Memoria anual de actividades 2017
Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica
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Carta do presidente
Estimados socios e compañeiros:
Un ano máis comprácenos presentar a memoria anual de
actividades e accións levadas a cabo durante o ano 2017.
O ano que resumimos nesta memoria foi, sen dúbida, un
dos máis produtivos dende que comezamos a nosa
andaina pola ELA: novos socios, voluntarios, colaboración con novas entidades,
clubs, organismos sociais e unha nova xunta directiva... todo grazas aos que
ano a ano depositades a vosa confianza na Asociación Galega de Afectados
de Esclerose Lateral Amiotrófica (AGAELA).
Todas as actividades realizadas foron posibles grazas ao esforzo e colaboración
desinteresada dos voluntarios e familias que nos acompañaron ao longo do
ano, e tamén grazas ás xenerosas aportacións económicas de cada un dos
nosos socios e colaboradores. Somos xa máis de 400 socios traballando para
que se saiba que A ELA EXISTE, que é unha realidade palpable na nosa
sociedade e que precisa investigación e apoios constantes.
Grazas de novo a todos pola vosa colaboración desinteresada e por permitir
que un ano máis poidamos ser a voz dos afectados de ELA en Galicia.
Atentamente,

Agustín Guimeráns Gallego
Presidente de AGAELA
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Que é a ELA?
A esclerose lateral amiotrófica (ELA) –tamén chamada enfermidade de Lou
Gehrig e, en Francia, enfermidade de Charcot– é unha enfermidade
dexenerativa de tipo neuromuscular. Orixínase cando unhas células do sistema
nervioso

chamadas

motoneuronas

diminúen

gradualmente

o

seu

funcionamento e morren, provocando unha parálise muscular progresiva de
prognóstico mortal: nas súas etapas avanzadas os enfermos sofren unha
parálise total que se acompaña dunha exaltación dos reflexos tendinosos
(resultado da perda dos controis musculares inhibitorios).
Aínda que é a enfermidade máis grave das motoneuronas, na ELA as funcións
cerebrais non relacionadas coa actividade motora, isto é, a sensibilidade a
intelixencia, en xeral mantéñense inalteradas. Por outra banda, apenas resultan
afectadas as motoneuronas que controlan os músculos extrínsecos do ollo, polo
que os enfermos conservan os movementos oculares ata o final. Igualmente, a
ELA non dana o núcleo de Onuf, polo que tampouco resultan afectados os
músculos dos esfínteres.
A enfermidade afecta, especialmente, a persoas de idades comprendidas
entre os 40 e os 70 anos, máis frecuentemente nos varóns entre os 60 e os
69 anos. Cada ano prodúcense dous casos cada 100.000 habitantes. Sen que
se saiba a causa concreta.
Aínda que os síntomas temperás varían dun suxeito a outro, todos os enfermos
soen mostrar os seguintes trastornos: cánselle os obxectos, tropezan, senten
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unha fatiga inusual en brazos e pernas, amosan dificultade para falar e sofren
cambras musculares e tics nerviosos.

A debilidade muscular implica dificultade á hora de andar e a dificultade de
coordinación nalgunha das súas extremidades (as mans, especialmente, no
que se refire a inconvintes á hora de realizar determinadas actividades cotiáns).
A extensión do debilitamento e da parálise ao tronco remata por provocar
problemas para mastigar, tragar e respirar, chegándose á necesidade, neste
último respecto, de recorrer á ventilación mecánica.
Pouco

a pouco, aparecen

movementos musculares anormais como

fasciculacións, espasmos, sacudidas, cambras ou debilidade, ou unha anormal
perda de masa muscular ou de peso corporal. A progresión da enfermidade é
normalmente irregular, é dicir, asimétrica –a enfermidade progresa dun xeito
diferente en cada parte do corpo–. As veces, a progresión é

moi lenta,

desenvolvéndose ao longo dos anos e tendo períodos de estabilidade cunha
variabilidade no grado da incapacidade.
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A entidade: AGAELA
Para dar resposta ás necesidades dos afectados por esta terrible doenza e dos
seus familiares, nace AGAELA, a Asociación Galega de Esclerose Lateral
Amiotrófica.
A misión de AGAELA radica nos seguintes puntos:



Dar visibilidade á enfermidade e ás necesidades que teñen os enfermos
que a padecen.



Informar e dar asistencia no ámbito sociosanitario, a aquelas persoas que
o precisen.



Facer visible a existencia desta enfermidade para fomentar

o

investimento en investigación para lograr un tratamento paliativo ou
unha cura.
En concordancia cos nosos principios fundamentais, dende AGAELA asistimos
ás familias e realizamos todo tipo de xestións e trámites encamiñados a mellorar
a calidade de vida dos afectados.
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AGAELA e os seus asociados

Socios de AGAELA
Colaboradores
Afectados
450
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En AGAELA contamos con dous tipos de socios:



Socios colaboradores: colaboran aportando a cantidade anual que
desexen, con un mínimo de 12€/ano, actualmente temos 387 socios
colaboradores.



Socios afectados: asociados diagnosticados de ELA en Galicia e aos que
AGAELA presta os seus servizos, actualmente temos 56 socios afectados
de ELA. Temos tamén almacenado o dato de falecementos por esta dura
enfermidade, contamos con 30 persoas falecidas pola ELA que foron
socias de AGAELA.



Actualmente contamos con un total de 443 socios.
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Obxectivos de AGAELA


Ofrecer un servizo sociosanitario dende un enfoque multidisciplinar e
integral, que garantice a proximidade, calidade e eficacia á hora de
satisfacer as necesidades que teñen as persoas con ELA e as súas familias.



Sensibilizar

aos

diferentes

sectores

implicados

no

proceso

da

enfermidade, a opinión pública e a administración dos problemas de
tratamento desta enfermidade, así como promover os cambios de
actitude social que permitan unha mellora na calidade de vida dos
afectados.


Estimular e promover a investigación científica, para mellorar

as

posibilidades terapéuticas e rehabilitadoras.


Dar a coñecer os seus dereitos e beneficios a todos os niveis, tanto a
enfermos como a familiares, potenciando a utilización de todos os canais
de información e sistemas

de axuda, para proporcionar a máxima

calidade de vida durante o máximo tempo posible.


Promover actuacións que favorezan a superación e o alivio das barreiras
físicas e/ou psicolóxicas que conleva a enfermidade.



Cubrir as necesidades de información, asesoramento e orientación sobre
todo o relacionado coa ELA, así como atender directamente aos diversos
problemas físicos, psicolóxicos, rehabilitadores, sociais, laborais, xurídicos,
de formación, ocio, etc.… que conleva esta enfermidade.
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Estrutura organizacional

Servizos de
rehabilitación
Xunta Directiva

Coordinación

Atención sociosanitaria
Asamblea Xeral

Xunta directiva de AGAELA

Presidente

Vicepresidenta

Secretaria

Tesoureira

•Agustín Guimeráns

•Joaquina Martínez

•Dámaris Domínguez

•Rosy Rodríguez

Vogal

Vogal

Vogal

•Sol Campos

•Manuel Rodríguez

•Francisco Piñeiro

Alianzas e redes asociativas
AGAELA é membro de FEGEREC, Federación Galega de Enfermidades Raras e
Crónicas.
Á súa vez, temos convenios con diversas entidades:
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ELA Andalucía: convenio de colaboración entre entidades para
favorecer o préstamo de produtos de apoio para a comunicación e
tamén documentación relevante sobre a ELA.
ADELA España: convenio dirixido a garantir a prestación de servizos
sociosanitarios aos nosos socios: fisioterapia, logopedia, coidadores,
psicoloxía e terapia ocupacional.
ASEM Galicia: co obxectivo de colaborar na prestación gratuíta de
produtos de apoio aos socios de ambas entidades; produtos como
camas articuladas, grúas, cadeiras de ducha, entre outros.
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Programas e servizos

A través deste servizo ofrecemos a todos os socios afectados un servizo de
acollida e asesoramento no que se lles explica como é o proceso da
enfermidade e as necesidades futuras que van ter.
Á súa vez realízase unha valoración de necesidades inmediatas do usuario para
tentar cubrilas dende a entidade ou derivando a outras entidades afíns.

Durante todo o proceso da enfermidade estamos presentes realizando un
seguimento individualizado das necesidades que poidan ir xurdindo e
atendendo en todo momento ás demandas específicas de cada usuario.
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Dende a entidade tamén abordamos o asesoramento na realización de
trámites de solicitude de discapacidade, dependencia e incapacidade laboral.
No caso de non poder realizar estes trámites dende AGAELA estes derívanse á
nosa federación, FEGEREC, quen os atende dende a súa área de Traballo Social.

Debido ao carácter dexenerativo da ELA, os usuarios van precisar de produtos
de apoio que compensen as súas limitacións na realización das actividades da
vida cotiá, como poden ser camas articuladas, grúas, cadeiras de ducha, entre
moitos outros. En AGAELA contamos con un banco de préstamo de produtos
de apoio gratuíto para socios, en colaboración con ASEM Galicia. No seguinte
enlace podedes acceder ao sitio web do Banco de Produtos de Apoio:
http://bancodeayudastecnicas.blogspot.com.es/search/label/1.Bienvenido
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Dende a área de Terapia Ocupacional de AGAELA, realizamos tamén
valoracións do grao de accesibilidade do domicilio dos afectados, para poder
asesoralos sobre as adaptacións necesarias para garantir o maior grao de
autonomía persoal posible no seu entorno.

A través dos dispositivos de comunicación aumentativa e alternativa
propiedade de AGAELA (Irisbond e Tobii, principalmente), podemos ofrecer un
servizo de préstamo, á vez que realizamos unha valoración das necesidades e
un asesoramento no uso destes dispositivos para poder garantir unha
comunicación efectiva entre os usuarios e o seu entorno familiar e social, que
garanta unha autonomía plena á hora de decidir.
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A través dos convenios que temos con diversas entidades, podemos ofrecer
aos nosos usuarios descontos á hora de recibir tratamentos de rehabilitación:
fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional ou psicoloxía.



FEGEREC: proporciona estes servizos aos afectados en varias zonas da
xeografía Galega a custo reducido.
ADELA España: proporciona un copago do 76% das sesións de
rehabilitación. Dende o 1 de Xaneiro de 2017, todos os socios afectados
de AGAELA pasan a ser socios automaticamente de ADELA, para poder
beneficiarse destes descontos en rehabilitación e acceso a coidadores
profesionais. AGAELA asume o custo da couta anual de socio de ADELA
para evitar un prexuízo económico aos nosos socios afectados.

Memoria de Actividades 2017

13

Programa social
VI Travesía Solidaria pola ELA – Memorial Fran Otero

O pasado 7 de Xaneiro levouse a cabo a
VI edición da tradicional travesía a nado
pola ELA, organizada por AGAELA e polo
Clube de Natación Liceo.
Esta edición leva o nome de Fran Otero,
incansable
loitador
e
membro
fundamental de AGAELA, falecido no ano
2016.
Nesta edición contamos con 212
nadadores e moitos colaboradores que
fixeron que o evento tivese un éxito de
asistencia e participación.
Podedes ver o vídeo resumo da travesía no
seguinte
enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=SNxhB19fDL4
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Asemblea Xeral Ordinaria
Logo da travesía solidaria, o 7 de Xaneiro en horario de tarde, levouse a cabo
a Asemblea Xeral Ordinaria de AGAELA no Centro Cívico de Monelos (A
Coruña), na que se presentou o estado da entidade aos socios: memoria de
actividades, balance de contas e presuposto para o ano 2017.

Concerto Solidario de Manu Escudero en beneficio de AGAELA
O 30 de Xaneiro o artista Manu Escudero, levou a cabo un concerto benéfico
en Cangas do Morrazo (Pontevedra), no que a recadación foi destinada á nosa
entidade.
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III Gala Solidaria pola ELA – Cangas do Morrazo
O pasado 29 de Abril tivo lugar a III Gala Solidaria pola ELA en Cangas do Morrazo.

I Gala Solidaria pola ELA – O Barco de
Valdeorras
O 9 de Xuño celebrouse a primeira edición
da Gala Solidaria pola ELA no Barco de
Valdeorras, que se puido levar a cabo
grazas á inestimable colaboración dos
nosos voluntarios.

Conferencia sobre a ELA
O 24 de maio organizouse a Conferencia sobre a ELA
na Casa da Cultura de Riomaior (Vilaboa) coa
colaboración do Hospital Povisa.
Nesta conferencia expuxéronse temas de interese
vinculados á ELA por parte de profesionais
especializados:
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Día mundial da ELA – Cangas móvese pola ELA
O 18 de Xuño celebrouse en Cangas do Morrazo, o
día mundial da ELA, cunha actividade na que se
podía andar, correr ou nadar. Conseguimos un éxito
de asistencia e repetiremos!

Día mundial da ELA co centro Namaste Coruña
O 21 de Xuño, o centro Namaste Coruña, celebrou o día mundial da ELA dunha
maneira diferente, realizando unha clase de ioga aberta ao público.

Asemblea Xeral Extraordinaria
O pasado 19 de Agosto levouse a cabo unha Asemblea Xeral Extraordinaria,
na localidade de Santiago de Compostela, coa finalidade de conseguir relevo
para unha nova xunta directiva de AGAELA.
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Móllate pola ELA
O pasado 20 de Agosto celebramos en Cangas do Morrazo a actividade
“Móllate pola ELA” na que os asistentes levaron un cubo baleiro de auga para
conmemorar o famoso reto do “Ice Bucket Challenge” (Reto da auga xeada)
co que se conseguiran recadar fondos para financiar ás entidades de
referencia de ELA en todo o mundo.
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Presentación do Club Deportivo Cangas – AGAELA
O 9 de Outubro foi a presentación da segunda tempada do equipo de fútbol
feminino C.D. Cangas – AGAELA en Cangas do Morrazo (Pontevedra), na que
estiveron presentes membros da entidade, entre eles, o noso presidente,
Agustín Guimeráns.

Presentación da equipación deportiva do C.D. O Barco
O 5 de Novembro foi a presentación da equipación deportiva do Club
Deportivo O Barco, que leva nas súas camisetas o logo de AGAELA. Realizouse
un acto de presentación na que estiveron presentes voluntarios, membros da
directiva e afectados de AGAELA.
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Presentación calendario solidario en favor de AGAELA
O pasado 6 de decembro foi a presentación do calendario solidario da
Asociación Cultural “O Pértego” (A Capela). Levouse a cabo unha
presentación tamén de AGAELA por parte da área de coordinación da
entidade e expúxose un testemuño vital de un socio afectado de ELA da zona.
Grazas a esta iniciativa a Asociación Cultural O Pértego fixo unha doazón de
200€ á nosa entidade.
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Comida de Nadal de AGAELA
O domingo 17 de decembro organizamos unha comida de nadal á que
asistiron membros da directiva, socios e voluntarios de AGAELA. O lugar de
encontro foi Boqueixón, preto de Santiago de Compostela, o que permitiu que
asistiran á comida un total de 23 persoas. Nesta cita puidemos desfrutar de
unha tarde en moi boa compañía que fortaleza os lazos da nosa entidade.
Pódense ver todas as imaxes deste bonito encontro no seguinte álbum online:
https://www.flickr.com/photos/91014729@N04/sets/72157661783997537/
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Programa formativo divulgativo
Xornada sobre Comunicación Aumentativa e Alternativa (CAA) con
Irisbond
O 26 de outubro asistimos á xornada organizada por Irisbond en Barcelona, co
obxectivo de dar a coñecer, a través de casos reais, a tecnoloxía de CAA. Á
súa vez, a nosa secretaria participou como poñente expoñendo a súa
experiencia con este tipo de dispositivos durante a enfermidade do seu marido,
Fran Otero.

Obradoiro de recursos e técnicas de apoio para persoas con
discapacidade
O 28 de novembro, a nosa
coordinadora,
Jessica
Garabal,
impartiu, xunto con Thais Pousada, un
obradoiro sobre produtos de apoio e
mobilizacións dirixido a persoas con
discapacidade no Hospital Lucus
Augusti en Lugo. Contaron con 16
asistentes, na súa maioría, coidadores non profesionais de persoas afectadas
por unha enfermidade neurodexenerativa. Foi un obradoiro organizado pola
Escola Galega de Saúde.
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Congreso Nacional de Enfermidades Neuromusculares

Asistimos tamén, ao congreso
nacional de Enfermidades
Neuromusculares, organizado
por Federación ASEM e ASEM
Granada, os días 25 e 26 de
novembro en Granada.

Foro de Asociacións da Fundación Luzón
O 29 de novembro asistimos á reunión organizada por Fundación Luzón, e na
que estaban convocadas todas as asociacións de España de ELA, para tratar
os nosos procedementos para o próximo ano e pechar estratexias e accións
comúns. Esta cita tivo lugar en Madrid.
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Pegadas de comunicación
A nosa entidade conta con varios medios de difusión, como son a nosa páxina
web, Facebook e Twitter. Á súa vez, tamén empregamos a ferramenta
Mailchimp para o envío de comunicacións aos nosos socios, outras entidades
ou a administracións publicas dos eventos que levamos a cabo ou notificacións
relevantes.
Contamos tamén con unha páxina de Flickr na que albergamos os albumes de
fotos das actividades realizadas pola entidade e un canal de Youtube no que
colgamos con frecuencia vídeos con información destacada e de interese
para o público.

As nosas canles

http://agaela.es/

@agaela

@agaelagalicia

AGAELA Galicia

AGAELA Galicia

AGAELA nas redes
Páxina Web

A nosa páxina web contou con 9.398 visitas durante este ano 2017.
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Facebook
O Facebook de AGAELA conta actualmente con 1.571 seguidores, cunha
media de unha publicación diaria e cun tope de alcance de 4.332 usuarios de
Facebook.

Twitter

O Twitter de AGAELA conta actualmente con 591 seguidores e con 1.823
tweets publicados.
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Youtube

O noso canal de Youtube conta con 18 subscricións e 21 vídeos subidos.

Mailchimp

A través da nosa conta de Mailchimp enviáronse 21 comunicacións a socios,
participantes na VI Travesía pola ELA, colaboradores e institucións.
A comunicación con máis alcance foi a realizada o 24 de Xaneiro, con un total
de 58,71% de correos abertos e 18,41% de clicks realizados.
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Medios de financiación
As fórmulas máis comúns á hora de realizar os proxectos en AGAELA bifúrcanse
en varias ramas:





Doacións.
Campañas de sensibilización e organización de eventos.
Materiais e produtos de apoio para os nosos enfermos.
Proxectos puntuais.

A asociación recibe fondos de dúas formas: doacións de particulares e as
cuotas dos seus socios. A través destes fondos, podemos levar a cabo parte dos
nosos proxectos como por exemplo:


Mercar material adaptado que mellora a calidade de vida dos nosos
enfermos: Irisbond, camas articuladas, grúas, entre outros.



Financiación da visita de especialistas médicos sobre a ELA.



Financiación das dietas dos voluntarios, así como os gastos de material
propios da xestión da asociación.



Financiación dos gastos de persoal laboral contratado por AGAELA.



Financiación de eventos de difusión da enfermidade.



Apoio a investigacións sobre a ELA.
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Balance económico 2017
Gastos
6.592,38
7.000,00
6.000,00
5.257,65
5.000,00
4.000,00
2.678,96
3.000,00
1.440,02
2.000,00 1.145,95
731,80
676,36
282,20 375,98 355,00
1.000,00
160,98
0,00

Ingresos
14.000,00
11.931,66

12.000,00
10.000,00
8.000,00

7.042,00

6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS
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Balance 2017
25.000,00
20.000,00

19.697,28

18.973,66

15.000,00
10.000,00
5.000,00
723,62
0,00
Gastos

CONCEPTOS
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Ingresos

Pérdidas Ejercicio 2017

DEBE
1.145,95

PRIMAS DE SEGUROS

731,80

GASTOS FINANCIEROS

282,20

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

375,98

SUMINISTROS (teléfono)

355,00

OTROS GASTOS

5.257,65

GASTOS PERSONAL (NÓMINAS)

2.678,96

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA
AYUDAS NO MONETARIAS
COMPENSACIÓN GTOS. POR COLABORACIONES
REEMBOLSO GASTOS ÓRGANOS GOBIERNO

676,36
6.592,38
160,98
1.440,02

CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS

7.042,00

INGRESOS PATROCINADORES Y COLABORACIÓN
TOTALES
PERDIDAS DEL EJERCICIO 2017
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HABER

11.931,66
19.697,28

18.973,66
723,62
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Presuposto 2018
Gastos

Ingresos

CONCEPTO

CANTIDAD

SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

900

PRIMAS SEGUROS

800

GASTOS FINANCIEROS

300

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

CONCEPTO

CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS
INGRESOS PATROCINADORES Y
COLABORACIÓN

CANTIDAD

8,300
11.000

1.000
SUBVENCIONES PÚBLICAS

SUMINISTROS (teléfono)
GASTOS PERSONAL (NÓMINAS)
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA
EMPRESA

300

150

REEMBOLSO GASTOS ÓRGANOS
GOBIERNO

500

800

MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS

780

GASTOS DESPLAZAMIENTO Y DIETAS

1.000

OTROS GASTOS (merchandising)

3.000
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Diputación Coruña

6.000

Xunta de Galicia - Sanidad

8.000

Xunta de Galicia – Garantía Juvenil
12.000
*Solicitaranse estas subvencións, polo que estes
ingresos son estimados

5.000

MENSAJERÍA Y CORREOS

TOTAL

1.000

5.726,88

COMPENSACIÓN GTOS. POR
COLABORADORES

AYUDAS NO MONETARIAS

Registro entidad en Culleredo
13.157,52

33.414,4

TOTAL

43.300
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Colaboradores
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Contacto

info@agaela.es

www.agaela.es

660 53 22 98

Manuel Azaña, 2 BJ
15670 Culleredo
A Coruña
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