271 

Oia 341 254 86 166 110 32 175 144 54 

Pazos de Borbén 324 284 109 146 87 24 178 197 85 

Ponteareas 1773 1436 440 794 546 129 979 890 311 

Porriño (O) 1316 988 293 580 389 81 736 599 212 

Redondela 2639 1842 650 1228 722 170 1411 1120 480 

Rosal (O) 608 532 193 291 225 58 317 307 135 

Salceda de 
Caselas 

552 419 143 254 177 43 298 242 100 

Salvaterra de 
Miño 

926 699 257 414 267 74 512 432 183 

Tomiño 1254 915 299 618 375 94 636 540 205 

Tui 1517 1160 445 719 439 109 798 721 336 

Vigo 26332 19777 6970 11945 7535 1941 14387 12242 5029 

TOTAL 46981 35816 12661 21491 13866 3479 25490 21950 9182 

 

 Prevalencia das demencias 

 

Cos datos de estudos da prevalencia das demencias na poboación e que a 

OMS asume como propios para o cálculo poboacional, encontrámonos con esta 

proxección de persoas afectadas por Alzheimer ou outra demencia na área 

sociosanitaria de Vigo. 

 

 Distribución por idades: 

 

CONCELLO 
EDADES 

TOTAIS 
65-74 75-84 85 e mais 

Arbo 22 55 50 127 

Baiona 44 81 62 186 

Cañiza (A) 35 86 84 204 

Covelo 19 65 58 143 

Crecente 16 43 44 102 

Fornelos de Montes 10 28 22 60 

Gondomar 43 91 71 205 

Guarda (A) 38 102 78 219 

Mondariz 27 72 68 167 

Mondariz-Balneario 3 9 7 19 

Mos 49 115 84 248 

Neves (As) 24 62 45 131 
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Nigrán 66 131 95 292 

Oia 14 32 24 70 

Pazos de Borbén 14 36 30 79 

Ponteareas 74 180 122 376 

Porriño (O) 55 124 81 260 

Redondela 111 230 180 521 

Rosal (O) 26 67 53 145 

Salceda de Caselas 23 52 40 115 

Salvaterra de Miño 39 87 71 197 

Tomiño 53 114 83 250 

Tui 64 145 123 332 

Vigo 1106 2472 1931 5509 

TOTAL 1973 4477 3507 9957 

 

 Distribución por nivel de deterioro: 

CONCELLO 
DETERIORO 

LEVE MODERADO GRAVE 
Arbo 38 57 32 

Baiona 56 84 46 

Cañiza (A) 61 92 51 

Covelo 43 64 36 

Crecente 31 46 26 

Fornelos de Montes 18 27 15 

Gondomar 62 92 51 

Guarda (A) 66 98 55 

Mondariz 50 75 42 

Mondariz-Balneario 6 8 5 

Mos 75 112 62 

Neves (As) 39 59 33 

Nigrán 88 131 73 

Oia 21 31 17 

Pazos de Borbén 24 36 20 

Ponteareas 113 169 94 

Porriño (O) 78 117 65 

Redondela 156 235 130 

Rosal (O) 44 65 36 

Salceda de Caselas 35 52 29 

 Salvaterra de Miño 59 89 49 

Tomiño 75 112 62 

Tui 100 149 83 

Vigo 1653 2479 1377 

TOTAL 2987 4481 2489 

 

Neste contexto, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e 

outras demencias de Galicia (AFAGA), constituída no ano 1994, integra máis de 

400 socios, converténdose, xunto co resto de Asociacións desta natureza 

existentes na Comunidade Autónoma galega, no principal expoñente na defensa 

e atención social das persoas que padecen Alzheimer e dos seus familiares en 

Galicia. 

AFAGA pertencee á Confederación Nacional de Asociacións de Familiares 

de enfermos de Alzheimer (CEAFA). Co incremento do número de asociacións foi 

necesario a creación de federacións autonómicas. Precisamente AFAGA foi 
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membro fundador da Federación de asociacións Galegas de familiares de 

enfermos de Alzheimer (FAGAL). A raíz deste proceso, a Federación Nacional 

converteuse en Confederación da que actualmente forma parte a Federación 

Galega. 

Dentro dos seus fins máis destacados están a orientación e información 

tanto a familiares como á poboación en xeral, acercar a realidade Alzheimer 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 de realicen. 

A estes efectos, as actividades desenvolvidas por AFAGA neste período 

abranguen: 

 As actividades de información, formación, asesoramento e axuda aos 

afectados e a promoción de actuacións e programas destinados á mellora 

da situación das familias e á mellora na atención social dos enfermos de 

Alzheimer e outras demencias. 

 Aapoio á investigación sobre os diferentes aspectos da enfermidade aínda 

descoñecidos. 

 A colaboración coas diferentes Administracións Públicas na creación e 

posta en marcha dunha estrutura de apoio ás familias e dun sistema de 

atención social continuada, integral e interdisciplinar para as persoas 

enfermas, así como na creación de centros específicos para a súa atención 

sociosanitaria. 

 

Ademais, AFAGA ten asumido 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. 

Así, ano a ano desenvólvense diversas actividades e iniciativas dirixidas a 

mejoara a calidade de vida das persoas que sofren Alzheimer ou outra 

enfermidade neurodegenerativa, e aos seus familiares. 

A continuación detállase o resúmen de actividades realizadas durante 2010. 
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RECURSOS SOCIAIS

AFAGA

DEMENCIAS

LEGAL

PROGRAMA ACOLLIDA  

 

As reaccións máis habituais dos familiares dunha persoa que acaba de ser 
diagnosticada de Alzheimer son a incredulidade e a angustia, ás que se engaden 
unha estendida falta de información. É precisamente a busca de orientación 
acerca das pautas de comportamento ante a nova situación pranteada a que leva 
os familiares a acudir ás asociacións de familiares. 

O asesoramento (informar, formar e asesorar) ás familias constitúe un dos 
obxectivos básicos de AFAGA. Esta 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, etcétera. 

 A petición de servicios concretos: axuda a domicilio, terapia de 
estimulación, terapia psicolóxica, etcétera. 

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,  

e folletos, informando sobre os programas que AFAGA desenvolve así como a 

maneira de acceso a recursos similares en institucións públicas e privadas. 

 

Los Datos: 

Foron atendidas no Programa de acollida un total de 74 persoas. Respecto al 

tipo de consultas de dichas personas, 74 sobre la asociación y sobre la 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias, 59 pidieron información sobre 

recursos sociais, y cinco sobre aspectos legales.  
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OP: Obradoiros Paralelos 
 AP: Apoio Psicolóxico 
 SAD: Servicio de Axuda a Domicilio 
 FISIO: Fisioterapia  a domicilio 
 CF: Curso Familiares 
 ATO: Asesoramento Terapia Ocupacional 

AS: Atención Social 
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Respecto al servicio de Atención social, se realizaron 49 trámites relacionados 

con la valoración de discapacidad, 23 sobre la Ley de Dependencia, 4 sobre el 

Programa de Apoio Social –de los cuales en 2 ocasiones se realizó el trámite 

completo-, y 3 sobre localizadores GPS.  

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS 

 

Dende o programa de Apoio Psicolóxico ofrecemos un Servizo de atención para 

coidadores familiares de persoas con Alzheimer ou outra demencias; para a 

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

tarefas de coidado. O programa inclúe, dende unha perspectiva bio-psico-social, 

unha serie de accións destinadas a acompañar no transcurso da enfermidade:  

 Ofrecer soporte emocional al familiar tras el diagnóstico y  a lo 

largo de la evolución de la enfermedad. 

 Potenciar la aceptación y el óptimo afrontamiento de la 

enfermedad. 

 Tratar los conflictos y modificar las conductas desadaptativas. 

 Prevenir las alteraciones psicológicas perjudiciales, proponiendo 

respuestas alternativas y compatibles con el cuidado del enfermo. 

 Manejar las emociones negativas  y los estados de sobrecarga 

surgidas fruto del cuidado del enfermo. 

 Identificar el momento actual de la enfermedad en su familiar y las 

características que presenta, para fomentar que el familiar 

entienda la “enfermedad” y a su “enfermo”, y actúe de la forma más 

adecuada ante dichas características. 

 Fomentar habilidades de comunicación, organización de cuidados y 

trabajo en equipo en el entorno familiar de cuidados del enfermo. 

 Acompañar en procesos de duelo. 

Los Datos: 

Durante o ano 2010 realizáronse 142 intervenciones individuales totales. O 

número de persoas atendidas foi de 26. Cada intervención ten unha duración de 

entre unha hora e unha hora e media, e a frecuencia dás mesmas e puntual, 

semanal, quincenal e mensual. 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 2010 

 PRESENCIAL TELÉFONO 

Apoyo Psicológico Individual 124 12 

Intervención Sistema 
Familiar 

1  

Duelo 6  

Orientación técnica/Pautas 11 6 

 

 

 

 

As intervencións grupais son dentro do programa de Talleres Paralelos. (2 

grupos familiares, asistentes: 4-8 coidadores por grupo, duración grupo: unha 

hora á semana). 

Resto de intervencións presenciais individuais; duración: entre unha hora e 

unha hora e media. 
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TERAPIA 

OCUPACIONAL 

 

Durante o ano 2010 rexistráronse un total de 30 intervencións de Asesoramento 

en Terapia Ocupacional a familias (ATO).  

As demandas máis frecuentes que se recibiron facían referencia a aspectos como 

adaptación da vivenda a demanda máis frecuente é a reforma do baño (cambio 

de bañeira por ducha de obra, pileta sen pedestal, etcétera). En canto ás 

demandas de asesoramento en productos de apoio o máis solicitado son sillas 

xiratorias de bañeira (para solucionar a barreira arquitectónica que supón a 

bañeira, sen necesidade de facer obra), os elevadores de WC, ou tamén 

coñecidas como Alza de Inodoro (que elevan a altura do WC para facilitar a 

independencia do usuario) e as camas articuladas e os colchóns antiescaras. 

Ademais, houbo varias consultas sobre os sistemas de localización Gps para a 

independencia dos enfermos leves. 

 

 Procedimiento a seguir 
 

As demandas ao servizo de ATO poden chegar a través de dúas vías: 

- Demanda directa (a persoa chama directamente solicitando servizo de ATO). 

- Derivación interdepartamental (dende outro departamento de AFAGA percíbese 

necesidade desta intervención e derivan o caso). 

Cando un usuario chama o procedemento a seguir é o seguinte: tómase nota da 

demanda do usuario de forma telefóncia. Nese meomento valórase se a 

intervención se pode resolver telefonicamente ou se é necesario que a 

responsable do departamento se desprace ao domicilio. 

Unha vez no domicilio aplícanse as escalas pertinentes segundo se o tipo de 

demanda é de adaptación do domicilio e eliminación de barreiras, asesoramento 

en AVD ´ s, ou de Produtos de apoio (as escalas máis utilizadas son Barthel, 

Lawton, Tinetti, Escala da Cruz Vermella, Instrumento de valoración da 

accesibilidade do Imserso). 

Despois de recabar a información necesaria dá comezo a intervención en se para 

dar resposta á demanda. Polo xeral dáse resposta ás dúbidas no momento da 

visita, pero de non ser así prográmase unha segunda cita para entregar a 

devandita información. A intervención finaliza cando a información solicitada 

chega ás mans do demandante. 
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SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO 

 

Ao longo do ano atendéronse a 20  familias (máis as que se atenderon en 

sábados esporádicos, que se cuantificarán máis abaixo), producíndose baixas 

(5), que facilitaron o inicio doutros servizos neste ano (6).  

Na actualidade o número de familias atendidas é de 11.  

As familias están satisfeitas co servizo debido á especialización do mesmo. 

 En total contamos con 3 auxiliares de clínica, que dedican entre as tres 47,5 

horas á semana ao servizo de axuda a domicilio, incorporándose a finais de ano 

(Novembro) unha auxiliar para poder ampliar servizos, aínda que polo momento 

estanse definindo e ofrecendo os servizos para incorporalos a esta  última. 

 

 Tipoloxía dos servizos: 

 

1) Servizos de Aseo e hixiene. Existen dous tipos: 

 

 Servizo de Aseo. Consta dunha hora de atención no domicilio. A 

tarefa principal é a de realizar o aseo da persoa usuaria.  

 

 

 

 

 

 Servizo de Aseo+. Tratase dun servizo dunha hora e 30 min/45min. 

As tarefas consitirían en: Aseo e acompañamento tanto dentro como fóra do 

domicilio, en función do tempo. 

 

 

Servizos actuais 7 

Baixas producidas 3 

Media de horas por familia a la 

semana 

2,30 horas 
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2) Servizo de Respiro Semanal 

O respiro  realizase nun día da semana. A duración do servizo é de tres a 

catro horas, polas mañás ou polas tardes.  

 

 

 

 

 

 

3) Respiro de sábados esporádicos. Tratase dun servizo esporádico, que 

pode ser de 4hr a 8 hr. Ofrecéronse algúns sábados cando algunha das 

auxiliares tiña que cubrir horas que pola semana non cubría debido a 

unha baixa e en espera de dar un alta. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Servizo de Fisioterapia A Domicilio 

Servizos actuais 2 

Baixas producidas 1 

Media de horas por familia a la 

semana 

3,30 horas 

Servizos actuais 2 

Baixas producidas 1 

Media de horas por familia a la 

semana 

3,45 horas 

Servizos ofertados 23 

Servicios Realizados  19 

Media de servizos por familia 

no ano 

4 
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 É un servizo bastante demandado, o certo é que o apoio que podemos dar 

non é equiparable ás situacións de necesidade que existen na cidade.  

 As familias están satisfeitas co servizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Supervisión e seguemento del servicio:  

- Reunións mensuais onde se intercambian informacións sobre os 

casos, a súa evolución e a súa continuidade. Tamén se valora a 

idoneidade ou non do servizo, determinando, no seu caso, a  forma 

e data (*aprox) de finalización do mesmo. Ademais exponse as 

dificultades do servizo e trátanse as melloras a introducir para 

lograr unha maior eficiencia. 

- Visitas a domicilio segundo caso e necesidade por parte da 

traballadora social. 

- Seguemento telefónico continúo, o contacto có familiar é moi 

regular. 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Durante o ano 2010 realizáronse varias actividades dirixidas a familiares, 

coidadores, profesionales y voluntariado. 

Familias atendidas 11 

Baixas producidas 2 

Duración das sesións Entre 45-50 

minutos 

Media de sesións semanales 

por familia 

Una  sesión e 

media 
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 Formación para cuidadores y profesionais 

 

1) Curso de Intervención Multidisciplinar en Enfermos de Alzheimer e 

Outras Demencias. 

 Datas de celebración: todos os luns dende o 5 de abril ata o 3 de maio. 

 Lugar: Centro Cívico Casco Vello. Vigo. 

 Prácticas: O Curso incluíu 15 horas de prácticas no Centro de Día 

Beiramar, na Unidade Terapéutica de Porriño e nos Obradoiros 

Paralelos. 

 Número de participantes: 14 personas. 

 Perfil dos participantes: 6 psicólogos, 4 traballadores sociais, unha 

educadora social, unha estudante do Máster de Xerontoloxía USC, 

unha monitora sociocultural e unha coidadora profesional. 

 

 Resultados enquisas de avalidación:  

 

 

 

 

 

 

8,6

7,9

8,9

8,7

8,2
6,78,5

7,3

7,9

8,4

8,6

8,15

Puntuación sobre 10

A organización do curso foi O nivel dos contidos foi

A utilidade dos contidos aprendidos A utilización de casos prácticos

A utilización de medios didácticos A comodidade do aula

O ambiente do grupo A duración do curso foi

O horario realizado foi O material entregado foi

En xeral, o curso pareceuche TOTAIS
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4%

11%

4%

4%

19%

19%
4%

4%

15%

4%
4%

8%

Coidador

Auxiliar enfermaría

Integración social

Animación Sociocultural

Educación Social

Traballo social

Terapia ocupacional

Mestre

Psicoloxía

Xerontólogo

Psicoloxía vellez

Xerente centro día

 

Características do curso que destacaron os participantes: 

 Utilidade tanto a nivel persoal como profesional 

 Curso claro e conciso 

 Curso didáctico 

 Curso para acercar Alzheimer e demencias sen profundizar 

 Demasiado corto 

 
 

 

2) VII Xornadas sobre Alzheimer e Outras Demencias 

 

 Título das xornadas: Alzheimer, un problema de todos. 

 Datas de celebración: 26 e 27 de novembro de 2010. 

 Lugar: Centro Cultural Caixanova. Vigo. 

 Número de participantes: 40 asistentes externos e 11 traballadores de 

Afaga.  

 

 

 

 Perfil dos participantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

8%

62%

15%

Estudos básicos

Ciclos profesionais

Estudos universitarios

Especialidades
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NON
31%

SI
69%

¿É a primeira vez que participas nas 
xornadas?

 

 Resultados enquisas de avalidación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formación para familiares 

  

 

1) Curso para familiares de enfermos de Alzheimer ou outras demencias 

O ano pasado desenvolvéronse sete xornadas de formación dirixidas aos 

familiares das persoas afectadas nas que se abordaron aspectos como os 

tratamentos farmacolóxicos, coidados básicos de enfermaría, fisioterapia, 

axudas técnicas psicoestimulación en demencias, coidado do coidador, recursos 

sociais e ámbito legal. 

As sesións celebráronse todos os mércores, entre o 12 de maio e o 23 de xuño, 

de 17,30 a 20,30 horas. 

 Lugar: Centro Cívico Casco Vello. Vigo. 

 

 

 

 

 

 

NON
19%

SI
81%

As xornadas cumpriron cas túas 
expectativas:
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 Resultados enquisas de avalidación:  

 

 

 

 

 

2) Obradoiros prácticos 

Durante os meses de outubro e novembro realizáronse tres obradoiros prácticos. 

Os temas que se trataron neles foron primeiros auxilios e coidados de 

enfermaría, fisioterapia, terapia ocupacional e axudas técnicas. 

 Lugar: Centro Cívico Casco Vello. Vigo. 

 Enquisas de avalidación: O  grao de satisfacción dos participantes nos 

curos e nos obradoiros foi moi alta. De feito, o 97,67% dos asistentes 

afirmaron que a formación recibida cumpriu cas expectativas respecto 

a formación que agardaban recibir. 

 

 Formación para voluntarios 

 
1) Curso sobre actividades interxeneracionais 

AFAGA ofreceu un curso dirixido ao voluntariado da Xunta de Galicia. 

Os principais obxectivos deste foron: 

4,65

3,98

4,63

4,33

4,42

4,56
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PUNTUACION MEDIA SOBRE 5

Cumprimento de horarios

Calidade do material 
entregado
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- Proporcionar a formación adecuada ao grupo de voluntarios que lles 
permita prestar apoio e colaboración nas actividades que propón a 
asociación no proceso de rehabilitación psicosocial dos usuarios. 

- Potenciar a comunicación interxeneracional entre as familias. 
- Crear un espazo de reencontro cos recordos e dotar de ferramentas que 

favorezan a  reminiscencia dos usuarios. 

 Lugar: Centro Terapéutico de AFAGA 

 Destinatarios: Voluntariado Xoven Xunta de Galicia 

 Datas de celebración: Do 22 de abril ó 20 de maio de 2010. 

 

 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO 

 

As actividades que levan a cabo os voluntarios en AFAGA durante o ano 2010 

son básicamente de dous tipos:  

Atención directa: ofrece compañía e entretemento ao enfermo e contribuíe a que 

o/a coidador/a poida sentirse máis aliviado e acompañado. Esta atención se leva 

ó cabo básicamente nos Obradoiros Paralelos.  

Colaboración no desenvolvemento de actividades da Asociación. 

En Marzo do 2010 realizouse  o curso básico para a incorporación de sete novos 

voluntarios á Asociación. 

No momento  colaboran con nós dez  persoas voluntarias nas actividades 

anteriormente descritas. 

 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

 

 Día Mundial del Alzheimer 

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.  
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Mediante estas actividades, pretendemos lembrar ó conxunto da poboación  que 

a  enfermidade de Alzheimer en particular  e as demencias en xeral, son   un 

problema de todos  e todas e   que debemos loitar para  mellora-la calidade de  

vida  dos enfermos e  das  súas  familias. A información e a prevención  son 

dous pilares  fundamentais para   facer  fronte a esta patoloxía que afecta 

aproximadamente a 50.000 galegos e galegas. 

 

1) Cea benéfica. Celebrouse no Real Club Naútico de Vigo e acudiron unas 

170 persoas entre personalidades políticas da cidade e da Comunidade 

Autónoma, socios e  socias de AFAGA, profesionais do terceiro sector e 

persoas que querían colaborar neste día.  

 

2) Mesa informativa con motivo do Día Mundial do Alzheimer. AFAGA 

instalou unha mesa informativa na rúa Príncipe de Vigo. Estimamos que 

acudiron unhas 3500 persoas  para solicitar información, asesorarse ou 

dar o seu apoio  na rúa. 

 

3) Concurso escolar (primaria e  infantil). Realizouse un concurso de 

plástica, narración curta e  baúl das lembranzas. Participaron o 90% dos 

colexios ós que solicitamos á súa colaboración. O concurso rematouse coa 

exposición  dos debuxos na praza da Princesa e  a entrega do premio ós 

cativos, que  foron acompanados pola súa familia. Desta forma, a cita 

converteuse nunha bonita xornada interxeneracional. Tamén celebrouse 

unha chocolatada popular gratuíta amenizada por un grupo folclórico 

local. En total, reuníronse na Praza dá Princesa unhas 1.500 persoas. 

 

4) Charla Conferencia. El neuropsicólogo Pablo Duque Sanjuán ofreceu la 

charla “Cerebro e Memoria”. Estimamos que acudiron 150 persoas 

aproximadamente. 

 

 

 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. Todos os asistentes foron de forma gratuíta. 

 

 Ruta: Partiuse ás 16,00 horas do porto de Moaña e se regreso ás 19,00 

horas ao porto de Vigo. 
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OBRADOIROS PARALELOS 

 

Coa finalidade de valorar o nivel de deterioro cognitivo dos enfermos e o perfil 

dos mesmos, nos obradoiros paralelos realizáronse 33 avalidacións, 

considerándose aptos para participar nos OP a 28 persoas. Respecto ao ano 

pasado realizáronse 10 valoracións máis e participaron cinco usuarios máis nos 

OP. 

 

 

 

AVALIACIÓNS TOTAIS: 33            

APTOS 28 

NON APTOS 5 

INICIO 15 

SEGUIMENTO 12 

 

 

COMPOSICIÓN GRUPOS A 31-12-2010 

 

 

 

 

 

GRUPO 
Nº 
USUARIOS/AS 

   A 7 

B 6 

C  5 

D 4 

RELACIÓN ALTAS E BAIXAS 

ALTAS 8 

BAIXAS 8 

Usuarios

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D
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EVOLUCIÓN OP DURANTE O ANO 2010 

DATA Nº GRUPOS 
Nº 
USUARIOS/AS 

01/01/2010 3 21 

26/02/2010 4 23 

30/06/2010 4 23 

13/09/2010 4 22 

31/12/2010 4 21 

 

 

 

INTENSIDADE DA ATENCIÓN OP 
 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA ESTIMULACIÓN 
FUNCIONAL 

TOTAIS 

GRUPO NºSESIÓNS Nº HORAS Nº SESIÓNS Nº HORAS Nº SESIÓNS Nº HORAS 

A 69 86,25 69 103,5 138 189,75 

B 69 86,25 69 103,5 138 189,75 

C 71 88,75 71 106,5 142 195,25 

D 71 88,75 71 106,5 142 195,25 

TOTAL 280 350 280 420 560 770 
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GRUPOS PSICOEDUCATIVOS 
(Nº de asistentes por grupo) 

GRUPO  26/02/2010 30/06/2010 13/09/2010 31/12/2010 SESIÓNS HORAS 

LUNS ( Familiares A e B) 3 5 4 4 33 33 

MARTES  (Familiares C e D) 4 6 5 4 36 36 
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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 2010 contaba cun total de 42 usuarios, conseguindo durante o ano 

pasado 11 novas altas de persoas afectadas por Alzheimer. Tamén houbo 

algunha baixa, en total 6, por empeoramento do enfermo e necesidade de 

cambiar de recurso. 

Dos 42 usuarios, 38 acoden ao centro oito horas ao día, e os outros catro asisten 

catro horas. 

 

 

 

INTERVENCIÓN FAMILIAS 

ATENCION E INTERVENCION SOCIAL FAMILIAS Nº   

Información, orientación e asesoramento general Recursos Sociais 36 

Información puntual en axudas 2 

Intervenciones: 

 Trámites e xestiones de recursos sociais 

 Informacion recursos específicos 

 Reuniones organización plan de coidados 

 Derivacións 

 Visita a domicilio 

 
24 
28 
1 
10 

1 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA  

 Individual     15 

 Grupal  3 

ASESORAMIENTO TÉCNICO  

 Pautas  cognitivas e comportamentales 

 Pautas e orientación funcional 

27 
18 

 
GRUPOS INTERVENCION USUARIOS 

1-leve cognitivo-funcional 
1-leve cognitivo-moderado funcional 
1 -moderado cognitivo-leve funcional 
1 -moderado cognitivo-funcional 

TOTAL GRUPOS 
 

4 
5 (desde noviembre 2010)- Moderado-avanzado  cogntiivo-funcional) 

USUARIOS POR GRUPO 
 

7-9 personas 

PROGRAMAS INTERVENCION USUARIOS HORAS /SEMANA 
POR GRUPO 

PSICOESTIMULACIÓN 7,5  h.  

TERAPIA OCUPACIONAL 10  h.  

FISIOTERAPIA GRUPAL 5 

Salidas al exterior 8 
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 Colaboracións:  

Convenio de colaboración co concello de Mos: dende mediados de novembro 

ata mediados de decembro estivo unha alumna de prácticas do Curso de 

Atención a Persoas Dependentes en ámbito docimiciliario (duración de 100 

horas). 

 

 

Encuestas de satisfacción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OTRAS INTERVENCIÓNS  

 Evaluación e seguimiento dos 
usuarios (2 anuales) 

 Reunions de seguimento familiar 
individual  

 (2 anuales) 

71 

8,25 8,33
8,86 8,86

9,21 9,47

8,25
8,77
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8,44
7,81

8,53
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Opinión dos usuarios sobre o funcionamiento do cetro de día. 
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UNIDAD TERAPÉUTICA DE PORRIÑO 

 

A Unidade Terapéutica Porriño está situado na Rúa Pinar n.º 7, baixo, Porriño 

(Vigo). Á xornada de mañá acoden os usuarios cunha deterioración moderada e 

á de tarde, as persoas cunha deterioración leve. O número total de usuarios a 

finais de 2010 era de 27, 13 na xornada de mañá e 14 na de tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓNS E INTERVENCIÓNS 

ATENCION E INTERVENCION SOCIAL FAMILIAS Nº   
Información, orientación e asesoramento general en Recursos Sociais 27 

Información puntual sobre convocatorias de axudas 1 

Intervenciones: 

 Trámites e xestiones de recursos sociais 

 Informacion recursos específicos 

 Reuniones organización plan de coidados 

 Derivacións 

 
12 
15 
1 
9 

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 16 
ASESORAMIENTO TÉCNICO  

 Pautas  cognitivas e comportamentais 

 Pautas e orientación funcional 

 Pautas estimulación no domicilio 
 

3 
2 
1 

OTRAS INTERVENCIÓNS 

 Reunións e seguemento familiar individual 

 Visitas a domicilio 

 Grupos psicoeducativos. Sesións 

 Charla recursos sociais para Respiro Familiar 

 Atención sociocomunitaria. Número Persoas 

 

24 
3 
6 
1 
18 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 2010 

 

Colaboracións:  

 

 Convenio de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela: 
durante o mes de  Xulio tivemos unha estudante de psicoloxía facendo 
prácticas con nós durante toda a xornada diaria da Unidade. 
 

 Círculo Cultural de O Porriño: nos ceden un espazo durante os 6 meses 

que duraron os grupos psicoeducativos de familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRUPOS INTERVENCIÓN USUARIOS 

Xornada mañá 
- Grupo A:  Moderado cognitivo 

funcional 
- Grupo B: Moderado cognitivo leve 

funcional 

-  

Xornada tarde 
- Grupo A: Leve cognitivo funcional 

- Grupo B: Leve cognitivo moderado 

funcional 

 
 

USUARIOS POR GRUPO 
 

6-7 persoas 

PROGRAMAS INTERVENCION 
USUARIOS 

Grupo mañá (Total 
horas á semana) 

Grupo tarde (Total 
horas á semana) 

 

PSICOESTIMULACIÓN 3  horas 5 horas 

TERAPIA OCUPACIONAL 4  horas 5 horas 

GERONTOGIMNASIA  2 horas 

Salidas ao exterior Totais no ano: 15 
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Encuestas de satisfacción: 
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Opinión dos usuarios sobre o funcionamiento da Unidade Terapéutica. 


