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1. ¿QUEN SOMOS?
A Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (ACEM) é unha entidade sen ánimo de
lucro que nace no ano 1995 co fin de contribuír a mellorar a calidade de vida das
persoas afectadas por esta doenza e outras similares (como a ELA e a EP), así coma de
familias e persoas coidadoras. No ano 2007 foi recoñecida como entidade de Utilidade
Pública (BOE núm. 107 de 4 de maio de 2007).

VALORES, MISIÓN E PRINCIPIOS ACEM
VALORES

MISIÓN

PRINCIPIOS

Os valores que a ACEM
propugna
son
a
consideración das persoas
con esclerose múltiple
como suxeitos titulares de
dereitos e deberes, a
calidade
e
na
súa
actuación, o traballo en
equipo, a eficacia e a
eficiencia,
a
mellora
continua, e o compromiso
co colectivo de persoas
con EM.

A misión da ACEM é a de
levar a cabo toda clase de
accións
destinadas
a
mellorar a situación das
persoas con esclerose
múltiple
e
doenzas
semellantes, así como a
das súas familias, a través
da prestación de servizos
socio-sanitarios,
da
sensibilización social e a
defensa dos dereitos do
colectivo de persoas con
EM.

ACEM ten como un dos
seus principios constituírse
nunha
entidade
consolidada e amplamente
recoñecida, pola sociedade
en xeral, polos seus
valores,
compromiso,
profesionalidade
e
liderado nas metodoloxías
de traballo e na procura da
excelencia nas actuacións
dirixidas ó grupo social das
persoas
afectadas de
esclerose múltiple e/ou as
súas familias.

Ámbito de actuación
O seu ámbito de actuación é o correspondente as provincias de A Coruña e
Pontevedra (concellos e comarcas incluídas dentro do ámbito de atención
xeográfico, clínico e administrativo do Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela). A súa sede ubícase en Santiago de Compostela.
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REXISTROS
Nº inscrición RUEPSS: E-897.
Rexistro Provincial de Asociacións do Goberno Civil de A Coruña nº .3.983 da
Sección Primeira.
Ministerio de Xustiza e Interior: Rexistro Nacional de Asociacións nº 146.065.
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: Rexistro Central
de Asociacións: 2004/007243-1.
Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Santiago nº 612.
Rexistro de Acción Voluntaria O-712.
Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios da Comunidade
Autónoma de Galicia: C-15-003912.
Utilidade Pública dende o ano 2007.

ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO: ORGANIGRAMA DE ACEM
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COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA DE ACEM
01/01/2020 a 27/10/2020
PRESIDENTA: Dna. Mª Teresa González Salvadores
VICEPRESIDENTE: Dna. Naira Filgueira Dopico
SECRETARIA: Dna. María Isabel Quelle Campos
TESOUREIRO: D. Vicente Pose Souto
VOGAIS:
D. Manuel Fernández Muíño
Dna. María Concepción Margarita Sanmartín Otero
D . Julio Louro Peña
Dende o 28/01/2020
PRESIDENTA: Dna. Mª Teresa González Salvadores
VICEPRESIDENTE: Dna. Naira Filgueira Dopico
SECRETARIA: Dna. María Isabel Quelle Campos
TESOUREIRO: D. Vicente Pose Souto
VOGAIS:
D . Julio Louro Peña
Dna. Rebeca Casal Álvarez
D. José Mª Ferreiro García

FORMAMOS PARTE DE

MANTEMOS CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON
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AS PERSOAS SOCIAS
Os servizos de ACEM están dirixidos á atención de persoas con Esclerose Múltiple (EM)
e outras enfermidades neurodexenerativas (como a Esclerose Lateral Amiotrófica,
Parkinson, etc.). O sector de poboación atendido é o de persoas con discapacidade e
mesmo con dependencia.
A esclerose múltiple (EM) é unha enfermidade crónica do sistema nervioso central
(SNC). Galicia é a área coa prevalencia máis alta de España.
Por outra parte, a EM é a enfermidade neurolóxica non traumática que máis
discapacidade causa en adultos de entre 20 e 40 anos, en pleno desenvolvemento
persoal e laboral.
A.C.E.M rematou o ano 2020 con 268 persoas asociadas:
- 267 persoas físicas e 1 SL
- 162 mulleres e 105 homes
- 170 persoas afectadas de EM, 16 de EP e 4 de outras doenzas neurodexenerativas

A EQUIPA







Dirección (traballadora social): 27,5h/sem.
Traballadora social: Programas de Cooperación 28,53horas /sem.
Fisioterapeuta 1: 30h/sem.
Fisioterapeuta 2: Programas de Cooperación 28,53horas /sem.
Auxiliar administrativa: 20h/sem ata 18/06/20 e 15h/sem dende o 19/06/20.
Limpadora: 5h/sem ata 06/09/20; 6h/sem dende 01/07/2020; 8h/sem do
07/09/20 a 30/11/20.
 Terapeuta ocupacional: cunha xornada laboral de 8 horas á semana
- contrato directo ACEM: de xaneiro a febreiro
- contrato a través de AEDEM-COEMFE: de marzo a decembro (grazas ao
0,7 % do IRPF).






SERVIZOS CONTRATO MERCANTIL – AUTÓNOMOS:
Logopeda: horas segundo axenda e demanda.
Psicóloga: horas segundo axenda e demanda.
Técnico especialista en Pilates: cunha adicación de 1- 2 h/sem durante a
programación da actividade (segundo restriccións pandemia en canto ao
número de persoas beneficiarias en actividade grupal).
Profesora de Pintura: 2 horas á semana (durante a execución programa
EN-RED-ARTE a través de COGAMI).
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2. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL E OUTRAS
ACTIVIDADES DE ACEM
ACEM ofrece un Programa Multidisciplinar de Rehabilitación Integral, que consta de
distintos servizos que buscan a mellora da calidade de vida e a integración da persoa
ao medio familiar, social e ocupacional. Asemade, o programa contribúe a aliviar a
sobrecarga que habitualmente sofren as persoas coidadoras e familiares
proporcionado un tempo de respiro mentres a persoa usuaria acude ao centro os días
de terapia.

Durante o estado de alarma, xurde a necesidade de poñer en marcha servizos online
por primeira vez. Coa finalidade de ofrecer a mellor solución a unha situación tan
dinámica, fíxose necesario levar a cabo un proceso continuo de adaptación e
reorganización dos servizos sociosanitarios.

Neste senso, a dirección en coordinación co equipo multidisciplinar da ACEM elaborou
un protocolo de actuación fronte á COVID-19 con medidas dirixidas a garantizar o
mantemento da atención integral ao colectivo, asegurando a protección fronte ao
COVID-19.
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 SERVIZO DE FISIOTERAPIA
Fai especial fincapé na prevención, prognóstico e tratamento dos déficits presentados
en cada persoa como resultado da Esclerose Múltiple. A intervención ten o obxectivo
de axudar á persoa doente a recuperar e/ou manter o máximo nivel posible de
funcionalidade e independencia e de mellorar a súa calidade de vida en xeral.

Os obxectivos propostos centráronse en:
 Diminución da dor.
 Regulación do ton muscular.
 Mellora da sensibilidade.
 Mellora da mobilidade e da forza.
 Mellora do control postural.
 Mellora do equilibrio.
 Mellora da coordinación.
 Mellora da resistencia á fatiga.
 Reeducación da marcha.
 Mellora da autonomía.
 Mellora da motricidade fina e grosa.

O programa de intervención consistiu en:
• Técnicas manuais miofaciais.
• Estimulación sensitiva con texturas variadas, pelotas de pinchos, bolsas de xel
frío/quente, alfombrillas de pinchos, plataforma vibratoria.
• Mobilizacións pasivas.
• Exercicios asistidos, activos e activos-asistidos con axuda de pelota Bobath
entre outros.
• Recrutamento de grupos musculares con lastres e Theraband.
• Estiramentos pasivos e activos.
• Enderezamento axial e bipedestación en espalderas.
• Equilibrio sobre bases inestables (prato de Bohler, disco de Freeman, pelota
Bobath)
• Marcha en paralelas, en cinta de marcha e con axudas técnicas (bastón,
muletas, andador). Circuítos con obstáculos.
• Traballo cardiovascular en bicicleta estática e cinta rodante eléctrica.
• Práctica de transferencias, cambios posturais, vestido e desvestido, etc.
• Exercicios de motricidade fina con quebracabezas, plastilina, xogos de roscas e
parafusos, pinzas de roupa, xogos de enfiar, persoais variados con cremalleiras,
botóns, prendedores.
• Indicacións de pautas e exercicios para o domicilio, tanto para a persoa usuaria
como para os seus/súas coidadores/as e familiares.
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Ao longo do ano 2020 atendéronse:
- servizo de fisioterapia de terapia manual / osteopatía: 59 persoas (47 eran usuarios
con algún tipo de afectación neurodexenerativa e 12 persoas non afectadas, socios sen
doenzas ou familiares de usuarios / socios),
- servizo de fisioterapia neurolóxica: 44 persoas (afectadas de EM e outras doenzas
neurodexenerativas semellantes).
Unha das persoas beneficiarias acudiu con libranza vinculada á adquisición deste
servizo.

 SERVIZO DE LOGOPEDIA
Pódense diferenciar en tres grandes bloques:
1. Terapia miofuncional: dirixida a aquelas persoas con dificultades na musculatura
orofacial e na súa funcionalidade que repercute na vida diaria da persoa. Estes casos
poden incluír disfaxias, disartrias, parálises. Dentro desta terapia atópanse todos
aqueles procedementos coa musculatura da cara, tanto de tonificación para aqueles
usuarios cunha musculatura máis hipotónica ou fláccida; como de relaxación, para
aqueles casos nos que existen unha elevación do tono. Así mesmo, tamén se engloban
exercicios musculares para un maior control do bolo e unha deglutición máis segura e
eficaz, unha maior intelexibilidade ou tamén unha maior simetría e amplitude de
movemento.
Obxectivos :
- Redución dos episodios de atragantamento.
- Realización dunha deglutición segura e eficaz.
- Mellor control do bolo na fase oral.
- Adquisición dun tono, forza e resistencia da diferente musculatura orofacial.
- Adquisición dunha simetría e dunha maior amplitude de movemento da
musculatura orofacial.
- Aumentar a intelixibilidade da fala.
- Aumentar a funcionalidade do cinturón do buccinador.
- Reducir a cantidade de restos en vestíbulo.
- Mellorar a fluxo espiratorio.
2. Terapia vocal: dirixida a aquelas persoas con alteración nas calidades da voz, xa ben
sexa o timbre, o tono, a tonalidade, o volume, etc. Para isto recórrese á aprendizaxe de
técnicas de impostación vocal e aproveitamento dos resoadores anatómicos. Deste
xeito adquírese unha mellor colocación da voz así como unha mellor utilización da
mesma, evitando polo tanto disfonías ou outros problemas vocais derivados do abuso
ou mal uso da voz. De igual forma tamén se adquiren os correctos hábitos de hixiene
vocal para evitar doenzas posteriores.
Obxectivos:
- Optimizar o volume empregado.
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-

Optimizar o tono e o timbre empregado.
Adquirir a correcta colocación da voz.
Adquirir os correctos hábitos de hixiene vocal.
Adquirir as habilidades de impostación vocal.

3. Terapia cognitiva: moitos dos usuarios que acoden á Asociación precisan unha
terapia baseada sobre todo na parte cognitiva debido a un deterioro das funcións. Con
este obxectivo trabállase para optimizar a memoria a corto e a longo prazo, así como
os diferentes tipos de atención (selectiva, sostida, dividida). De igual forma tamén se
realizan intervención para a redución do fenómeno da punta da lingua ou anomia, e
polo, a capacidade de acceso ao léxico e de recuperación do mesmo. Optimizando
tamén a habilidade de planificación e organización da información, entre outros. No
ámbito da linguaxe búscase un discurso cunha maior cohesión e cunha maior riqueza
de expresións, así como un repertorio léxico adecuada á idade e unha grafía adecuada.
Obxectivos:
- Optimización das funcións executivas superiores.
- Memoria a corto e a longo prazo.
- Atención sostida, selectiva, dividida, ...
- Organización e planificación da información
- Mellorar a cohesión e organización do discurso.
- Mellorar o acceso ao léxico e a recuperación do mesmo.
- Aumentar o repertorio e os recursos léxicos empregados.
- Optimizar a grafía e polo tanto a motricidade fina.
Ao longo do ano 2020 atendéronse 34 persoas.
Unha das persoas beneficiarias acudiu con libranza vinculada á adquisición deste
servizo.

Sesión Intervención Logopédica
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 SESIÓNS GRUPAIS INTERDISCIPLINARES
Todos os mércores de 12.00 a 13.00h, previo á declaración do estado de alarma,
realizamos un obradoiro dirixido pola fisioterapeuta e a logopeda con sesións grupais
de estimulación da linguaxe e cognición, desenvolvemento da motricidade fina e grosa
e crecemento persoal. Acudiron de forma continuada ao obradoiro, de xaneiro a
mediados de marzo, 5 persoas cun importante grao de discapacidade e dependencia.

Sesión obradoiro grupal (confección de máscaras de entroido)

 SERVIZO DE PSICOLOXÍA
Intervención psicolóxica con persoas afectadas de EM, outras enfermidades
neurodexenerativas similares e coa familia cando é preciso, co obxectivo de facilitar
unha maior aceptación da enfermidade e dos seus síntomas, así como da
discapacidade e dependencia vinculados á mesma.
A intervención, de carácter cognitivo-conductual, levouse a cabo a través de sesións
individuais, e nalgunhas ocasións, coa participación en calidade de acompañante
dalgúns dos seus familiares, co obxectivo de facilitar unha maior aceptación da
enfermidade tamén por parte do entorno, evitando comportamentos pouco
adaptados que poden supoñer a desprotección ou sobreprotección do paciente,
afectando sobre a súa autonomía e percepción de valía do propio paciente.
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Durante o período de execución do programa, as sesións presentaron en todo
momento un carácter presencial; sen embargo, e con motivo da situación de
emerxencia sanitaria decretada polo goberno estatal e relacionada coa situación de
pandemia polo COVID-19, durante os meses que van de maio a decembro as sesións
de intervención psicolóxica realizáronse a través de diferentes vías:
-

presencial

-

telefónica

-

videoconferencia

A modalidade da intervención valorouse en función da dispoñibilidade e o manexo de
recursos técnicos por parte da persoa usuaria, así como a efectividade, valorada por
parte do profesional.

O número de persoas beneficiarias do servizo foi de 38.

Sesión Intervención Psicolóxica

 SERVIZO DE TRABALLO SOCIAL
O servizo de traballo social é o primeiro contacto para a persoa enferma, coidadora ou
familiar. Ofrece información de recursos sociais e sobre os distintos servizos e
actividades existentes en cada momento no centro, así coma do seu funcionamento,
atendendo aos problemas, necesidades e demandas das persoas usuarias. A súa
actividade tamén se centra:
-

Informar, orientar e asesorar a persoas con EM, ELA, Párkinson e doenzas
semellantes, así coma aos seus familiares en canto a recursos e servizos sociais.
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-

Derivar a outros entes sociais según a casuística.
Xestión e optimización de recursos
Promover a visibilización e sensibilización social en torno á EM e contribuír á
captación de fondos.
Actividades dirixidas a dinamizar o movemento asociativo.
Seguemento das persoas socias afectadas durante o confinamento ocasionado
pola Covid-19

As intervencións sociais realizadas centráronse principalmente nas seguintes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Entidade, adhesión e entrevista de valoración inicial.
Prestacións socioeconómicas.
Programas.
Servizos.
Axudas.
Exencións.
Seguemento.
Outras.

A atención que ofrece este servizo está aberta á totalidade de persoas asociadas en
ACEM, familias e persoas coidadoras, así coma a sociedade en xeral para obter
información específica da entidade / recursos destinados ao colectivo de atención.

 SERVIZO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Promove a calidade de vida e benestar a través da ocupación. Ten como obxectivo
principal capacitar ás persoas a participar nas actividades do seu día a día (AVD).
Os obxectivos e a intervención, centráronse en:


Rehabilitación ou mantemento daquelas habilidades precisas para participar
nas ocupacións do día a día: estimulación cognitiva, mellora ou mantemento da
destreza manipulativa tanto global como fina, potenciación da sensibilidade,
mellora ou mantemento do rango articular, forza e coordinación en membros
superiores.
 Adestramento ou adaptación en actividades da vida diaria (actividades básicas
e instrumentais), participación social, lecer, traballo.
 Asesoramento en produtos de apoio (férulas, cadeiras de rodas, táboas de
transferencia, produtos relacionados co aseo persoal, alimentación, vestido e
desvestido, etc.) ou en adaptacións da contorna.
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O servizo estivo aberto á totalidade de persoas interesadas en información e
asesoramento específico, sendo o número de persoas beneficiarias da terapia 10.

 PILATES, PINTURA E GOLF ADAPTADO
PILATES ADAPTADO
Dende ACEM, somos coñecedores de que a actividade física e o exercicio xogan un
papel importante para axudar ás persoas con EM a xestionar os seus síntomas e
mellorar a súa calidade de vida.
Obxectivos:
-

Fortalecer e tonificar os músculos
Aumentar a flexibilidade
Axudar ao equilibrio
Mellorar a capacidade de movemento das persoas
Contribuir á socialización do grupo

A actividade levouse a cabo de forma presencial e online, segundo as restriccións en
cada momento. Tivo lugar martes e xoves en horario de mañán, beneficiándose ao
longo do ano un total de 20 persoas.

Sesión de Pilates
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EN-RED-ARTE: OBRADOIRO DE PINTURA
A pintura estimula a comunicación, a creatividade, a sensibilidade, aumenta a
capacidade de concentración e expresión e mellora a motricidade.
Este obradoiro realizado a través da colaboración de COGAMI, ofreceu ás persoas
participantes un espazo de expresión e desenvolvemento persoal, favorecendo
asemade o encontro e a participación social.
Participaron no obradoiro un total de 10 persoas.

Execución de lámina durante unha clase

GOLF ADAPTADO
Cunha periodicidade dun día/semana, persoas afectadas de EM acudiron a realizar
esta actividade adaptada para persoas con discapacidade.
Foméntase o
desenvolvemento físico mediante a realización dunha actividade que potencia a súa
autonomía persoal. Participaron de forma continuada 11 persoas durante o primeiro
trimestre do ano, ata a declaración do estado de alarma.

Clase de golf adaptado
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OUTRAS ACTIVIDADES
-

SENSIBILIZACIÓN, VISIBILIZACIÓN E CAPTACIÓN DE FONDOS

Campaña Solidaria 25 aniversario “Móvete en taxi pola EM”, que recibiu o premio
Concienciación
e
Divulgación
da
Fundación
Merck
Salud.
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- LECER E TEMPO LIBRE ACCESIBLE

FESTA DO ENTROIDO. O 20 de
febreiro, ACEM celebrou
o
entroido
cunha
FESTA
de
DISFRACES.

WEBINAR, CHARLAS, XORNADAS
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-

FORMACIÓN EQUIPO

Ademáis da participación nas charlas, conferencias e webinar de ACEM:
-

Participación na Xornada formativa de COGAMI: “Como difundir a nosa
entidade” (2ª edición 2020), 28/10/2020.

-

Formación PRL: Curso presencial de Primeiros Auxilios e formación online
específica Coronavirus.
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