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1. ALCER CORUÑA 

A Asociación para a Loita contra as Enfermidades de Ril, ALCER Coruña, nace no ano 

1976 co firme propósito de mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade renal. 

Na súa orixe, loitaba porque todo paciente renal tivese acceso a un tratamento de diálise, 

fundamental para a súa supervivencia. Anos despois, ALCER Coruña, traballando 

conxuntamente co resto de ALCERES provinciais, convértese no principal precursor da actual 

lei de transplantes. 

Hoxe en día, e unha vez superados aspectos de actuación sanitaria vital, ALCER é unha 

das entidades que máis claramente apostan por traballar optimizando os recursos sanitarios, 

baixo o convencemento de que a atención ás persoas con enfermidades crónicas non pode 

centrarse só nos factores da enfermidade, senón que é necesario o desenvolvemento de 

redes de apoio psicosociais con áreas de actuación integrais no campo da asistencia sanitaria, 

a protección e o benestar social. 

Baseándose nestes principios, ALCER Coruña persegue asegurar a maior calidade de 

vida, participación e independencia posible nas persoas con Enfermidade Renal Crónica (en 

diante ERC) e as súas familias, a través da concreción das seguintes actuacións marcadas 

nos seus estatutos:  

 A asistencia e información aos enfermos de ril e outras doenzas descritas nos aspectos 

sanitarios e sociais, especialmente en todo o que ten que ver coa asistencia por 

facultativos e persoal sociosanitario especializado. 

 A realización de todo tipo de accións de sensibilización e fomento da doazón de 

órganos e tecidos. 

 A atención en procesos de rehabilitación psicosocial e inclusión laboral e social, das 

persoas con discapacidade xerada por doenzas crónicas susceptíbeis de transplante. 

 A promoción de servizos de atención á dependencia.  

 A execución de todas as actividades culturais, de ocio e deportivas que faciliten a 

participación e atención sociosanitaria do colectivo. 

 O fomento da investigación dos problemas que suscitan as enfermidades de ril nos 

seus aspectos médicos, asistenciais e socioeconómicos, así como a prevención das 

mesmas. 

 A divulgación popular das necesidades deste colectivo, as súas posibles solucións e 

os seus múltiples aspectos sociais e xurídicos. 

 A realización de actuacións encamiñadas ao fomento e participación do voluntariado. 

 O establecemento de servizos propios de asesoramento laboral, educativo, asistencia 

social e psicolóxica, máis todos aqueles que se consideren necesarios para unha 

atención integral. 

mailto:info@alcercoruna.org
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 A colaboración con todas aquelas persoas e entidades, públicas ou privadas, onde se 

realicen actividades que poidan conducir á consecución dos fins da asociación. 

 Calquera outro que, de modo directo ou indirecto, poida contribuír á realización dos 

fins da asociación.  

 

1.1. RECURSOS HUMANOS DE ALCER CORUÑA 

 

XUNTA DIRECTIVA EQUIPO TÉCNICO 

Presidencia: Rafael Rodríguez 

Secretaría: Francisco Encinar 

Vicepresidencia: Alfredo Saborido 

e María José Brión 

Tesourería: Santiago Martínez  

Vogais: 

- Iria Catoira 

- Mario López  

- Julia Redondo 

- José Daniel Rodríguez 

- Ramón Rodríguez 

- Rocío Sampedro 

- José Antonio Vázquez 

Coordinación / Traballo Social:  

Alfredo Saborido 

Administración:  

Ana Transmonte 

Voluntario oficina Coruña:  

Francisco Encinar 

Traballo Social:  

Beatriz Antiqueira, Ángela Breijo, Rut Salgado 

e Sandra Sieira 

Terapia Ocupacional:  

Jessica Antelo 

 

EQUIPO DE VOLUNTARIADO 

mailto:info@alcercoruna.org
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2. SERVIZOS E PROGRAMAS DE ALCER CORUÑA 

2.1. PROGRAMA SERVIZO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN (SIO) 

2.1.1. Visitas aos servizos de Nefroloxía 

A través deste programa, desde ALCER Coruña difundimos información de interese 

para as persoas con ERC e familiares en todos os espazos dos servizos de Nefroloxía da 

provincia da Coruña: plantas de hospitalización, consulta de Enfermidade Renal Crónica 

Avanzada (ERCA), consulta de transplante, consulta de diálise peritoneal e unidades de 

hemodiálise. A través deste programa achegouse información, orientación e asesoramento ás 

persoas con ERC e ás súas familias sobre recursos e ou servizos que foron de interese para 

o colectivo; así como sobre a enfermidade renal ou se realizou acompañamento en cada 

estadio da mesma para o fomento da súa autonomía. Na seguinte táboa explicativa pódese 

comprobar por áreas sanitaria o equipo técnico asignado a cada unha: 

 

ÁREA 

SANITARIA 

EQUIPO TÉCNICO 

ASIGNADO 
SERVIZO VISITADO 

SANTIAGO  
Traballadora social 

Terapeuta ocupacional 

Unidade de hemodiálise HM La Esperanza 

Unidade de hemodiálise Diaverum Santiago 

Unidade de hemodiálise CHUS 

Consulta ERCA CHUS 

Consulta diálise peritoneal CHUS 

Consulta de transplante CHUS 

Unidade de hemodiálise Hospital do Barbanza 

A CORUÑA Traballadora social 

Unidade de hemodiálise CHUAC 

Consulta diálise peritoneal CHUAC 

Consulta de transplante CHUAC 

Consulta ERCA CHUAC 

Unidade de hemodiálise Hospital Virxe da 

Xunqueira de Cee 

Unidade hemodiálise Hospital San Rafael 

Unidade hemodiálise Hospital Quirón Salud 

FERROL Traballadora Social 

Unidade hemodiálise Juan Cardona 

Unidade hemodiálise CHUF 

Consulta de diálise peritoneal CHUF 

Consulta ERCA CHUF 
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2.1.2 Actuacións ante a crise sanitaria provocada pola Covid - 19 

O 30 de xaneiro a Organización Mundial da Saúde (OMS) declarou o brote de SARS- 

CoV-2 en China Emerxencia de Saúde Pública de Importancia Internacional e desde o 14 de 

marzo en España declárase o Estado de Alarma que estivo vixente ata o día 21 de xuño.  

Dada a situación e a especial vulnerabilidade do colectivo de persoas con ERC fronte 

ao virus (situación de inmunosupresión das persoas transplantadas e a obrigatoriedade vital 

de acudir ao centros de hospitalarios para aquelas persoas que realizan tratamento de 

hemodiálise hospitalaria) Alcer Coruña adaptou a súa dinámica de traballo continuando coa 

intervención e acompañamento das persoas usuarias especialmente sobre: 

- Dificultades para facer a compra de produtos básicos así como de medicamentos, 

valorando a necesidade de que algún corpo municipal autorizado realizase ditos 

encargos, no caso de non contar con rede social de apoio estable que puidera 

facelo.  

- Recompilación de información sobre as pautas incorporadas nas unidades de 

hemodiálise e nos medios de transporte colectivos para acudir a dito tratamento, 

para asegurar o seu cumprimento e, de non ser así, poñelo en coñecemento da 

administración competente. Ademais, unha das recomendacións da administración 

é que se evite na medida do posible o uso do transporte colectivo, polo que se 

informa ás persoas que decidan acudir por medios propios do dereito a solicitar o 

reintegro de gastos ao Sergas e a forma de facelo.  

- Prevención do illamento, comprobando a rede social da persoa e buscando 

recursos adaptados para cada unha delas. Por este motivo, articuláronse 

diferentes servizos para facilitar a situación das persoas con ERC como colectivo 

vulnerable, a través dun servizo de voluntariado coordinado pola traballadora de 

Alcer Coruña. Outro servizo foi a creación dun grupo de experiencias compartidas 

formado por iguais nos cales contaban as súas experiencias e vivencias a partir da 

pandemia. Ademais, coordinouse un servizo de atención psicolóxica para previr 

situacións de ansiedade e posible depresión ocasionadas polo illamento provocado 

pola COVID-19 coa Federación Alcer Galicia da que Alcer Coruña forma parte. Por 

outra banda, púxose en marcha un servizo de prevención do illamento social e da 

soidade non desexa a través do voluntariado levado a cabo pola Xunta Directiva 

da entidade. 

- Cobertura das necesidades de aseo, hixiene e implementación de directrices 

básicas en coordinación con outros programas da entidade. 

mailto:info@alcercoruna.org
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- Cobertura da asistencia sanitaria: debido á situación actual a atención sanitaria 

veuse afectada xa que adoptaron medidas extraordinarias para evitar que a 

cidadanía acudise aos centros hospitalarios. Por unha banda, as consultas foron 

aprazadas ou realizadas telefonicamente, xerando isto unha sensación de 

inseguridade nas persoas con patoloxías crónicas xa que os cambios notifícanse 

con poucas horas de antelación. Por outra banda, desde Alcer Coruña informamos 

de que as farmacias hospitalarias realizaron o envío de medicamentos a domicilio 

sen necesidade de acudir a recollelos. 

Todo o anterior levouse a cabo a través de contacto telefónico con 503 persoas 

usuarias da entidade, así como cos servizos de Nefroloxía da provincia da Coruña.  

2.1.3. Datos totais SIO Alcer Coruña 2020 

A través do seguinte gráfico pódense ver os resultados acadados neste programa no 

ano 2020 segregados por área sanitaria e sexo das persoas usuarias.  

 

Número total de derivacións recibidas ao servizo SIO 
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Santiago A Coruña Ferrol

Persoas atendidas no ano 2020

Total Homes Mulleres

Consulta ERCA 6 5 homes e 1 muller 

Consulta de Nefroloxía 1 1 muller 

Consulta de diálise peritoneal 1 1 muller 

Unidade HD 6 6 mulleres 

Conta propia da persoa usuaria 14 6 homes e 8 mulleres 
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2.1.4. Espazo Asociativo do Paciente – CHUS 

Desde principios do ano 2017 é posible a atención 

psicosocial ás persoas con enfermidade de ril e os seus 

familiares nun espazo habilitado para as asociacións no 

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). 

A atención ao público por parte da nosa asociación 

realízase os martes e mércores en horario de 09:00 a 12:00 

horas. Durante o ano 2020 e debido a crise sanitaria 

provocada pola Covid-19, durante os meses de marzo e 

xuño este espazo non estivo aberto.  

 

Por outra banda, nese mesmo espazo, lévase 

acabo a consulta de Intervención Social de Enfermidade 

Renal Crónica Avanzada (Consulta ERCA), para aquelas persoas que se atopan no estadio 

4 ou 5 de enfermidade renal na área sanitaria de Santiago – Barbanza. Esta labor realízase 

coa colaboración co equipo de enfermaría de dita consulta, xa que é esta quen deriva os 

casos que podan ser susceptibles de intervención á traballadora social de Alcer Coruña. 

Normalmente, as demandas versan sobre a orientación,  información e tramitación de 

prestacións, axudas e/ou recursos sociosanitarios; así como sobre os tratamentos renais 

substitutivos. Debido á crise sanitaria provocada pola Covid-19, entre os meses de marzo e 

xuño, incluídos, realizouse a atención e seguimento das persoas usuarias de Alcer Coruña de 

maneira telefónica, ao igual que se estableceu un contacto semanal co equipo de Enfermaría 

desta consulta para realizar o seguimento da situación e derivación de novas persoas.  

 

ÁREA DE TRABALLO SOCIAL 

6 novas derivacións recibidas 

8 novas intervencións realizadas 

12 intervencións e seguimentos de casos de anos anteriores 

20 persoas que xa non acoden a consulta ERCA pero foron atendidos pola 

entidade nas unidades de HD e DP 
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2.1.5. Programa intervención social Diaverum Santiago 

No último trimestre do 2017 firmouse un convenio de Colaboración coa Clínica de 

Hemodiálise Diaverum - Santiago para levar a cabo unha intervención psicosocial e 

interdisciplinar entre os profesionais sanitarios da clínica e o equipo técnico de Alcer Coruña. 

Ao longo do ano 2020, unha terapeuta ocupacional estivo presente na clínica de 

hemodiálise tres días á semana intervindo deste xeito nas 5 quendas de hemodiálise, 

avaliando o nivel de independencia nas actividades da vida diaria de todas as persoas 

usuarias e realizando actividades durante o propio tratamento para mellorar as dificultades 

que xurdían tralas avaliacións.  

No ano 2020 implementouse unha nova variante de traballo multidisciplinar na clínica. 

O director médico e a supervisora de enfermería supervisan a atención psicosocial xunto coa 

traballadora de Alcer Coruña e dous membros do equipo sanitario da clínica. Estes últimos 

son os encargados de analizar as necesidades psicosociais das persoas que acoden ao 

tratamento que deriva o reto do equipo sanitario (auxiliares e enfermeiras) para logo transmitir 

nas reunións semanais de coordinación. 

 

2.1.6. Grupo de persoas con ERC “Tardes con Alcer” 

Durante o ano 2020 continuamos coas sesións grupais para persoas con ERC nas tres 

delegacións da entidade, denominados “As Tardes con Alcer”. Estes grupos tiveron como 

obxectivo principal ser unha canle de apoio mutuo a través da cal se podan compartir 

vivencias, así como afrontar os medos e dúbidas que provoca vivir cunha enfermidade crónica. 

Debido á crise sanitaria provocada pola Covid-19, soamente se puido levar a cabo unha 

sesión presencial en cada delegación no mes de febreiro. Estas sesións foron guiadas polas 

traballadoras sociais de cada delegación e participaron un total de 23 persoas.  

 

 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN CASOS ATENDIDOS 

Intervencións Terapia Ocupacional 90 

Intervencións Traballo Social 43 
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Ferrol 

 

 

 

 

 

 

 

No mes de novembro retomamos as sesións grupais en cada delegación en formato 

online adaptándonos deste xeito as recomendacións sanitarias. A participación foi dun total 

de 16 persoas.  

 

Santiago de Compostela A Coruña 
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2.1.7. Obradoiros para persoas con ERC e familiares 

No ano 2020, como en anteriores ocasións e grazas a colaboración da Escola Galega 

de Saúde para Cidadáns da Dirección Xeral de Atención ao Paciente e Calidade, leváronse a 

cabo diversos obradoiros de interese para ás persoas con ERC e familiares.  

 Obradoiros de nutrición 

Laura Regueiro, dietista - nutricionista impartiu un total de 4 obradoiros de nutrición 

nas tres delegacións da entidade dirixidos a persoas en tratamento de diálise. A finalidade 

foi resolver dúbidas e asesorar en pautas básicas de alimentación vinculadas ás 

restricións alimentarias habituais neste tratamento: restrición de líquidos, técnicas de 

cociñado para reducir o contido en potasio, fósforo, sodio, etc; ensinar a facer unha 

correcta interpretación das etiquetas dos alimentos, así como ofrecer ideas de menú 

saudables.   

Ademais, debido á situación de crise sanitaria vivida durante este ano, realizouse un 

vídeo sobre nutrición para persoas con ERC ao cal ten acceso toda a poboación o cal se 

pode visualizar clicando aquí.  

mailto:info@alcercoruna.org
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Delegación Lugar Data Nº asistentes 

A Coruña 
Aula COGAMI Edificio A Milagrosa, 

Avda. de Cádiz n.º 1 - local 2. 
14/09/2020 6 

Santiago Aula de COGAMI. Rúa Dublín, n.º 3  
17/09/2020 

29/09/2020 
19 

Ferrol 
Centro de Benestar Social - Casa 

Solidaria. Rúa Velázquez, 44 - 2º  
22/09/2020 6 

 

 

Obradoiro de Nutrición da Escola Galega de Saúde na Coruña 

 

Obradoiro de Nutrición da Escola Galega de Saúde en Santiago de Compostela 
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Obradoiro de Nutrición da Escola Galega de Saúde en Ferrol 

 Obradoiro de exercicio físico para persoas con ERC 

O venres 24 de setembro, no aula COGAMI (Edificio A Milagrosa, Avda. de Cádiz nº 1 

- local 2), levouse a cabo un obradoiro de exercicio físico para persoas con ERC impartido 

polo profesor da Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física, Miguel Santiago 

Alonso. Os obxectivos principais desta formación foron coñecer os beneficios da 

actividade física diaria e os principais exercicios de mantemento; así como as precaucións 

a ter en conta antes de comezar a realizalos para evitar posibles lesións. Neste obradoiro 

participaron un total de 7 persoas con ERC e familiares.   

 

Obradoiro de Exercicio Físico da Escola Galega de Saúde na Coruña. 
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2.1.8. Presentación nas tres áreas sanitarias da provincia da Coruña dos 

resultados do estudo de Investigación científica do Impacto Psicolóxico 

da Enfermidade Renal Crónica realizado en coordinación coa Facultade 

de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela 

 

Alcer Coruña, xunto con María Isabel Vázquez profesora da facultade de Psicoloxía da 

Universidade de Santiago de Compostela, durante o ano 2018 levaron a cabo un estudo co 

cal se pretendeu profundar no impacto emocional e o perfil e grado de afectación da calidade 

de vida relacionada coa saúde na poboación de pacientes renais do noso contexto cultural, 

social e sanitario.  

No ano 2020, os resultados de dito estudo foron presentados aos equipos de Nefroloxía 

dos Complexos Hospitalarios Universitarios das tres áreas sanitarias e, concretamente na 

área sanitaria de Ferrol, tamén ao equipo de Psicoloxía.  

- Presentación o 27 de febreiro na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza 

no CHUS.   

 

- Presentación o 5 de marzo na área sanitaria da Coruña e Cee na aula Novoa Santos 

do CHUAC.   
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- Presentación o 27 de novembro na área sanitaria de Ferrol no salón de actos do 

Hospital Arquitecto Marcide.  

 

2.2. PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL – ACTIVATE CON ALCER 
 

O programa “ACTÍVATE” desenvolveuse especialmente coas persoas que acoden ao 

tratamento de hemodiálise nas unidades da clínica Diaverum – Santiago xa que contouse coa 

presenza 4 días á semana da terapeuta ocupacional, encargada de levar a cabo este 

programa, mentres que no resto de centros a intervención realizouse mediante derivación.  

En “ACTÍVATE” actuouse de maneira específica nas dificultades emerxentes en relación 

á autonomía e independencia á hora de realizar as actividades da vida diaria (aseo e hixiene 

persoal, mobilidade, vestido, alimentación, toma de medicación, ocio e tempo libre, etc.) para 

tentar compensar e/ou rehabilitar as dificultades que xorden como consecuencia da 

enfermidade renal e da propia hemodiálise.  

O fin do programa foi poder aproveitar o tempo do tratamento de hemodiálise na 

realización de actividades terapéuticas e significativas enfocadas nas necesidades 

reais das persoas usuarias e que permitiran a participación da persoa en todas as esferas 

do seu día a día e, polo tanto, se vise mellorado o seu benestar e calidade de vida. 

As actividades que se levaron a cabo, estiveron adaptadas ás características individuais 

de cada persoa, tras valorar se ante unha determinada tarefa (por exemplo no vestido a 

persoa usuaria é dependente, independente ou se tan só precisa axuda ou asesoramento 

para poder levala a cabo.  
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O programa “Actívate” pretende aproveitar as catro horas tres días á semana de 

tratamento de hemodiálise para  adaptar as necesidades do día a día das persoas usuarias 

que logo melloran a calidade de vida nos seus fogares. 

 

NÚMERO DE PERSOAS ATENDIDAS 2020 

CENTRO SANITARIO POBOACIÓN DESTINATARIA 

HM La Esperanza 3 3 homes 

Hospital do Barbanza 1 1 home 

Diaverum Santiago 107 70 homes e 37 mulleres 

 

Por outra banda, dentro do mesmo programa levouse a cabo o 30 de outubro un 

obradoiro do fomento da autonomía persoal ligado á nova realidade da pandemia e 

vinculado coas actividades instrumentais da vida diaria no concello de Cambre. Neste 

obradoiro traballáronse as seguintes temáticas: xestión de compras online, manexo de app 

bancarias ou E-Saúde, busca online de recursos sociais, culturais e/ou de ocio do Concello 

ou información sobre os recursos públicos dispoñibles desde Servizos Sociais.  

Ademais, o 14 de outubro tivo lugar unha ponencia online na facultade de Terapia 

Ocupacional da Universidade da Coruña a través da cal a terapeuta ocupacional explicou 

que é a Enfermidade Renal Crónica e a súa influencia na vida das persoas desde unha 

perspectiva ocupacional; así como a súa labor dentro dunha entidade do terceiro sector.  

2.3.  PROGRAMA ALCER 7 VIDAS 

O proxecto Alcer 7 vidas ten como finalidade a visibilidade e normalización da doazón de 

órganos entre a poboación xeral. A doazón de órganos é un dos actos máis solidarios que se 

pode facer polas persoas, tanto en vida como despois da morte.  

A finalidade que se perseguiu a través deste programa, foi a concienciación e 

sensibilización en materia de doazón de órganos a través da adquisición de coñecementos 

claros e reais sobre o tema e o fomento da visibilidade positiva do feito de doar. 

Durante o ano 2020 programáronse diferentes actividades de sensibilización en materia 

de doazón de órganos e/ou fomento de hábitos de vida saudables no eido da saúde renal, 

dirixidas á poboación moza nos centros de ensino; así como se desenvolveron campañas de 

visibilización e concienciación a través das redes sociais para chegar á poboación en xeral. 

Ademais, grazas a este programa realizáronse un total de 61 novas solicitudes de carné de 

persoa doadora de órganos.  

2.3.1. OBRADOIROS 7 VIDAS 

Este é a parte específica do proxecto que se desenvolve en centros de ensino, centros 

socioculturais ou noutras entidades.  
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Este ano debido á actual crise sanitaria e á recomendación de non realizar actividades 

presenciais, desde Alcer Coruña adaptamos os tradicionais obradoiros presenciais en dous 

formatos para ofrecer diversas opcións que podan adaptarse a distintas situacións:  

- Elaboración de material para enviar aos centros que así nolo soliciten para poder 

traballar na aula sen necesidade que a entidade estea presente no momento do 

traballo. Este material foi solicitado por 1 centro educativo da nosa provincia.  

- Realizando os obradoiros a través de videoconferencia.  

Aínda así, durante o ano 2020 desenvolvéronse os seguintes obradoiros, de forma presencial 

ou a través de videoconferencia:  

 CENTROS EDUCATIVOS 

LUGAR FORMATO DATA 
PERSOAS 

DESTINATARIAS 

CEIP de Pazos (Ferrol) Presencial 9 de xaneiro 

14 alumnos/as 

9 homes 

5 mulleres 

CEIP  A Solaina (Narón) Presencial 13 de xaneiro 

44 alumnos/as 

20 homes 

24 mulleres 

IES Salvador de Madariaga 

 (A Coruña) 
Presencial 20 de xaneiro 

189 alumnos/as 

94 homes 

95 mulleres 

IES Leixa (Ferrol) Presencial 

23 e 24 de 

xaneiro 

 

173 alumnos/as 

44 homes 

129 mulleres 

CPR Plurilingüe Cristo Rey 

(Ferrol) 
Presencial  3 de febreiro 

35 alumnos/as 

27 homes 

8 mulleres 

CEIP Plurilingüe Virxe do 

Mar (Narón) 
Presencial 12 de febreiro 

25 alumnos/as 

9 homes 

16 mulleres 

Facultade de Enfermaría  

Universidade da Coruña 
Presencial 2 de marzo 

31 alumnos/as 

4 homes 

mailto:info@alcercoruna.org


 

 

www.alcercoruna.org                        info@alcercoruna.org                                   981298759 
 

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Hotel de Pacientes, 4º andar, 15006                             

Casa Solidaria de Ferrol, r/ Velázquez, 44, 6º andar, 15403                                                                       

Casa de Benestar Social de Santiago de Compostela, r/ Manuel María, 6, 2º andar, 15705                        

 

18 

Memoria de actividades 2020 

Campus da Coruña 27 mulleres 

CPI San Luis Romero  

(Carballo) 
Presencial 3 de marzo 

41 alumnos/as 

21 homes 

20 mulleres  

Facultade de Enfermaría  

Universidade de Santiago de 

Compostela 

Presencial 4 de marzo 

108 alumnos/as 

27 homes 

81 mulleres 

Facultade de Enfermaría  

Universidade da Coruña  

Campus de Ferrol 

Presencial 4 de marzo 

49 alumnos/as 

9 homes 

40 mulleres 

IES Eduardo Pondal 

(Santiago) 

 

Videoconferencia 18 de novembro 

63 alumnos/as 

33 homes 

30 mulleres 

CIFP Compostela (Santiago) 

 
Videoconferencia 

20 e 27 de 

novembro 

12 alumnos/as 

6 homes 

6 mulleres 

 

 CENTROS SOCIOCOMUNITARIOS E ENTIDADES 

LUGAR FORMATO DATA 
PERSOAS 

DESTINATARIAS 

Centro social, cultural e 

recreativo  

A Casa Agraria (Santiago) 

Presencial 27 de febreiro 

15 asistentes 

8 homes 

7 mulleres 

Asociación Adiante  

(As Pontes de García 

Rodríguez) 

 

Videoconferencia 10 de novembro 

7 asistentes 

4 homes 

3 mulleres 
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2.3.2. DÍA MUNDIAL DO RIL 

O 12 de marzo de 2020 conmemorouse o Día Mundial do Ril. O lema deste ano foi 

“España, lista para frenar la enfermedad renal. Prevención y detección precoz para cualquier 

persona, en cualquier lugar”, dando visibilidade á necesidade de que tanto a prevención da 

saúde renal como a súa detección precoz chegue a todas as persoas de todos os lugares do 

mundo.  

 

 

A finalidade da celebración deste día é sensibilizar á poboación en xeral da a importancia 

de coidar os nosos riles. Por este motivo, fíxose promoción da saúde renal, especialmente 

daqueles factores ligados directamente á ERC como son: a hipertensión, a diabetes, a 

automedicación, consumo de sustancias tóxicas (alcol, tabaco, etc), beber líquidos 

diariamente, falta de exercicio físico diario, entre outras.  

Para conmemorar este día, Alcer Coruña levou diversas actividades, na súa maioría en 

formato online, xa que o 14 de marzo foi declarado o Estado de Alarma e antes desta data 

non estaba recomendado realizar actividades presenciais grupais. Ademais, tivemos 

presencia en diversos medios de comunicación os cales podedes ver a través do clipping de 

prensa adxunto.  
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 Publicación de infografías nas redes sociais da entidade durante a semana do 

12 de marzo Día Mundial do Ril 
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 Mesas informativas: 
 

 

Mesa informativa na Escola Universitaria Politécnica de Ferrol o martes 10 de marzo. 

 

Mesa informativa no centro de saúde de Culleredo o luns 9 de marzo. 
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2.3.3. DÍA DO DOANTE ÓRGANOS 

O día 3 de xuño conmemorouse o Día das Persoas Doadoras de Órganos cuxo obxectivo 

principal é homenaxear a todas as persoas doadoras anónimas que co seu xesto altruísta 

permitiron seguir vivindo ou mellorar a calidade de vida de moitas persoas a través dun 

transplante.  

Desde Alcer Coruña leváronse a cabo diversas actividades online para conmemorar este 

día.  

 

Por unha banda, desde o luns 25 de maio ata o luns 8 de xuño publicáronse a través das 

redes sociais da entidade 52 vídeos para promocionar e visibilizar a doazón de órganos, ao 

mesmo tempo que se agradeceu a todas as persoas doadoras o seu altruísmo. As persoas 

que protagonizaron estes vídeos foron moi diversas pasando por persoas con enfermidade 

renal crónica e familiares, persoeiros/as da cultura, sanidade e do deporte. Ditos vídeos 

pódense visualizar na canle de Youtube de Alcer Coruña.  Ademais, publicáronse nas redes 

sociais da entidade unha serie de infografías que ofreceron información á poboación xeral 

sobre a doazón de órganos. 

 

 

mailto:info@alcercoruna.org
https://www.youtube.com/user/AlcerCoruna1976


 

 

www.alcercoruna.org                        info@alcercoruna.org                                   981298759 
 

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Hotel de Pacientes, 4º andar, 15006                             

Casa Solidaria de Ferrol, r/ Velázquez, 44, 6º andar, 15403                                                                       

Casa de Benestar Social de Santiago de Compostela, r/ Manuel María, 6, 2º andar, 15705                        

 

23 

Memoria de actividades 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Por outra banda, realizáronse dous coloquios online a través da plataforma Jitsi Meet e da 

canle de Youtube de Alcer Coruña:  

- Encontro entre a doazón de médula e a doazón de órganos. 15 anos despois 

Este encontro celebrouse o 3 de xuño e foi moderado por Cristina Pet, xornalista do 

Departamento de Comunicación de COGAM. Nel participaron Alfredo Saborido 
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transplantado de ril e vicepresidente de Alcer Coruña e David Gil, membro da entidade 

Frangil e promotor de 700 camisetas contra a leucemia.  

 

 

 

- O transplante e mellora na calidade de vida.  

Este encontro online celebrouse o 2 de xuño en el participaron diversas persoas 

quenes recibiron un transplante nalgún momento: Rafael Rodríguez, presidente de 

Alcer Coruña; Mario López, vogal da Xunta Directiva da entidade, Ánxela Pérez persoa 

transplantada de ril de doante vivo e Eva Veiga, quen foi a primeira muller 

transplantada de Galicia e actualmente se atopa esperando o seu 4º transplante de ril.  
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 2.3.3.2  Outras actividades de sensibilización 

Por unha banda, Alcer Coruña participou en varias categorías da feira ENKI que este 

ano se fixo de maneira online.  

 

Fotos propostas para a categoría de foto máis orixinal e para o concurso de 

Facebook 

 

Participación na mesa redonda: Sexualidad, y derechos de las personas con 

diversidad funcional  
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Participación na categoría de vídeo sensibilizador ENKI 2020 

Ademais, levamos a cabo dúas mesas informativas o resto do ano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Mesa informativa no concello de Carballo o día 01/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mesa Informativa no concello de  Santiago o día 22/10/2020 
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2.4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 

2.4.2. Formación ao voluntariado de Alcer Coruña 

Un total de 20 persoas voluntarias de Alcer Coruña foron convocadas por teléfono para 

a realización dunha formación en cada delegación da entidade. En cada unha delas as 

traballadoras sociais da entidade, encargadas de levar a cabo esta formación, explicaron ás 

persoas participantes o manual do voluntariado facendo especial fincapé nas diferentes 

funcións a realizar nas actividades levadas a cabo a través do programa Alcer 7 vidas, a través 

do cal se busca a conciencia social sobre a doazón de órganos. Ao rematar a formación, cada 

asistente levou unha carpeta co seguinte material manual de voluntariado de Alcer Coruña, o 

seu certificado de asistencia e un documento identificativo para os actos aos que acoden 

como persoas voluntarias da entidade.   

Delegación Data da formación Nº total de asistentes 

A Coruña 8 de outubro 7 

Ferrol 6 de outubro 3 

Santiago de Compostela 6 de outubro 10 
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Ademais, debido a situación de crise sanitaria que vivimos durante este ano 2020 e 

coa finalidade de manter as recomendacións sanitarias vixentes, tamén se levaron a cabo 

formacións individuais ou duais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OCIO ALCER CORUÑA  
Durante o ano 2020, desde Alcer Coruña leváronse a cabo tres actividades de ocio, unha 

en cada delegación da entidade. As actividades desenvolvéronse ao aire libre e mantendo 

sempre as recomendacións sanitarias: aforo, distanciamento social e o emprego de máscara 

e hixiene de mans. Ademais, grazas a estas actividades, tentouse fomentar a participación 

das persoas con ERC e as súas familias en actividades de ocio ao mesmo tempo que se 

previu o illamento social e a soidade e se fomentou a actividade física diaria.    
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- Ruta guiada polo casco histórico de Santiago de Compostela o 30 de agosto 

 

- Ruta polo casco histórico da cidade da Coruña o 20 de setembro 

 

 

- Ruta polo casco histórico de Ferrol visto desde personaxes femininas o día 13 

de setembro  
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4. ACTIVIDADES PARA PERSOAS SOCIAS DE ALCER CORUÑA 

No ano 2020, Alcer Coruña tan só puido celebrar unha actividade presencial específica 

para persoas socias debido á actual crise sanitaria que estamos vivir pola Covid-19.  

A actividade levada ca bo foi a Asemblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria de persoas 

socias, celebrada o domingo 1 de marzo no Hotel Eurostars (A Coruña).  

 

 

Ao rematar a Asemblea e antes do xantar, tiveron lugar dous coloquios: 

- O primeiro impartido polo Dr. López Muñiz, nefrólogo do CHUAC quen presentou o 

futuro do transplante e os aspectos que se teñen en conta para entrar en lista de 

espera. 

 

- O segundo impartido pola Dra. Sampedro Díaz, médica odontóloga quen deu 

importantes pinceladas sobre a Covid-19 e as pautas a seguir polo noso colectivo de 

persoas transplantadas. 
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Por outra banda, debido a crise sanitaria vivida durante este ano púxose en marcha un 

envío semanal informativo ás persoas socias a través do WhatsApp e/ou o do correo 

electrónico. A finalidade deste boletín informativo semanal foi manter contacto regular coas 

persoas socias da entidade ao mesmo tempo que se lles ofrecía información o máis 

actualizada posible. Neste ano 2020 realizáronse 39 boletíns semanais. 

5. COHESIÓN ASOCIATIVA 

5.1 FEDERACIÓN NACIONAL ALCER 

- Formación online para profesionais do Traballo Social os días 15 de abril,  26 e 

27 de maio  

As 5 profesionais do Traballo Social pertencentes ao equipo técnico de Alcer Coruña 

participaron nesta formación na cal se trataron diversos temas de interese para estas 

profesionais relacionados coa ERC.  

Ademais, Alfredo Saborido, coordinador, traballador social e sexólogo de Alcer 

Coruña, participou como formador impartindo o día 15 de abril a ponencia  Introducción 

a la atención de la sexualidad de las personas con ERC. 

- Participación nas XXXIII Xornadas online para Persoas con Enfermidade Renal 

celebradas os días 28 e 29 de outubro 

Todo o equipo técnico e parte da Xunta Directiva de Alcer Coruña participaron nas 

XXXIII xornadas da Federación Nacional de Asociacións Alcer. Nesta ocasión, as 

xornadas foron en formato online e tratáronse temas diferentes relacionados coa 

Enfermidade Renal e a Covid-19.  
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- Participación na campaña online de concienciación sobre o cancro renal no mes 

de xuño.  

 

- Participación no primeiro Webinar do grupo Alcer muller Mujer y ERC celebrado 

día 19 de novembro. 

O equipo técnico participou neste webinario no cal se presentaron os resultados do 

informe do ano 2019 sobre a muller a e ERC e se desenvolveron dous coloquios: un 

para tratar a sexualidade na muller con ERC e outro sobre a hipertensión arterial: un 

factor de risco nos embarazos.  
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5.2 FEDERACIÓN ALCER GALICIA (FAG)  

- Reivindicacións  

Durante o ano 2020 Alcer Coruña en colaboración coa Federación Alcer Galicia levou 

a cabo dúas reivindicacións sobre o transporte sanitario non urxente que leva ás 

persoas usuarias do tratamento de hemodiálise ata o centro sanitario e de volta para 

os seus domicilios.  

Por unha banda, a área sanitaria da Coruña desde hai varios meses non presta o 

servizo de transporte sanitario a todas as persoas que o necesitan nesa área 

sanitaria. Por este motivo, lévanse a cabo diversas actividades para tratar de cambiar 

esta situación:  

- Reunión coa xerencia do Sergas no mes de xaneiro.  

- Presentación dunha reclamación conxunta e recollida de firmas das persoas 

afectadas.  

- Solicitude de información e previsión de cando todas as persoas que o necesiten terán 

este servizo.  

Por outra banda, desde o inicio da pandemia desde a Federación Alcer Galicia veuse 

denunciando que en diversas rutas de transporte non se levaban a cabo as 

recomendacións da Sociedade Española de Nefroloxía (SEN): máximo catro 

persoas por ambulancia máis o/a condutor/a así como a obrigatoriedade do uso de 

máscara e unha correcta hixiene de mans durante todo o desprazamento. Por este 

motivo, realizáronse diversos informes, incluso nalgunha área sanitaria recollida de 

firmas, os cales foron enviados ás xerencias das respectivas áreas sanitarias e a 

Consellería competente. Dado que esta situación continuou sen cambios e sen 

cumprirse estas recomendacións, desde a Federación Alcer Galicia denunciou 

publicamente esta situación en diversos medios de comunicación coa finalidade de 
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velar e esixir que os dereitos das persoas con Enfermidade Renal Crónica fosen 

cumpridos.  

- Encontros online levados a cabo para as familias do programa Medro con Alcer. 

A través do programa Medro con Alcer trabállase coas familias con menores con ERC 

de Galicia para ofrecerlles información, asesoramento e orientación psicosocial.  

No ano 2020 realizáronse un total de 3 encontros virtuais para fomentar a inclusión 

nun grupo de iguais a través do cal compartir inquedanzas e resolver dúbidas sobre 

distintos temáticas: volta as aulas coa Covid-19, nutrición, etc. 

- Encontros online “Experiencias compartidas” 

A partir do mes de marzo, desde a Federación Alcer Galicia, a cal está formada polas 

4 Alceres provinciais, puxo en marcha un punto de encontro online “Experiencias 

Compartidas”. A través das sesións levadas a cabo persoas con ERC e familiares 

tiveron un punto de encontro a través do cal compartir vivencias e o seu día a día coa 

Covid-19.  

- Participación de 6 persoas no obradoiro de intelixencia emocional levado a 

cabo o día 21 de outubro na Coruña.  

 

- Recollida de tapóns solidarios nas tres delegacións da entidade 

A través da FAG, Alcer Coruña colaborou na recollida de tapóns solidarios a favor da 

asociación de ASDENT para fomentar a investigación desta enfermidade que, entre 

outras, pode provocar ERC.  
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5.3 OUTRAS ENTIDADES  

- Alcer Bizkaia 

Participación de Alfredo Saborido, coordinador, traballador social e sexólogo de Alcer 

Coruña, coa ponencia Abordaje de la sexulidad en la ERC na XII videoconferencia 

socio informativa de enfermos renais o día 29 de novembro.   

- Concello de Narón  

Dúas persoas usuarias de Alcer Coruña participaron na actividade promovida polo 

concello de Narón Un mundo cheo de diversidade. A través desta actividade leváronse 

a cabo 3 sesións formativas sobre poesía visual e mail-art nas cales as persoas 

participantes elaboraron diverso material artístico para conmemorar o Día mundial dos 

dereitos humanos e reivindicar a inclusión social e a diversidade. Todo o material 

elaborado polas entidades participantes, foi exposto o día 10 de decembro no 

Padroado da cultura do concello de Narón.  
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5.4 COGAMI 

 
- Participación na campaña online para promover e visibilizar a X Solidaria da 

Declaración da Renda  

 

 

- Participación na xornada provincial de COGAMI celebrada o día 30 de xuño 

 

6. COMUNICACIÓN 

6.1 ALCER CORUÑA NA PRENSA 

No clipping de prensa adxunto están todas as novas de Alcer Coruña do ano 2020.  

6.2 REDES SOCIAIS DE ALCER CORUÑA 

Especialmente durante o ano 2020 traballouse para chegar a un maior número de persoas 

a través da páxina web e das redes sociais de Alcer Coruña (Facebook, Twitter e Instagam); 

así como se continuou fomentando a participación das persoas con ERC no Blog de Alcer 

Coruña. 

 Evolución anual en Facebook 

Nº persoas ás que lle gusta a páxina en xaneiro do 2020: 3219 

Nº persoas ás que lle gusta a páxina en decembro do 2020: 3600 (+381) 
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Cadro resumo de publicacións totais anuais: 

 

 

 Evolución anual de Instagram 

Nº de publicacións a xaneiro de 2020: 250 

Nº de publicacións a decembro de 2020: 346 (+96) 

Nº persoas ás que lle gusta o perfil en xaneiro do 2020: 289 

Nº persoas ás que lle gusta o perfil en decembro do 2020: 510 (+221) 

 

 BLOG “VIVENCIAS COMPARTIDAS” 

Durante o ano 2020 continuouse dando visibilidade ás persoas con ERC a través do blog 

Vivencias Compartidas, no cal engadimos unha nova vivencia a cal se pode ler no seguinte 

enlace http://alcercoruna.blogspot.com/ 
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ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Rafael Rodríguez Martínez 

 

Presidente de Alcer Coruña 
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