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Í N D I C E  
 

 
 
 
1. ALCER OURENSE: PRESENTACIÓN 
 
 

 

2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN E FORMACIÓN: 
 

- ATENCIÓN SOCIAL 
 

- CHARLA “¿COMEMOS SAUDABLEMENTE?” 
 

- CHARLA “CONSUMO RESPONSABLE” 
 

- CHARLA “CALIDADE DE VIDA, AXUDA A DOMICILIO E ASISTENCIA PERSOAL” 

 
- CHARLA “DALLE LUZ Á TÚA FACTURA” 

 
 

 

 

  3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN: 
 

- DIA MUNDIAL DO RIL 

   (13 de marzo) 

 
- CAMPAÑA “ESCUCHA A TUS RIÑONES” 

   (13 de marzo) 
 

- PASEO POLA SAÚDE 

  (8 e 9 de abril) 
 

- CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN E SENSIBILIZACIÓN NOS COLEXIOS E OS CONCELLOS 
 

- PROXECTO SALVAVIDAS 
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  4. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN: 
 

- ENCONTRO XUVENIL 
   (14 de marzo) 

 
- DIA NACIONAL DO DOADOR 2014 

(4 de xuño) 

 
- STAND RECINTO FERIAL DE EXPOURENSE 

 

  
  5. PROGRAMA DE CONVIVENCIA ENTRE SOCIOS E FAMILIARES: 
 

- OBRADOIRO DE RISOTERAPIA 

   (30 de abril, 8 e 12 de maio) 
 

- XORNADAS DE CONVIVENCIA: 

  * ACEITES ABRIL (22 de abril) 
  * FERROL (15 de xuño) 

  * OBSERVATORIO ASTRONÓMICO (24 de outubro) 
 

- CONCERTO BENÉFICO 

  (30 de maio) 
 

- XORNADAS NACIONAIS DE ENFERMOS RENAIS 
  (25 e 26 de outubro) 

 
- CEA DO MAGOSTO 

   (22 de novembro) 

 
 

 

                   6. RECURSOS PERSOAIS E MATERIAIS 
 

 
 

ANEXO 1: NOTICIAS DE PRENSA 
 

 

ANEXO 2: COLABORADORES 
 

 
ANEXO 3: ECONOMÍA CONTAS DE PÉRDIDAS E GANANCIAS DO 2013 
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1. ALCER OURENSE 

Nome: ALCER Ourense (Asociación para a Loita Contra as Enfermidades Renais de 
Ourense) 
 
CIF: G-32.011.041 
 
Dirección :  
A.S. DISCAFIS, Rúa da Farixa, 7  
32.005 (OURENSE) Tlf: 988 229 615 /663 780 330 
alcerourense@hotmail.com 

 
Data de Constitución: 29 de xaneiro de 1982, ONG de carácter sanitario e social, non 
lucrativa, declarada de utilidade pública. 
 
Nº Rexistro de Entidades Voluntarias: O-44 
 
Nº Rexistro Provincial: 277 
 
Responsable: Mª Teresa Pereira González (Presidenta da Asociación) 
 
Compoñentes do Órgano de Goberno:  
 
Presidenta:          Mª Teresa Pereira González 
Vicepresidente:   Carlos Caamaño del Castillo 
Secretario:           José Luis Cambeses Represas 
Tesorero:  Eloy Gómez Iglesias 
Primeiro vocal: Antonio Vázquez Prada 
Segundo Vocal:  Leopoldina Losada Rey 
Tercero Vocal:  Pilar Suárez Aller 
Cuarto Vocal: Luz Rodríguez Pombo 
Quinto Vocal:  Manuel Vázquez Fernández 
Sexto Vocal: Ángela Rodríguez Sánchez 
Séptimo Vocal: Mª Luz Grande Blanco 
 
Número de socios:  (76 numerarios e 53 colaboradores)  
 

TOTAL: 129 
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 ALCER- Ourense é unha Asociación de carácter social e sen ánimo de lucro que ten como 

finalidade xeral, contribuír á atención moral e física e social de modo integral de todas aquelas 

persoas afectadas de enfermidades renais así como a dos seus familiares, mellorando a súa calidade 

de vida, tentando previr as enfermidades do ril mediante o desenvolvemento de actividades de 

sensibilización e concienciación. 

 

A Asociación está composta por enfermos renais crónicos en tratamento de diálise, 

transplantados do ril e persoas sensibilizadas con este tipo de enfermidade e a súa problemática. O 

número actual de socios é de 129 membros, dos cales 76 son socios numerarios (enfermos de ril) e 

53 socios colaboradores.                                                           

 

O traballo que leva a cabo esta Asociación, a través de tódalas actividades programadas ó longo do 

ano, é totalmente desinteresado; tratando de: 

 

 

- Sensibilizar ó conxunto da sociedade e fomentar a doazón de órganos, a través de campañas 

de sensibilización e concienciación da Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) 

- Ofrecer atención a tódolos enfermos renais e ás súas familias (económica, social e 

psicolóxica) dun xeito integral. 

- Promover un estado de opinión favorable cara o enfermo renal coa finalidade de conseguir a 

total integración deste colectivo en tódolos ámbitos da vida. 

- Subsanar e paliar posibles carencias que presenta a administración ou onde esta non pode 

chegar. 
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Queridos amigos/as, esta memoria que vos entregamos, resume os proxectos e actividades 

que a Asociación Alcer Ourense levou a cabo no ano 2014, estas actividades son froito do empeño e 

a loita de moitas persoas que de xeito anónimo fixeron posible que hoxe, ALCER OURENSE sexa 

unha realidade . 

Dende Alcer Ourense desexamos manifestar todo o noso agradecemento, a todas aquelas persoas, 

institucións públicas e persoas anónimas sen as cales sería imposible realizar este labor, xa que é un 

traballo de equipo, no que todos e todas as que formamos parte de Alcer colaboramos poñendo o 

noso grao de area.  

Porque só froito da unión e traballo de todos/as os que fan Alcer Ourense (socios, colaboradores, 

amigos e profesionais a través das súas ideas, horas de traballo así como unha dedicación de xeito 

altruísta) fan posible que Alcer Ourense, sexa hoxe un referente non só para aquelas persoas que 

teñen enfermidade renal senón para a sociedade Ourensá en xeral. 

Unha vez máis a Asociación Alcer Ourense, foi capaz de cumprir os seus obxectivos, todo dende o 

máximo respecto e vocación de servicio. 

 

A todos/as gracias 

 

 

 

 

 

Mª Teresa Pereira González 

Presidenta de Alcer Ourense 
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2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN E FORMACIÓN 

ATENCIÓN SOCIAL 

Este será realizado por un/unha diplomado/a en traballo social ó longo de todo o ano 

desenvolvéndose diferentes e diversas actividades encamiñadas a conseguir os obxectivos 

mencionados anteriormente. Dirixidas non só ós enfermos renais senón tamén ó resto dos cidadáns 

da provincia de Ourense, para transmitir información sobre a prevención de ditas enfermidades, así 

como a concienciación sobre a doazón de órganos. 

A traballadora social é unha figura imprescindible para a realización de todas as actividades 

previstas pola asociación e diste modo lograr alcanzar os obxetivos propostos pola asociación. 

Esta actividade levouse a cabo ao longo de todo o proxecto e sen a cal non podíamos realizar outras 

actividades. As funcións e actividades desenroladas polas traballadoras sociais de Alcer foron: 

1º Funcións terapéuticas/ asistenciais. 

Directas: intervención social co propio afectado/a. 

Indirectas: Intervención co entorno, movendo os obstáculos para o normal funcionamento. 

2º Educativas: 

Charlas informativas en colexios, institutos, asociacións de veciños, concellos (de toda a provincia 

de Ourense). 

Levar a cabo o Proxecto Salvavidas. 

3º Sensibilización e Concienciación: 

Celebración do Día Mundial do Ril (segundo xoves de marzo). 

Celebración do Día do Doador (primeiro mércores de xuño). 

Participación na actividade “Un Paseo pola Saúde” organizada polo concello de Ourense. 

Participación nas feiras de Expourense, grazas a un convenio de colaboración firmado entre 

Expourense e a Asociación. 

Participando na Casa Solidaria (na Casa da Xuventude). 

Charlas en colexios, institutos e asociacións de veciños 

4º Sociais: 

Acompañamento e atención a pacientes en hemodiálise e diálise peritoneal.. 

 Evaluar a través de informes e entrevistas necesarios as necesidades sociais e individuais dos 

enfermos. 
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 Diagnóstico, orientación e tratamento dos problemas sociais dos usuarios  

 Asesoramento e tratamento social dos pacientes ou familiares a petición propia ou ben dos 

equipos asistenciais .  

 Sensibilización dos profesionais sanitarios sobre a detección de aspectos sociais do paciente así 

como da sociedade en xeral e da importancia da prevención da enfermidade renal. 

 Concienciación da sociedade en xeral sobre a insuficiencia renal crónica así como da importancia 

de doar órganos para salvar vidas.A través de campañas de sensibilización e concienciación. 

 Coordinación con outros servizos (públicos e privados) a fin de canalizar adecuadamente a 

problemática social.  

 Información, dando a coñecer ó usuario os recursos sociais ós que pode optar así como ós que ten 

dereito, atendendo á súa situación específica. 

O servicio de información, orientación e asesoramento cobre entre outras as seguintes demandas: 

  Certificados de Minusvalía  

  Vacacións e Turismo Social  

  Servizo de Axuda a Domicilio  

  Teleasistencia Domiciliaria 

 Reintegro gastos SERGAS: transporte adaptado e medicamentos  

  Pensións da Seguridade Social (contributivas e non contributivas) 

  Axudas económicas (Xunta, Concello)  

  Axudas técnicas (sillas rodas, muletas...) 

  Bonificacións por Minusvalía.  

  IRPF Familias Numerosas, carné familia numerosa. 

  Vehículos adaptados. 

  Visitas a Domicilio Ás zonas máis afastadas do núcleo urbán, aquelas persoas que debido á súa 

situación xeográfica teñan máis dificultade para acceder aos recursos e así coñecer as posibles 

necesidades ou carencias sociais que poden padecer e solventalas. 

  Visitas a centros de diálise realizando unha escoita activa a estes enfermos que servirá en moitos 

casos para detectar posibles necesidades ou ben serán eles quen as demanden e xestionándoas dende 

a asociación, esto realizouse tres días á semana en tres turnos diferentes e en toda a provincia de 

Ourense (Barco de Valdeorras e Verín). 
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As consultas atendidas polas traballadoras sociais foron 218, e sobre temáticas como vacacións 

para persoas en diálise, trámites para solicitar a donación de órganos, do corpo a ciencia, de médula 

ósea, prestacións de dependencia, reintegro de gastos do SERGAS, os servizos propios da entidade, 

incapacidade e certificado de minusvalía, servizos de axuda a domicilio, realizáronse derivacións a 

outros organismos, e abríronse expedientes de varios pacientes coa conseguinte elaboración de 

historia social e seguimento, entre outras. 

 

CHARLA “¿COMEMOS SAUDABLEMENTE?” 

O día 25 de febreiro de 2014 impartiuse unha charla-coloquio e obradoiro de cociña sobre hábitos 

alimentarios saudábeis no CIS AIXIÑA, cunha duración de 2h e á que acudiron 41 persoas. 

O contido da charla estivo a cargo da enfermeira / educadora e socia da asociación Mª Luísa Ruiz 

Santiago, que nos informou de forma moi amena sobre a alimentación saudable en xeral, na 

diabetes, na obesidade, no colesterol, a táboa de equivalencia dos alimentos e especificamente sobre 

o coidado dos ris. 

Ós participantes entregóuselles unha carpeta provista de folios para tomar notas e dun bolígrafo e 

con láminas informativas sobre aspectos que se trataron na charla, un folleto da asociación e outro 

para solicitar a tarxeta de doante. 

Por outra banda, cada un recibiu un diploma de asistencia. 

Ó remate da charla, e como detalle de agradecemento ós participantes, sorteouse un corte e peinado 

de peluquería, agasallado por Jean Mirell Peluqueros. 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER OURENSE 

 

COLABORAN: 

Jean Mirell Peluqueros 
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CHARLA “CONSUMO RESPONSABLE” 

O día 14 de maio, no salón de actos de Aixiña, realizouse unha charla divulgativa acerca do 

consumo responsable, a cargo da técnico de formación da Escola Galega de Consumo, Ana Otero 

Junquera. 

Na devandita charla tratáronse temas tan importantes como saber onde e como poñer unha 

reclamación nas oficinas de consumo e asociacións de defensa do consumidor, información moi 

importante e necesaria para coñecer os nosos dereitos como usuarios; ademais falouse de cómo 

funciona a publicidade e de mercar con responsabilidade, con criterio para ser coherentes co 

coidado da economía, medio ambiente e sociedade. Explicouse asemade como se fai o etiquetado de 

productos e qué debe figurar no mesmo. 
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A esta actividade asistiron un total de 16 participantes e ó rematar agasallouse á ponente cun detalle 

da asociación. 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER OURENSE 

 

COLABORAN: 

COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) 

EGC (Escola Galega de Consumo) 

 

 

O secretario de Alcer presentou a 

ponente. 

 

 

Os participantes estiveron atentos ás 

explicacións. 

 

Ana Otero Junquera, técnico de 

formación da EGC. 

 

Entrega dun agasallo de agradecemento.
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CHARLA “CALIDADE DE VIDA, AXUDA A DOMICILIO E ASISTENCIA 

PERSOAL” 

O día 29 de maio, no salón de actos de Aixiña, realizouse unha charla divulgativa acerca da vida 

activa e dos servizos de axuda a domicilio a cargo da xerente e da traballadora social da empresa 

Ateular, Asistencia a domicilio. 

No transcurso da charla falouse das diferentes necesidades que cada tipo de discapacidade pode ter, 

dende a atención no propio domicilio, no aseo, comida, limpeza da vivenda, atención a pacientes 

con Alzheimer, etc, así como do acompañamento e todo tipo de recursos que se poden solicitar para 

a atención e realización das tarefas que permitan facilitar a vida dos enfermos. 

A esta actividade asistiron un total de 16 participantes e ó rematar agasallouse ás ponentes cun 

detalle da asociación. 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER OURENSE 

 

COLABORA: 

ATEULAR (Asistencia a domicilio) 
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CHARLA “DALLE LUZ Á TÚA FACTURA” 

No salón de actos de Aixiña, expúxose unha charla o 30 de setembro sobre como entender o recibo 

da luz, tan indescifrable para a maioría de nós. Nela, Ana, técnico de formación do Instituto Galego 

Consumo explicounos os diferentes tipos de contratos, a antiga e a nova factura, así como os 

entresijos das compañías eléctricas e as súas regulacións. E como facer as correspondentes 

reclamacións no caso de que as haxa. 

A esta actividade asistiron un total de 23 participantes. 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER OURENSE 

 

COLABORAN: 

COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) 

EGC (Escola Galega de Consumo) 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

DIA MUNDIAL DO RIL. 

 

A Enfermidade Renal Crónica representa un dos principais problemas de saúde do século XXI, 

tanto pola súa elevada prevalenza como pola súa importante incidencia cardiovascular; cos custes 

sociais e económicos que esto implica. 



   

Asociación para a Loita Contra  

as Enfermidades Renais de OURENSE 

 

14 

 

O obxetivo da celebración do Día Mundial do Ril, non é outro que o de amosar á sociedade ourensá 

a realidade do enfermo renal e transmitir á poboación e aos profesionais sanitarios a importancia da 

prevención e a detección precoz. 

 

En España máis de 45.000 persoas padecen insuficiencia renal crónica e unhas 22.0000 persoas 

descoñecen ter unha enfermidade renal.Cada ano únense outras 6.000. 

No Día Mundial do Ril que ALCER celebra o 13 de marzo quérese transmitir a mensaxe de “Ris e 

envellecemento”. 

Ó redor do 30% das mortes en todo o mundo e o 10% das perdas de saúde para o resto da vida son 

debidas á enfermidade cardiovascular, segundo a Organización Mundial da Saúde. En España, as 

enfermidades cardiovasculares son a primeira causa de morte. 

A presencia da enfermidade renal crónica (ERC) aumenta significativamente o risco dun evento 

cardiovascular, independentemente doutros factores de risco como a diabetes ou a hipertensión. Un 

de cada dez adultos, en España, ten algún grao de enfermidade renal, a maior parte 

deles non o saben. A IRC é en si mesma un potente factor de risco cardiovascular, como o 

demostra que a enfermidade cardiovascular aumenta de 20 a 30 veces en pacientes con IRC, 

independentemente da diabetes ou a hipertensión. Múltiples estudos científicos documentaron que o 

risco de morte cardíaca increméntase nun 46% nos pacientes cun filtrado glomerular entre 60 e 90 

ml / min e nun 131% en pacientes con filtrado glomerular entre 30 e 60 ml / min. 

O maior risco de eventos cardiovasculares e a mortalidade en persoas maiores de 55 anos con IRC 

por si soa é equivalente ou incluso superior, o que se observa en pacientes con diabetes ou que 

sufriron anteriormente un infarto de miocardio. Este aumento do risco cardiovascular non vai ligado 

necesariamente a unha maior idade. 

 Investigacións en voluntarios cunha idade media de 45 anos demostraron que o risco de infarto de 

miocardio, accidente cerebrovascular e mortalidade por calquera causa se duplicaba cando tiñan 

IRC. 

Neste senso ALCER reparte folletos informativos aconsellando manter unhas cifras de tensión 

arterial por baixo do 140/90 mmHg, manter uns niveis de azúcar en sangue por baixo do 126 mg/dl, 

controlar os niveis de colesterol en sangue, levar unha dieta variada, rica en vexetais e froita, evitar 

hábitos tóxicos como o tabaco, alcool e outras drogas e realizar unha actividade física regular, 

alomenos 30 minutos, catro ou máis días á semana.  
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA O DIA MUNDIAL DO RIL 

 

- Instalación dunha carpa informativa situada na Rúa Paseo (á altura da subdelegación do Ministerio 

de Defensa) dende as 10:00h ata as 14:00h, en horario de mañá e de tarde de16.00 a 19.45h. 

- Inauguración ás 12:30h por Dona Marga Martín, Concelleira de Benestar Social, de  

 Dona Susana Bayo, Concelleira de Medio Ambiente e de D. Luís Rosendo, Vicepresidente da 

Deputación de Ourense. 

- Realización de diversas probas, como medicións de glucosa, peso e tensión arterial durante toda a 

mañá e tarde realizadas por alumnos da Escola de Enfermería do Campus de Ourense, que nos 

indicaron de modo orientativo se estamos en risco. Entregouse un pastilleiro a cada participante. 

Contamos coa colaboración de Augas SOUSAS para refrescarnos nun día tan caluroso como o que 

nos tocou e da empresa ATEULAR que nos obsequiou cun tentempé a media mañá. 

Ademais, dende ALCER Ourense, fixemos entrega dunha pranta de aloe vera procedente do viveiro 

municipal a cambio da entrega dun residuo tipo pilla, CD/DVD ou radiografía para o punto limpo, a 

aqueles participantes neste día tan especial. 

En horario de 11h30 a 13h30 e de 16h30 a 18h30 varias monitoras da empresa FAISCAS 

amenizaron a espera para realizar as medicións cun obradoiro de elaboración de flores de papel. 

Obxectivos perseguidos: Amosar á sociedade en xeral, cal é a realidade da enfermidade renal, e 

transmitir a poboación en xeral e a Ourensá, en especial, sobre a importancia da prevención e a 

detección precoz da enfermidade.  

Recursos humanos: xunta directiva, colaboradores voluntarios de ALCER Ourense e alumnos 

voluntarios da Escola de Enfermería do Campus de Ourense. 

Recursos materiais: carpa situada na rúa do Paseo, carteis, dípticos e trípticos informativos, 

medidores de glucosa, tensiómetro, báscula, carteis anunciadores e trípticos da Asociación. 

Data de celebración: segundo xoves do mes de marzo, este ano o día 13. 
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RESULTADOS OBTIDOS SEGUNDO O PERFIL DO USUARIO DE TODAS 

AS PERSOAS QUE SE ACHEGARON ATA A CARPA 

 

De entre as 245 persoas que se achegaron á carpa o Día Mundial do Ril, o perfil predominante en 

xénero, foi o feminino; aínda que a diferencia non foi notable, xa que acudiron 132 mulleres e 113 

homes cunha idade comprendida entre os 20 e os 97 anos de idade. 

 

En canto ao peso, podemos observar, que en xeral, predomina o sobrepeso, non soamente entre as 

persoas de idade avanzada, senón tamén se reflicte claramente, un sobrepeso importante entre os 

máis novos, desde os 22 ata os 38 anos de idade.  

 

Respecto á Tensión Arterial, podemos puntualizar, que das 243 persoas que se realizaron a 

proba, máis da metade tiñan os niveis de tensión altos nese momento da proba. Destes, 

descoñecemos cantos son hipertensos. 

  

En xeral, todas as persoas que se achegaron á carpa para coñecer o seu peso e tensión arterial, 

estaban tamén moi interesadas, en comprobar si os niveles de azucre en sangue eran os axeitados. 

 

Podemos comprobar, que foron 36 persoas as que declararon ser diabéticas, e 23 as que tiñan 

hiperglucemia neses momentos, polo que o persoal de enfermería, recomendoulles, facer unha 

visita ao seu médico de cabeceira para saír de dúbidas.  

 

Ademais tramitáronse 32 tarxetas de doante entre as persoas que se achegaron á carpa. 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER OURENSE 

COLABORAN: 

Asociación Diabética Auria 

Augas Sousas 

Ateular, Axuda a Domicilio 

Concellería de Sanidade do Concello de Ourense. 
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Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ourense. 

Escola de Enfermería do CHUO. 

Farmacia Alameda 

Farmacia Elena Noguerol Moure 

Farmacia M. Quintas 

Farmacia Nieves López Robles y J. Puga Quintas 

Farmacia Novoa González 

Farmacia Rodríguez Losada 

Farmacia Val              Carpa da asociación no Día Mundial do Ril 

Xosé Lois “O Carrabouxo” 

           

   Enfermeiras realizando probas os cidadáns                 Os cidadáns reciben unha planta 

                                                                        a cambio dun residuo. 

 

 

 

Inauguración da carpa por: Marga Martín ( Concellerira de Benestar Social), Susana Bayo 

(Concelleira de Medio Ambiente), MªTeresa Pereira (Presidenta de Alcer Ourense), Rosendo 

(Vicepresidente da Deputación) e José Luis Cambeses (Secretario de Alcer Ourense). 
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CAMPAÑA “ESCUCHA A TUS RIÑONES” 

 

O 13 de marzo, e coincidindo co Día Mundial do Ril, no centro comercial PonteVella, ALCER 

Ourense instalou unha mesa informativa para dar a coñecer a campaña, que tivo como obxetivo 

concienciar acerca da importancia da prevención e o diagnóstico precoz da Enfermidade Renal 

Crónica (ERC). 

Máis de 40 cidades súmanse a esta iniciativa que ten como obxetivo concienciar á sociedade sobre a 

ERC, unha enfermidade crónica e infradiagnosticada que afecta ó 10% da poboación española. 

Aurora Beltrán, David de María, Carlos Sobera ou Lourdes Maldonado son algúns dos rostros 

coñecidos que xa se quixeron sumar á campaña “Escucha a tus riñones”. 

 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER OURENSE 

 

COLABORAN: 

Centro Comercial PonteVella 

Electrodomésticos Bermello. 
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PASEO POLA SAÚDE 

 

A XI Feira do Paseo pola Saúde celébrase os días 8 e 9 de abril na Praza Bispo Cesáreo 

(Alameda) en horario de 11:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00h. 

Con motivo do Día Mundial da Saúde, a Concellería de Sanidade (Dona Marga Martín) danos a 

oportunidade un ano máis, a nós e a outras moitas asociacións, de participar na celebración do 

“Paseo pola Saúde”. 

Este ano como en anteriores, dende ALCER Ourense queremos informar á sociedade ourensá sobre 

a Insuficiencia Renal Crónica (IRC), así como da importancia que ten a prevención da mesma. 

 

OBXETIVOS: 

 

 Sensibilizar e concienciar á sociedade ourensá sobre a Insuficiencia Renal Crónica 

así como da importancia de doar órganos 

  Previr as enfermidades renais, fomentando hábitos de vida saudables (medición da 

tensión arterial). 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

Para este día, tivemos como única actividade, toma da tensión arterial a todas aquelas persoas 

interesadas en coñecer o seu estado de saúde. 

Á carpa, asistiron membros da Xunta Directiva de Alcer, as traballadoras sociais e voluntarios da 

asociación. 

O día 7 de abril ás 19:00h tivo lugar a presentación do XI Feira da Saúde, pola Concelleira de 

Benestar, Dona Marga Martín e o alcalde de Ourense, D. Agustín Fernández, ambos acompañados 

de numerosos medios de comunicación, e ás 19:15 horas Conferencia inaugural “As enfermidades 

transmitidas por artrópodos: un mundo global” . 

En ambos días a empresa Ateular, colabora coa nosa asociación aportando froita para entregar ás 

persoas que se achegan ó stand, así como coa súa presencia física axudando a repartir folletos 

informativos. 

En total, foron 260 persoas as que se achegaron ata a carpa para tomarse a tensión arterial. 
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Segundo o xénero, atendéronse a 148 mulleres e a 112 homes. 

A idade media sitúase nos 65 anos, tendo a persoa mais xoven 12 anos e a maior 95 anos. 

En xeral obsérvanse unhas tensións altas, con valores superiores a 140/90, sobre todo na poboación 

de máis idade, polo que a ditos usuarios se lles recomendou visitar ó seu médico de cabeceira para 

descartar unha posible IRC e axudalos a previr esta enfermidade renal. 

Ás persoas que declararon ser diabéticas (outro factor de risco de padecer unha Insuficiencia Renal 

Crónica) tamén se lles recomendou visitar ó seu médico de cabeceira, sobre todo se despois da 

medición de tensión arterial se obtiñan uns niveis elevados, pois estas persoas teñen un risco moi 

alto de padecer unha Insuficiencia Renal Crónica, así coma de outras afeccións derivadas 

(enfermidades coronarias, ictus...) 

En conclusión, puidemos comprobar que este ano, houbo unha chea de sorpresas en canto á 

medición da tensión, xa que había moitas persoas, ata novas, que tiñan a tensión arterial moi 

elevada, polo que lle recomendamos, que visitasen ao seu médico de cabeceira. 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

Concello de Ourense. Concellería de sanidade do Concello de Ourense. 

 

COLABORAN: 

Ateular, Axuda a Domicilio 

Demais asociacións enmarcadas no eido sanitario da provincia de Ourense (27 asociacións máis). 

 

 

Dende 1ª hora os cidadáns estaban facendo cola para comprobar a súa tensión arterial. 
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A Traballadora Social Vanesa e a vocal de Alcer, Ángela, procedendo ás medicións. 

 

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN E SENSIBILIZACIÓN EN COLEXIOS 

 

Charlas que se realizarán ao longo de todo o ano nos diferentes colexios e asociacións de veciños de 

Ourense, coas que pretendemos dar a coñecer unha realidade terapéutica ó transplante, que supón 

para moitos enfermos a única alternativa que lles queda , cando presentan danos irreversibles 

nalgún órgano. 

 Por iso creemos, que a divulgación desta realidade terapéutica, que son os transplantes, é o mellor 

xeito de axudar a todas esas persoas que dependen da solidariedade dos demais. A ditas charlas 

acudiron un profesional da medicina como son os coordinadores de transplantes de Ourense, un 

membro de ALCER contando o seu testemuño e a traballadora social que falou dos aspectos sociais 

da enfermidade. 

 

PROXECTO SALVAVIDAS 

 

Nos últimos anos obsérvase unha crecente solicitude de actividades informativas en torno á doazón 

de órganos e ó transplante de órganos na sociedade e nos centros educativos. Esta demande excede 

á capacidade de resposta das persoas que, voluntariamente, veñen desempeñando dito labor dende o 

ámbito sanitario e asociativo. 

 

A partir desta necesidade, entendemos que se fai necesaria a planificación e deseño dun conxunto 

de materiais educativos que sitúen ó/á docente como axente multiplicador, é dicir, como actor 
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central da difusión cara á comunidade educativa a través do contacto permanente co alumnado e as 

súas familias. 

 

O Proxecto Salvavidas xurde da confirmación da validez da vía educativa como alternativa de 

intervención preferente cara o fomento da doazón e o transplante de órganos. 

 

A escola, o medio educativo, é a institución encargada de lexitimar os saberes que unha sociedade 

considera como necesarios a manter e/ou implantar, parece o medio idóneo onde actuar (todos/as 

pasamos por ela). 

 

A influencia do nivel educativo é un factor condicionante nos factores asociados á disposición de 

doar órganos dun familiar que xa finara e á diminución en canto ás negativas á doazón, segundo a 

bibliografía pertinente. 

Parece claro, entón, que o medio educativo debe ser dotado duns materiais axeitados que posibiliten 

un traballo sistemático que potencie a doazón e o trasplante de órganos. 

 

O Proxecto Salvavidas pretende ser unha ferramenta práctica que proporcione ó alumnado e 

profesorado información e recursos concretos de aplicación na aula. 

Asemade, procura un achegamento global á doazón e ó trasplante de órganos dende as perspectivas 

ética, científica e legal co obxectivo de promover actitudes máis favorables na comunidade 

educativa e, por extensión, á sociedade. 

 

OBXETIVOS: 

Informar sobre a doazón de órganos como un valor de solidariedade entre os xoves en idade de 

escolaridade obrigatoria. 

Xerar actitudes positivas cara a doazón de órganos nas familias dos xoves en idade escolar. 

 

As traballadoras sociais da entidade realizaron un seguimento e ampliaron os contidos e a 

información relativa a educación transversal nos menores, con respecto a doazón de órganos e 

tecidos. Os centros escollidos para elo, foron os seguintes: 
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- CEIP Curros Enríquez 

- CPR Divina Pastora (Franciscanas)  

- IES As Lagoas 

- CPR Mª Auxiliadora (Salesianos) 

- CPR Luís Vives  

- IES Xesús Ferro Couselo 

- IES Universidade Laboral 

- Santo Ángel 

- IES O Couto 

 - CEIP O Couto 

- CPR Concepción Arenal 

- Carmelitas  

- Julio Prieto Nespereira 

- IES 12 Outubro  

- CEIP A Ponte 

- Maristas ( CPR Santa María) 

- Otero Pedrayo 

- IES Blanco Amor 

   

 

4. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 

 

ENCONTR O XUVENIL 

 

O día 14 de marzo, baixo a denominación “A xuventude móvese”, a Dirección Xeral de Xuventude 

e Voluntariado, pertencente á Consellería de Traballo e Benestar, a través da Xefatura Territorial de 

Ourense, levou a cabo un encontro xuvenil, centrado na participación e na aprendizaxe non formal, 

no Espazo Xove de Ourense. 

 

“A Xuventude Móvese” configurouse como un evento dual, sendo ó mesmo tempo un punto de 

encontro do talento e da creatividade da mocidade ourensá e unha xornada para a formación no 

ámbito da educación non formal e en programas e axudas para a mocidade. 

 

A consolidación da participación xuvenil como elemento dinamizador do tecido asociativo, 

impulsor de iniciativas innovadoras e elemento valioso no currículo non formal da mocidade, 

representou un eixe básico da actuación da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, no que se 

enmarcou esta iniciativa. 
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Colectivos e asociacións da provincia de Ourense, amosamos ao público visitante os programas e 

actividades que desenvolvemos e tivemos oportunidade de compartir experiencias, fomentando o 

traballo en rede entre nós e o intercambio de propostas. 

 

Na zona habilitada para a mostra asociativa todas as entidades participantes tivemos á nosa 

disposición un espazo para expoñer as propostas e proxectos que levamos a cabo. 

 

Ademais do stand informativo, os representantes de Alcer Ourense que acudiron ó Encontro 

participaron nun “Faladoiro” no que se debateu sobre emprendemento xuvenil e informouse sobre 

bolsas e cursos para a xuventude. 

 

  

O Secretario e as traballadoras sociais. 

 

 

 

Pavillón no que se ubicaron os stands e 

as actividades. 

 

 

 

Un dos ponentes do “Faladoiro” presenta unha das formas de emprendemento. 
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DÍA NACIONAL DO DOADOR 

 

No Día Nacional do Doante ALCER Ourense quere celebrar o mérito de seguir sendo os 

primeiros. 

 

O lema deste ano é: “O final feliz só o podes por tú – Faite Doante”. Dani Rovira, Elia Galera, 

Malena Alterio, Nuria González, Adolfo Fernández e Elena Rivero, son actores e actrices que se 

sumaron á campaña do Día Nacional do Doante de Órganos e Tecidos,  que se celebrou o 4 de 

xuño, para difundir e concienciar da importancia da doazón na poboación en xeral. 

 

Ademais “Temos a mellor banda sonora” para este día gracias a José Carlos Gómez (compositor, 

cantante e transplantado renal), que con motivo da celebración deste día compuxo a canción 

“Sonríe”, parte da recadación será doada ó proxecto CRECE (vacacións socio-educativas para 

nenos e nenas con enfermidade renal). 

 

Agora tócache a ti ser o protagonista, pon un final feliz, FAITE DOANTE 

 

Desde ALCER Ourense, pretendemos que todos os ourensáns e ourensás luzan con orgullo este día 

na calle, as camisetas que obsequiamos co distintivo que leva dito lema.  

 

Solidariedade, equidade e o acceso universal dos cidadáns con independencia da súa situación 

socioeconómica, son as claves que permiten ao modelo español de transplantes manternos os 

primeiros e converternos nun exemplo para o resto do mundo e imitado por moitos países. 

 

A análise detallada e continua da evolución dos transplantes en cada momento, a capacidade de 

prever cambios en épocas futuras e adiantarse os acontecementos tomando medidas clave que 

impedirán descensos nas taxas de doazóns, foron para ALCER Ourense os grandes acertos da ONT. 

Gracias a eles por exemplo, se puido compensar a diminución de doazóns de órganos procedentes 

de accidentes de tráfico, evitar posibles interferencias de intereses económicos ou bloquear intentos 

de actividades ilegais por parte de empresas que por beneficio propio intentaron romper os 

principios básicos da solidariedade, equidade e universalidade.  
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ACTIVIDADES DE ALCER OURENSE CON MOTIVO DO DIA NACIONAL DO DOANTE 

 

O día 4 de Xuño, dende as 10:00h a 14:00h e de 16:00 a 20:00 horas, instalouse unha carpa na 

cidade de Ourense situada, na Rúa do Paseo, á altura da Delegación de Defensa. 

A Inauguración da carpa tería lugar ás 12:30 horas, e contaríamos coa presencia do alcalde de 

Ourense, Agustín Fernández, e da Concelleira de Benestar Social, Marga Martín Rodríguez. 

Repartiuse información sobre a doazón de órganos e tecidos, para seguir aumentando a 

ESPERANZA dunha segunda oportunidade para moitas persoas. 

Obsequiouse con camisetas co lema deste ano: “El final feliz sólo lo puedes poner tú – HAZTE 

DONANTE”. 

 

Alcer Ourense na rúa: 

ALCER Ourense colocou mesas na rúa para concienciar á xente e transmitirlles toda a positividade 

posible. Quen se achegou a estas mesas recibiu un distintivo e un folleto informativo, ademais 

dunha camiseta co lema deste ano e un pastilleiro. 

Dende ALCER, quérese que todos os Ourensáns e Ourensás luzan con orgullo ese día pola rúa o 

distintivo co lema “O final feliz só o podes pór ti – FAITE DOANTE”. Ademais entregouse un 

folleto informativo que destaca os seguintes aspectos: 

- Faite donante e ensina aos demais con orgullo a túa tarxeta de donante. 

- Fala coa túa familia de que es donante. A tarxeta expresa a túa vontade de doar, pero a decisión 

final é da túa familia. Se coñecen o teu desexo, a túa familia respectarao.  

- ¿Sabes que tamén podes doar un órgano estando vivo? A unha familiar, a un amigo ou a quen o 

necesite sen coñecer a persoa que o recibirá.  

A saúde das persoas que doan un órgano en vida non só non se resente, senón que é mellor que a do 

resto de xente. Sinxelamente, porque pasan o resto da súa vida mellor controlados polo médico. 
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Para a Presidenta de ALCER Ourense, Mª Teresa Pereira González “Todos temos que aportar 

o noso esforzo para contarlles miles de historias, por ese motivo temos o mellor reparto e a mellor 

banda sonora. Faite doante.” 

Resumen da actividade sobre o nº de tarxetas de doantes : 

En Ourense fixéronse 46 tarxetas de doantes de órganos. 

En Celanova fixéronse 18 tarxetas de doantes de órganos. 

Entre a cidade de Ourense e Celanova onde se instalaron as mesas informativas, fixéronse un total 

de 64 tarxetas de doantes de órganos.  

DATOS ESTADÍSTICOS 

EN OURENSE. DOAZÓN E TRANSPLANTE DE CADAVER  

 DOAZÓNS TRASPLANTES 

2012 2 138 

2013 6 132 

2014 4 117 

Podemos observar na táboa, que o número de doazóns baixou con respecto ó ano anterior, ademais 

o número de trasplantes tamén descendeu, debido este ano, ás negativas familiares. 

EN OURENSE. DOAZÓNS E TRASPLANTE DE INTERVIVO 

 DOAZÓNS DOAZÓNS E 

TRASPLANTES 

2012 2 28 

2013 6 24 

2014 3 15 
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EN GALICIA TRANSPLANTES DE INTERVIVO 

 TRASPLANTES 

2012 8 

2013 28 

2014 33 

 
 

NEGATIVAS  

NEGATIVAS AÑO 2014 

Negativas en vida  14  

Negativas de familiar  20 

TOTAL 34 

 

CAUSAS NEGATIVA FAMILIAR  

sin más razón  10  

desconocen el deseo  4  

dudas integridad  3  

otras  2  

Problemas personal sanitario  1  

LISTA DE ESPERA PARA TRASPLANTE EN GALICIA  

Cardíaca: 9 persoas 

Pulmonar: 35 persoas 

Hepático: 59 persoas 

Páncreas: 7 persoas 

Ril: 314 persoas 

En total, existe unha lista de 424 persoas, esperando un trasplante de órganos na nosa 

Comunidade Galega. 
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STAND RECINTO FERIAL EXPOURENSE 

 

A través desta actividade ofrécese información sobre a insuficiencia renal e sobre a doazón de 

órganos a un número moi importante de persoas que acoden a cada unha das feiras, celebradas ao 

longo do ano 2014. O stand pode realizarse gracias a elaboración de horarios por parte da 

traballadora social, sendo ela quen o atende a maior parte das veces así como voluntarios e 

colaboradores da Asociación. O material empregado foi basicamente trípticos e folletos 

explicativos. 

 

Temporalización: 

Febreiro 05-09  XANTAR “ 15º Salón Internacional de Gastronomía e Turismo”.  

Marzo 07-09 MOSTRA DA OPORTUNIDADE 

Abril 09-10 PREVISEL. “ 9º Salón da Prevención e Seguridade Laboral”. 

Maio 14-15 GALISENIOR “9º Salón Galego das Persoas Maiores.” 

Outubro 03-05 SALÓN DO AUTOMÓVIL 

Novembro 07-08 FUNERGAL “8ª Feira Internacional de produtos e servizos funerarios” 

Novembro 15-16 CELEBRA “15º Salón de Vodas, Comunións, Bautizos e Actos Sociais. 

Decembro 05-08 MEGAXOVE “15º Salón da Xuventude” 

 

Durante o transcurso destas feiras fixéronse un total de 27 tarxetas de doante. 

 

5. PROGRAMA DE CONVIVENCIA ENTRE SOCIOS E FAMILIARES 

OBRADOIRO DE RISOTERAPIA 

 

Os días 30 de abril, 8 e 12 de maio, de 12h a 13h30, realizouse na sala de Boccia que a asociación 

Aixiña ten nas súas instalacións, un obradoiro de risoterapia, promovido por Alcer Ourense. 

Agustín Pérez Meiriño, monitor do obradoiro, de forma participativa entre todos os asistentes 

realizou unha serie de exercicios de comunicación e dinámicas de xeito ameno e divertido, 

provocando a risa, tan esencial para a saúde mental e física, en especial para o colectivo de 

enfermos crónicos e tamén para as persoas sanas, sobre todo nos tempos que nos está tocando vivir. 
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Todo elo coa finalidade de rir e relaxarse, deixando a vergoña a un lado, para poder esquecer os 

momentos difíciles e a enfermidade. 

Neste obradoiro participaron un total de 24 persoas, sendo a maioría socios de Alcer, e con 

membros de outras entidades da Federación Provincial de Asociacións de Discapacitados Físicos de 

Ourense (DISCAFIS-COGAMI), neste caso, contamos coa presencia de socios de Aixiña, da 

Asociación Galega de Hemofilia e da Asociación Ourensá de Esclerose Múltiple e outras 

enfermidades neurodexenerativas. 

 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER OURENSE 

 

COLABORAN: 

Agustín Pérez Meiriño 
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XORNADAS DE CONVIVENCIA 

 “Aceites Abril” 

O día 22 de abril de 2014 os socios de Alcer e de outras entidades membro de Discafis-Cogami, 

realizaron unha visita guiada á fábrica de Aceites Abril, sita no Polígono de San Cibrao das Viñas 

de Ourense, á que acudiron 25 persoas. 

A saída fíxose dende a sede de ALCER, ás 10h30, lugar no que nos esperou un autobús da empresa 

ANPIAN que nos levou ata o Polígono e ó finalizar nos trouxo de volta. 

A fábrica foi presentada polo responsable de calidade, Dianne, que nos mostrou os procesos de 

tratamento e refinado do aceite, así como o seu envasado, etiquetado, empaquetado e 

almacenamento para a posterior comercialización do produto. 

Ó rematar, cada participante foi obsequiado cunha botella de Aceite Virxe Extra “Abril”. 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER OURENSE 

 

COLABORAN: 

ACEITES ABRIL 

ANPIAN 
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Xornada de convivencia en Ferrol con Alcer Coruña 

O día 15 de xuño de 2014 os socios de Alcer Ourense e Coruña participaron nunha xornada de 

convivencia coordinada por Alcer Coruña na que visitaron a cidade de Ferrol. 

Ó longo do día visitaron cunha guía oficial o casco antigo da cidade, os astilleiros e o museo naval, 

a zona de praias da ría e puideron disfrutar dunha saída en lancha pola ría, que fixo parada no 

Castelo de San Felipe. 

O obxetivo desta xornada de convivencia foi o de relacionarse con persoas que comparten a mesma 

doenza e experiencia, así como romper coa rutina que a asistencia ó tratamento de hemodiálise e 

diálise peritoneal instaura na vida destes pacientes. 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER CORUÑA 

 

COLABORAN: 

ANPIAN, S.A. 

SHEMAI - SERVICIOS HOSTELEROS 

FERNÁNDEZ CABANA S.L - SERVICIOS MARÍTIMOS 

 

 

 

“Observatorio astronómico” 

O venres 24 de outubro, Alcer Ourense programou unha visita ó observatorio astronómico de 

Taboadela para que tódolos interesados puideran ver as estrelas e constelacións cercanas gracias ós 

telescopios dos que o observatorio dispón nas súas instalacións. Por sorte, fixo unha boa noite, co 

que os asistentes puideron disfrutar dun estelar espectáculo. 
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Asistiron 15 socios a esta visita. 

 

  

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER CORUÑA 

 

COLABORAN: 

ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA DE OURENSE 

 

CONCERTO BENÉFICO 

O pasado 30 de maio de 2014 a Coral de Ruada interpretou un concerto benéfico a favor de Alcer 

Ourense ó que asistiron membros de Alcer como cidadáns que quixeron colaborar nesta iniciativa, 

co fin de obter fondos para as actividades da asociación. 

Asistiron unhas 80 persoas. 

 

PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER OURENSE 

 

COLABORA: 

CORAL DE RUADA 
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XORNADAS NACIONAIS DE ENFERMOS RENAIS 

 

Os 25 e 26 de outubro, e como ven sendo habitual por estas datas, celebráronse as Xornadas de 

enfermos renais na súa 27 edición no Salón de actos Ernest LLuch do Ministerio de Sanidade en 

Madrid, ás que asistiron a Presidenta, o Vicepresidente e unha vocal de Alcer Ourense. Nas 

devanditas Xornadas tratáronse importantes temas como o marco xurídico relacionado coa 

enfermidade renal, novas directivas europeas sobre o trasplante de órganos, a muller e a 

insuficiencia renal, enfermidades raras, e as últimas novidades nos tratamentos de diálise, entre 

outros. Tamén, e como ven facéndose tódolos anos, entregáronse os premios FRAE e outros 

recoñecementos. O salón encheuse cunhas 400 persoas chegadas de toda España, interesadas en 

saber as últimas novidades na insuficiencia renal crónica. Tamén se presentou a nova directiva da 

Fundación Nacional Alcer na que o anterior presidente D. Alejandro Toledo, deixa paso ó novo 

presidente D. Jesus Ángel Molinuevo. 
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CEA ANUAL DO MAGOSTO 

 

Como ven sucedendo tódolos anos a chegada da cea anual do magosto produce en nós gran 

emoción e impaciencia pola súa chegada, xa que este é un día de reencontros, abrazos e ledicia, 

entre socios, amigos e familiares .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal día require de tódolos socios, colaboradores e amigos de Alcer Ourense un gran esforzo, para 

que esta noite que xa se ven celebrando dende hai vinteoito anos resulte inolvidable. 

 

Este ano como seguindo os pasos de anos anteriores, solicitouse a colaboración de diferentes 

empresas da cidade co fin de elaborar cestas e lotes de regalo que se sortearon durante a cea o que a 

fixo se cabe aínda mais emocionante. Este ano o día elixido foi o 22 de Novembro. 

Durante a cea e os sorteos de diversos agasallos, disfrutamos do baile e da boa música xa que 

contamos coa colaboración do grupo de espectáculos TOURNEE que nos animou a velada ata altas 

horas da madrugada. 
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PROMOVE E ORGANIZA: 

ALCER OURENSE 

 

COLABORA: 

AIXIÑA 

ANPIAN 

CARREFOUR 

COREN 

EROSKI 

FROIZ 

GADIS 
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6. RECURSOS MATERIAIS E PERSOAIS  

RECURSOS  

HUMANOS 

 

-Persoal voluntario: 15 (membros da xunta Directiva,  

socios, e familiares de enfermos renais) 

-Profesionais expertos no tema: 8 

-2 coordinadores de transplantes 

-2 promotores da donación de sangre (OCT) 

- 4 nefrólogos 

-Persoal contratado: 2 Traballadoras Sociais contratadas a media xornada  

MATERIAL  

DIDÁCTICO 

-Trípticos identificativos da Asociación 

-Trípticos para o fomento da donación de órganos 

-Trípticos para o fomento da donación de sangue 

-Día Mundial do Ril: Carteis identificativos da actividade. 

-Semana do Donante: Carteis identificativos da actividade. 

MATERIAL  

INVENTARIABLE 

- Armario de cor azul de 2,5 m de ancho por 2,5 m de largo 

 - Ordenador con pantalla plana, marca Captiva (2006) 

 - Ordenador portátil marca Toshiba (2006) 

 - Ordenador con pantalla plana, marca HP Compaq (2014) 

 - Tablet 10” marca Jazztel (2014) 

 - Impresora marca HP Officejet 4500 (ano 2013) 

 - Proxector marca Sony (ano 2003) 

- Encadernadora de canutillos de plástico. 

 - Cortadora de rodillo e de palanca (guillotina) 

- 14 cadeiras  (3 sillas de oficina y 11 estáticas) 

- Mesa de oficina de 150cm x 70cm 

- Mesa de oficina de 180cm x 80cm 

- Mesa de oficina gris de 145cm x 60cm 

- Báscula de baño 

- Tensiómetro 

- 5 glucómetros 

- Teléfono Domo branco 

- Teléfono inalámbrico SPC Telecom negro 

- Teléfono móbil LG L4 

- Trituradora de papel marca Fellowes  

- Estufa eléctrica 

- 4 Papeleras 

- 1 tablón de corcho de 90cm x 60cm. 

- 1 tablón de corcho de 120cm x 60cm 

- 8 cuadros 

- 4 expositores de lona 

- Archivadores  
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ANEXO 1 

 

NOTICIAS DE PRENSA 

ANO 2014 
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“Boletín electrónico de las entidades de la Federación ALCER” de xaneiro 2014 
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CHARLA “¿COMEMOS SALUDABLEMENTE?” 
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DÍA DO RIL 

 

La Región 11 e 12 de marzo de 2014. 
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La Voz de Galicia, ed.. Ourense 12/03/2014 

 
 



   

Asociación para a Loita Contra  

as Enfermidades Renais de OURENSE 

 

44 

 

La Voz de Galicia, ed.. Ourense 14/03/2014 

 
La Región 14 de marzo de 2014. 
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La Región 4 de abril de 2014. 
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La Voz de Galicia 07/04/2014 
 
OURENSE 

Los enfermos de riñón tendrán descuentos para recibir 

ayuda a domicilio 

 

 
 
FINA ULLOA 

Ourense 07 de abril de 2014 12:12 

 

Teresa Pereira, presidenta de la asociación ourensana de enfermos del riñón, Alcer, y Cristina 

Sotelo, de la empresa de ayuda a domicilio Ateular, firmaban esta mañana un convenio de 

colaboración por el que los asociados al colectivo de personas con insuficiencia renal dispondrán de 

descuentos especiales para recibir cualquiera de los servicios que, tanto a nivel domiciliario como 

en acompañamiento y asistencia en hospital, ofrece esta empresa ourensana en la provincia. «La 

mayoría de nuestros asociados no tienen reconocido un servicio de apoyo por la Ley de 

Dependencia, aunque sí tengan el certificado de discapacidad que reciben por ser la insuficiencia 

renal una enfermedad crónica, y la mayoría de los ayuntamientos solo prestan el servicio de ayuda a 

domicilio en caso de dependencia, lo que hacía que muchas de estas personas no puedan acceder a 

ayudas que les son muy necesarias por las complicaciones de salud paralelas a la enfermedad o 

incluso los problemas que a mucha gente le generan las sesiones de diálisis; y solo queda el canal de 

la empresa privada». Así explicaba Teresa Pereira esta mañana el por qué de esta idea que ofrecerá 

a los más de 130 asociados del colectivo descuentos dependiendo del servicio y las horas que 

requieran. Desde Ateular, Cristina Sotelo matizaba que el convenio no se limita a la ayuda en tareas 

domésticas o higiene de la persona beneficiaria, sino al resto de su oferta entre la que destacaba, por 

su especial interés para este colectivo, el acompañamiento a médicos y consultas e incluso en caso 

de ingreso hospitalario para atención permanente o para que que la familia pueda disponer de 

algunas horas de respiro. 

En el convenio también se establece una labor de divulgación mútua. Alcer difundirá entre sus 

asociados y en todas sus actividades, la oferta de Ateular, y la empresa pondrá en contacto con la 

asociación a aquellos de sus clientes que puedan sufrir insuficiencia renal para que también se 

beneficien de los servicios y el apoyo que ofrece Alcer a estos enfermos. 

 

http://www.lavozdegalicia.es/ourense
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/04/07/enfermos-rinon-tendran-descuentos-recibir-ayuda-domicilio/00031396865534597176650.htm#enlace_firma
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    La Región 08/04/2014 
 

 
    La Voz de Galicia 09/04/2014 

 

 
Una revisión sin lista de espera. En la Feira da Saúde, que hoy continúa en la Alameda do Concello, 

hay 28 entidades sociales relacionadas con diversas enfermedades que ofrecen información sobre 

las patologías y los servicios que prestan. El público puede además aprovechar para realizarse un 

chequeo rápido controlando sus niveles de azúcar, la tensión e incluso revisar su visión. FOTOS SANTI M. 

AMIL 
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 La Región 27/04/2014 

 

 

 

 

    La Región (suplemento “Vida”) 11/05/2014 
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 La Región 15/05/2014 
 

 
La Región 29/05/2014 
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La Región 31/05/2014 

 

 
 

La Región 04/06/2014 
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La Región 05/06/2014 
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La Voz de Galicia 05/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Asociación para a Loita Contra  

as Enfermidades Renais de OURENSE 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: 

 

COLABORADORES 
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AGRADECEMENTOS A TODAS AS ENTIDADES QUE FIXERON POSIBLE COA SUA AXUDA A 

REALIZACIÓN DOS NOSOS OBXETIVOS: 

 

AIXIÑA 

AODEM 

ASINE XESTION 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE OURENSE 

ASOCIACIÓN DIABETICA AURIA 

ATEULAR, AXUDA A DOMICILIO 

AUGAS SOUSAS 

AUTOCARES ANPIAN 

CAFETERIA MISSISSIPI 

CENTRO COMERCIAL PONTEVELLA 

CENTRO CULTURAL DA DEPUTACIÓN, EDIFICIO SIMEON 

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA 

CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS 

CONCELLO DE OURENSE 

CONCELLO DE VERÍN 

CONSELLERIA DE CULTURA DE OURENSE 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN DE OURENSE 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE OURENSE 

CONSELLERIA DE SANIDADE DE OURENSE 

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DE OURENSE 

COMPLEXO HOSPITALARIO DE OURENSE (CHUOU) 

CORREO GALEGO 

CLUB OURENSE BALONCESTO 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANIDADE 

DELEGACIÓN DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 

DEPUTACIÓN DE OURENSE 

ELECTRODOMÉSTICOS BERMELLO 

EXPOURENSE 

FARMACIA ALAMEDA 

FARMACIA ELENA NOGEROL MOURE 

FARMACIA M. QUINTAS 

FARMACIA NIEVES LÓPEZ ROBLES Y J. PUGA QUINTAS 

FARMACIA NOVOA GONZÁLEZ 

FARMACIA RODRÍGUEZ LOSADA 

FARMACIA VAL 

FEDERACIÓN NACIONAL ALCER 

FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO DE OURENSE (FRIAT) 

HOSPITAL DO BARCO DE VALDEORRAS 

HOSPITAL DE VERÍN 

A VOZ GALICIA 

LA REGIÓN 

 NOVAGALICIA BANCO 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 
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OFICINA DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTES DE GALICIA 

SERVIZO DE NEFROLOXIA DO COMPLEXO HOSPITALARIO DE OURENSE 

SERVIZO DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTES DE OURENSE 

SUPERMERCADO HALEY 

XAMÓNS JAVIER MARTÍNEZ 

XOSE LOIS “O CARRABOUXO” 

(Pedimos desculpas se nesta relación omitiuse involuntariamente algunha firma ou entidade colaboradora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


