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Afasal é unha asociación sen ánimo de

lucro, cuxo fin é o tratamento das persoas

con Alzheimer, así como dar apoio,

formación e información dos seus familiares

e coidadores.

Servizo de orientación, información e

asesoramento social: Xoves de 16:30 h a

18:30 h.

Estimulación cognitiva

Espazos de apoio á Dependencia:

de luns a venres, de 11:00 a 13:00 h.

Activemos a mente:

de luns a venres, de 17:30 a 19:30h.

Servizo de acollida e primeira atención:

de luns a venres, de 9:30h a 13:30h.

Proxecto de formación e captación de

voluntariado.

AFASAL
(asociación de familiares de enfermos de Alzheimer
da Comarca do Salnés)

López Ballesteros, 9-baixo

986 185 255

afasalnes@gmail.com

afasalarousa.blogspot.com

Sofía Beiras Buján

(presidenta)







- Atención integral ás persoas enfermas

de cancro e as súas familias, dende unha

perspectiva psicosocial.

- Prevención do cancro dende a educación

para a saúde e a investigación científica.

- Sensibilización social sobre a

enfermidade e a súa prevención.

- Difusión, captación, e formación de

voluntariado social para os programas,

proxectos e actividades propias da aecc.

- Especial atención á mocidade e os máis

pequenos, sobre todo en actividades de

prevención e educación para a saúde.

MATERIAIS:

- Unha sede provincial dotada de todos

os recursos precisos para a posta en

marcha dos programas, proxectos e

actividades propias da aecc.

-Distintas sedes locais espalladas pola

provincia, que melloran a calidade da

atención ás persoas enfermas de cancro

e as súas familias, así como as labouras

de sensibilización da poboación en xeral.

-Unha unidade móvil composta por 1

médica e 1 enfermera.

HUMANOS:

1 Xerente-coordinador provincial, 1 médico,

4 psicólogas, 2 traballadores sociais, 1

enfermera, 1 educadora social, 1

informático, 2 administrativas, 403

voluntarios provinciais.

Á sociedad en xeral, ás persoas enfermas

de cancro e as súas familias e á mocidade

e a infancia a través dos programas de

prevención e educación para a saúde.

Sede Provincial: Rúa

Augusto González Besada,

9, entrechán 1,

36001 (Pontevedra)

Sede Local aecc Vilagarcía:

Rúa Moreira, 11,

36600 (Vilagarcía)

Sede Provincial: 986 86520

Sede Local: 986 506366

pontevedra@aecc.es

Mª Josefa Crespo Amigo

(presidenta provincial)

Marisa Arroyo Euba

(presidenta local)



677 490 013

677 519 208

info@cafpontevedra.org

www.cafpontevedra.org

Pilar Lamosa García

(presidenta)

Castelao, 30 - 2ºB- Bueu

Informar aos afectados de fibromialxia e

fatiga crónica e aos seus familiares sobre

a enfermidade que padecemos, a través

de charlas con especialistas (médicos,

psicólogos e fisioterapeutas) sobre cómo

levar unha vida mellor dentro do noso

padecemento. Ofrecemos apoio médico,

psicolóxico e xurídico. Loitamos para ser

atendidos da mellor maneira posible por

especialistas cualificados, buscando que

a fibromialxia e a fatiga crónica sexan

enfermidades recoñecidas e que a

Seguridade Social cubra tratamentos

paliativos para estes enfermos.

CAF
(colectivo de afectados de fibromialxia e fatiga crónica)

MATERIAIS:

- Oficina propia en Vilagarcía, no Centro

Social (Rosalía de castro nª24), un

ordenador e diverso material bibliográfico.

ECONÓMICOS:

- Cotas dos socios e subvencións da

Deputación de Pontevedra e da

Vicepresidencia da Igualdade e do

Benestar da Xunta de Galicia.

HUMANOS:

- Un equipo directivo e unha psicóloga

que nos visita o 1º luns de cada mes en

vilagarcía, e o 1º martes en Pontevedra.

Aos enfermos e enfermas de fibromialxia

e fatiga crónica, aos seus familiares e, en

xeral, a todos aqueles que desexen

coñecer estas enfermidades e que queiran

colaborar con nós.



Proxectos de Información e Prevención

da infección polo vih/sida e outras ITSs

(Infeccións de Transmisión sexual) en

colectivos especialmente vulnerables

(HSH,homes homoe bisexuais, PEP,

persoas que exercen a prostitución,

migrantes, mulleres, mocidade, xente

socialmente marxinal... etc), e para a

poboación en xeral.

Proxectos de Atención integral a persoas

vih+, enfermos da sida, familiares e

contorno socio-afectivo.

Dous locais en cesión da administración

e un en aluguer, cos equipamentos de

oficina adecuados.

- Persoas vih+, enfermos da sida, familiares

e contorno socio-afectivo.

- Colectivos especialmente vulnerables á

infección pólo vih/sida e outras ITSs

(HSH,homes homoe bisexuais, PEP,

persoas que exercen a prostitución,

migrantes, mulleres, mocidade, xente

socialmente marxinal...), e para a

poboación en xeral.

Sede central: Castelao, 13

2º andar, esq. Vilagarcía.

Sede Pontevedra: Casa

Azul, 3º andar, sala 3.

r/ Sor Lucía,2.

Sede Vigo: Zaragoza, 1-A.

Locais C-E

Sede Central:

986 508 901 / 695 557 373

Pontevedra:

695 557 373

Vigo:

693 409 274 / 695 557 373

Sede Central:

ccanvihar@ccanvihar.org

Pontevedra:

infosidapontevedra@cca

nvihar.org

Vigo:

infosidavigo@ccanvihar.org

Juan José Reiriz Lorenzo



Rosalía de Castro, 24

local 6-2º andar.

Vilagarcía de Arousa.

698 133 560

romerodocampo@

hotmail.com

mdosilbarreiro@

yahoo.es

Luis





Apdo. de correos 185.

Vilagarcía de Arousa.

686 830 676



No Centro de Día (praza da Constitución):

acción social de base, comedor social,

roupeiro, servizo de hixiene e lavandería,

alfabetización de adultos, comedor sobre

rodas para persoas maiores e

discapacitadas.

No Centro San Cibrán (casa de acollida

e reinserción para persoas sen fogar e

inmigrantes): acollida integral, obradoiros

formativos e prelaborais (invernadoiro,

informática, manualidades, busca de

emprego e orientación laboral), equipo de

fútbol e deporte, …, basando o traballo

na reinserción sociolaboral das persoas.

HUMANOS: O persoal contratado consta

dunha administrativa, dúas traballadoras

sociais, tres cociñeiras, unha gobernanta

e un monitor para o obradoiro de cultivo

exterior e baixo abrigo.









A finalidade da Fundación é a de atender

ás persoas sen recursos de Galicia, en

especial familias con nenos, persoas

dependentes, mulleres vítimas da violencia

de xénero, drogodependentes e persoas

maiores. Colaborar económica e

materialmente con centros de atención a

discapacitados, centros de menores, de

persoas maiores e, en xeral, ás familias

con poucos recursos que residan en Galicia.

Fomentar a rehabilitación e a inserción

social das víctimas da pobreza e da

exclusión social.

A Fundación Amigos de Galicia, co gallo

de procurar a integración social das persoas

ou familias máis necesitadas de Galicia,

concede axudas de emerxencia periódicas

durante todo o ano en toda a xeografía

galega.

As axudas son de carácter mensual, e

consisten nun paquete de alimentos

básicos non perecedoiros (arroz, pastas

alimenticias, lentellas, azucre, queixo – en

porcións, parafinado, de Arzúa Ulloa -, leite

UHT, leite en pó, galletas, fariña,

garavanzos, cacao, natillas, batidos, zumo,

cereais de desayuno, froita, carne e

pescado, ademais de leite de continuación

e cereais infantís para os bebés…) de 62

kg de peso medio. Ademais da axuda

alimenticia, a fundación distribúe roupa e

productos de hixiene, entre os que se

inclúen cueiros para nenos menores de 2

anos, así como enseres domésticos e

axudas pecuniarias para pagos de aluguer,

luz, auga, garderías, etc… ás familias que,

consideramos, se atopan nunha situación

real de pobreza extrema.



Fontecarmoa, 63 - baixo

Vilagarcía de Arousa

Servizos Sociais:

986 510 181

Admón: 986 198 105

informacion@fundacion

amigosdegalicia.org

www.fundacionamigos

degalicia.org

Jesús Busto Peteiro

(presidente)

CORPO TÉCNICO:

1 traballador social,1 auxiliar

administrativo, persoal laboral, e 2

traballadores para o almacén e o reparto.

VOLUNTARIOS:

27 relacionados con tarefas directivas

43 relacionados con tarefas indirectas

3 persoas cumprimento de servicios en

beneficio da comunidade cada mes.

Infraestruturas coas que conta a entidade:

1 Terreo de 1.000 m2 no Polígono Industrial

do Pousadouro en Vilagarcía de Arousa,

doado por un patrono da fundación.

2 furgonetas, para a distribución das

axudas e 2 oficinas.

MATERIAIS:

Todo o material de oficina e informático

necesario para levar a cabo o noso traballo.

A Fundación dispón de recursos propios,

subvencións das distintas Administracións

Públicas, Ministerio de Agricultura con

Fondos Europeos, doazóns de tipo

persoal, doazón do FESBAL (Federación

de Bancos de Alimentos) e de empresas

galegas do sector alimenticio e textil.

A Fundación Amigos de Galicia diríxise a

persoas que se atopan en situación ou en

risco de exclusión social, en especial

familias con nenos,  persoas dependentes,

mulleres vítimas da violencia de xénero,

persoas maiores, etc…
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Cento Sociocomunitario

de Vilagarcía

Rosalía de Castro, 24-

1º andar

986 185 580

salnes@atencion

temprana.com

www.atenciontemprana.

com

Gema Martínez Martínez

(coordinadora)

UDI   F
SALNÉS

A unidade é un recurso profesional

interdisciplinario dirixido a proporcionar

unha asistencia integral, dende a

proximidade, a os nenos e nenas que

presentan discapacidade ou dificultades

no seu desenvolvemento e ás súas familias.

UDIAF Salnés
(unidade de desenvolvemento infantil e apoio familiar)

MATERIAIS:

Un despacho e unha sala de

psicomotricidade.

ECONÓMICOS:

Subvención da Consellería de Traballo

e Benestar da Xunta de Galicia.

HUMANOS: Licenciada en Psicoloxía,

especialista en Atención Temperá,

Psicomotricista e  auxiliar administrativa.

Ás familias con nenos e nenas

de 0 a 16 anos (con prioridade para 0-6)

que estean en situación de risco no seu

desenvolvemento.



O principal obxectivo de AGARESO e a

creación dunha rede sólida, comprometida,

solvente e plural no sector xornalístico

galego que impulse a difusión, promoción,

denuncia e educación en materia de

cooperación e solidariedade, mediante a

creación, desenrrolo e seguemento de

proxectos solidarios e de cooperación, xa

sexan propios da asociación, ou alleos a

ela.

Ademáis, esta asociación persigue

potenciar a educación, formación e

reciclaxe do profesional da comunicación

no tratamento e elaboración de

informacions de carácter social, e ampliar

a sua conciencia na abordaxe diaria da

información destas temáticas,

independentemente do medio no que se

traballe, aplicando inflexibles códigos

éticos e regulamentos específicos neste

marco.

AGARESO
(reporteiros galegos solidarios)

Unha rede de recursos humanos, material

tecnológico propio e canle dixital – web,

entre outros

AGARESO tenta impulsar a conciencia

solidaria da sociedade galega mediante

unha interactividade constante a través

de conferencias, exposicions,

publicacions, cursos ou calquera tipo de

evento socio-cultural que permita achegar

a opinión pública os proxectos solidarios
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ou de cooperación e desenvolvemento

realizados tanto en Galicia como en outra

parte do mundo.

Coa súa labor xornalística, AGARESO

pretende servir de amplificador social ó

arduo e continuado traballo que en materia

de cooperación e desenvolvemento, levan

realizado desde fai anos asociacións ou

colectivos con demostrado prestixio e

dedicación.

Ademais, mediante a súa actividade

buscarase xerar vínculos e alianzas con

outras organizacións de similares

características, independentemente da

súa estrutura, co obxectivo de crear

reciprocidade á hora de deseñar novos

proxectos, compartir experiencias e aunar

esforzos.

Santa Clara, 3 - 1ºC

Pontevedra

619 623 980

886 209 093

agareso@agareso.org

Juan de Sola Vollbrecht

(presidente)
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