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Dende o 2013 ano de fundación de ANEDIA o número de socios vai en aumento ano tras ano, 

destacando o crecemento nos dous  últimos anos, pero  tamén a crecente demanda de 

información por parte das persoas con diabetes tipo 1. 

 

 

 

 

 

 

A comezos do 2020 realizamos unha asemblea ordinaria onde tomamos decisións sobre o rumbo 

e tipo de actividades que faríamos neste ano, e cun calendario de actividades intenso, como viñan 

demandando os nosos socios durante todo o ano 2019. 

Nesta asamblea, fixemos cambios na nosa xunta directiva para poder ir cubrindo todolos servizos 

de pediatría e adultos que estaban demandando nas catro provincias Galegas. Froito deste 

traballo, nestes momentos estamos presentes na maioría de Consellos Asesores de Pacientes das 

áreas sanitarias galegas. 

A prioridade era atender a parte psicolóxica que era a parte menos atendida polo sistema 

sanitario e facer o noso primeiro campamento. Para isto un dos obxetivos en canto a traballo 

interno era conseguir entrar no RUESPP (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos 

Sociais de Galicia), rexistro que é  unha ferramenta para a difusión, o coñecemento e de 

orientación na asignación dos recursos sociais existentes. 

Comezamos a preparar varios proxectos propios á vez que nos íamos integrando en outros en 

colaboración con concellos, empresas e diversos colectivos. Pero en Marzo chegou a pandemia e 

tivemos que parar moitos dos nosos proxectos e actividades, o que parecía un tempo de 

ANO NÚMERO DE SOCIOS 

2014 66 
2015 82 
2016 109 
2017 129 
2018 144 
2019 198 

2020 287 
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inactividade total convirteuse nun fervedoiro de actividades mediante as redes, a nosa complexa 

estructura  repartida por toda Galicia e que nos obrigaba a repartir traballo  e a facer reunións 

telemáticas era xusto o que tiñamos que facer nestes momentos, polo que non supuxo un cambio 

no traballo interno. Pero sí un gran cambio nas nosas actividades, porque tivemos que prescindir 

case na totalidade de actividades presenciais. 

Pero o traballo aumentou, porque suspendidas moitas das consultas, e con cambios de rutina as 

consultas e os problemas administrativos multiplicáronse. Os novos debuts neste confinamento 

requiriron tamén de axuda extra por parte de todos. 

Ao longo de todo o ano dominou a prudencia, porque inda que nos estudios que foron 

aparecendo non aparecía a diabetes tipo1 como factor de risco na pandemia estivemos sempre 

actuando ca máxima prudencia, pero inda así o 2020 foi un ano con moito traballo e actividades. 

Perder o contacto directo das quedadas e encontros físicos foi duro, pero todo chegará de volta, 

agardamos que neste 2021 xa poidamos retomar al menos en parte ese contacto que tanto nos 

presta. 

Foi un ano no que traballamos moito preparando proxectos que moitas veces polas circunstancias 

da pandemia non puideron sair adiante, pero iso non nos resta forzas para seguir traballando, 

porque de seguro que nos próximos anos verán a luz. 

ANEDIA como asociación sigue a medrar en alcance, como puidemos comprobar no mes de 

febreiro en Málaga no DED (Diabetes Experience Day), onde tivemos a oportunidade de reunirnos 

con profesionais sanitarios, asociacións e moitas persoas que traballan en diabetes por toda 

España, e para os que ANEDIA era coñecida pola súa actividade o que nos supuxo un 

recoñecemento ao noso traballo.  

O crecemento  de familias de ANEDIA continuou adiante e superánronse os 280 

socios/beneficiarios directos e entorno a uns 500 beneficiarios indirectos (familias, profesionais 

sanitarios, profesionais educativos etc), o cal conleva un crecemento moi importante tamén de 

traballo para atender cada vez máis socios sen contar con persoal propio. Esta carencia de persoal 

dificulta a prestación de servizos da nosa entidade que é fundamental para garantir unha mellora 

na calidade de vida das persoas e familias que teñen DT1 en Galicia. 
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A gran espiña deste 2020 e non ter conseguido ter persoal propio e seguir traballando a base de 

voluntariado, e queremos aproveitar para agradecer a todos e cada un dos voluntarios o seu 

traballo. Aínda que a figura do voluntariado é moi importante, nestes intres ANEDIA e os seus 

socios creceron tanto que necesitamos de persoal continúo e constante de cara a garantir un 

servizo de calidade que os nosos socios necesitan e demandan. 

Tamén nos gustaría incidir que ao final as actividades que se fixeron este ano foron unha pequena 

parte das programdas e fíxose moitísimo traballo que non é visible. 
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ANEDIA nace como asociación no ano 2013 froito da inquietude de varias familias con nenos e 

nenas con diabetes tipo 1 que atopan un montón de problemas a nivel educativo e sanitario non 

resoltos e sen atopar vías polas que facelo. 

O movemento asociativo é fundamental para canalizar este tipo de demandas, formando parte do 

tecido social e comeza a súa andadura xa cun ámbito autonómico, porque moitos dos problemas 

que se están a sufrir  teñen unha solución de ámbito galego e desa forma comeza a traballar, 

buscando que a solucións cheguen a familias de toda Galicia. 

 

No 2018-2019 prodúcese un cambio de estatutos onde se crea unha sección xuvenil para dar voz 

á xente nova cos 18 anos cumpridos, e acorde co decidido en asemblea amplíase ata os 29 anos.  

Este cambio xurde da demanda feita polos membros da nosa asociación que van medrando. . Na 

actualidade temos cada día maior demanda tamén da poboación con diabetes maior de 29 anos, 

co cal a nosa entidade está a estudiar a posibilidade de poder dar servizo a esta poboación, xa que 

así nolo estan a requerir. 

 

O cambio realizado nos estatutos fai que os nosos obxetivo e/ou fins queden definidos do 

seguinte xeito: 

 

a)Asesorar e proporcionar axuda social, sanitaria, psíquica, física, laboral, legal, terapéutica e 

asistencia a tódalas persoas afectadas por Diabetes Tipo I de menos de 30 anos, así como os 

seus familiares e entorno social, co fin de lograr a integración total desde colectivo, facendo 

fronte a enfermidade de forma activa e positiva.   

b) Facilitar o benestar social dos menores de 30 anos con Diabetes Tipo I, colaborando e 

contribuíndo coas entidades públicas no establecemento de cantas disposicións legais sexan 

necesarias para fomentar e garantir a máxima protección posible deste colectivo, e se evite 

calquer prexuizo social lográndose a total integración social.   

c) Estimular, fomentar e propor o estudo, investigación experimental e clínica e 

desenvolvemento sobre as causas e tratamento da diabetes en menores, así como os 

mètodos curativos a través dos diferentes profesionais da saúde. Colaborar na realización de 
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estudos de carácter educativo, social, xurídico, psicolóxico, epidemiolóxico, ou outros, que 

faciliten a solución dos problemas do menor de 30 anos con Diabetes Tipo I.   

d) Prestación de servizos de prevención e promoción da autonomía persoal axeitada á 

topoloxía dos usuarios da entidade.  

 e)Reivindicar a asistencia médica, especializada e multidisciplinar para tódolos menores de 

30 anos con Diabetes Tipo I.   

f) Instar á Administración Sanitaria e á Administración Educativa para que proporcione 

tódolos medios necesarios para o autocoidado da diabetes.   

g) Proporcionar información e unha axeitada Educación Diabetolóxica, teórica e práctica, a 

socios, familiares, escolas e poboación en xeral. Fomentar unha Educación Diabetolóxica de 

calidade para todos.   

h) Defender os dereitos dos menores de 30 anos con Diabetes Tipo I có fin de conseguir a súa 

plena integración escolar, social e laboral.   

i) Resolver as necesidades dos menores de 30 anos nos ámbitos sanitario, escolar, familiar, 

universitario, laboral, ... , derivados da súa condición de menor ou xoven con Diabetes Tipo 

I.  

j) Promover, crear e organizar accións sociais, sanitarias, educativas, informativas, de 

concienciación, divulgación, etc... a través de proxectos de sensibilización e normalización 

para a sociedade e as institucións.   

k) Potenciar a relación entre nenos, nenas, mozos, mozas-familiares de menores de 30 con 

Diabetes Tipo I e prestar apoio ós familiares.   

l) Establecer relacións con outras asociacións de persoas con diabetes e con outros colectivos 

relacionados directa ou indirectamente coa diabetes.   

m) Promoción, intervención e integración de proxectos sociais, sanitarios, discapacidades 

invisibles e educativos.   
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n) Promover e crear os servizos sociais, de asistencia técnica e xestións especializada que se 

estimen oportunos segundo as circunstancias da Diabetes Tipo I e das persoas con menos 

de 30 anos que a padecen, supervisadas polos correspondentes profesionais a materia, 

sobre todo en tema de discapacidade e minusvalía.   

o) Realizar tódalas accións precisas para o logro dos fins mencionados e que sirvan para 

mellorar a calidade de vida do menor de 30 anos con Diabetes tipo I.   

p) Abrir delegacións en calque lugar de Galicia, para desenvolver axeitadamente calquera 

programa ou proxecto.  

 Dende o 2019 os maiores de 29 anos estanse integrando como socios colaboradores e cada día 

sumamos máis, o que nos ten que facer replantexarnos a súa pertenza como socios de pleno 

dereito.  
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O día 1 de febreiro celebramos a asemblea ordinaria en Santiago de Compostela, onde 

aprobamos as contas de 2019, e debatemos sobre os obxetivos de 2020, e acordamos entre todos 

os presentes cales serían os nosos puntos fortes de traballo para este ano.  

Acorde a isto aprobamos un orzamento e un programa de actividades e obxetivos. 

Tamén fixemos pequenos cambios na xunta directiva, para ir readaptando o equipo ao traballo 

actual e á dispoñibilidade das persoas, porque aquí seguimos sendo todos voluntarios. 

Aproveitamos para agradecer o seu traballo as persoas que deixaron a directiva o ano pasado. 

 

Gran parte do nosos traballo chega as familias socias e ao público en xeral mediante as redes, e 

neste ano foi importantísimo contar xa cunha experiencia previa neste campo. 

Aproveitamos este momento que nos pareceu perfecto para poñer en marcha un proxecto dos 

que tiñamos no peto, que era dotar a ANEDIA dunha páxina web propia. 

Escollemos un dominio .gal porque  entendemos que era o que máis nos representa e o proxecto 

foi unha realidade no mes de Novembro. 

 

Ao longo de todo o ano cas diferentes actividades programadas estivemos presentes nos medios 

de comunicación tanto de prensa escrita, como na radio e na televisión con ocasión das distintas 

actividades que fomos realizando ao longo do ano. 

Que se teña presente a diabetes nos medios de comunicación  é un dos nosos obxetivos, e sobre 

todo intentar dar a coñecer a diferenza entre diabetes tipo1 e diabetes tipo2. 
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Moitas das nosas actividades non se poderían levar a cabo sen a implicación e colaboración dos 

Concellos, polo que o contacto con moitos deles é directo e continuo.   

Aparte dos contactos para actividades concretas en varios concellos deseñamos unha campaña 

específica para o día mundial da Diabetes dirixida a Concellos, facilitándolle as súa participación 

mediante a cesións de materiais gráficos xa deseñados por ANEDIA que se poñen á súa 

disposición. 

E conseguimos colaborar con concellos das catro provincias: 

Pontevedra, Vigo, Meaño,  O Porriño, Mos, Redondela, Ponteareas, Cangas, O Rosal, Nigrán, A 

Guarda, Cuntis, Salceda de Caselas, Gondomar, Sanxenxo. 

A Coruña, Santiago de Compostela, Riveira, Carral, A Pobra do Caramiñal, Ames, Brión, Oroso, 

Ordes, Boiro, Lugo, Cervo, Foz, Ourense, Verín, Carballiño 

  Tamén colaboramos cas Deputacións de Coruña, Pontevedra e Ourense neste 2020. 
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No 2020 materializamos unha colaboración que xa se viña facendo con D. Javier Sanhonorato 

Vázquez,  abogado madrileño con diabetes tipo 1 dende neno e  cunha superespecialización nos 

temas de diabetes que leva defendendo dende fai moitos anos. 

  

 

 

 

 

 

 

A miña temperá vocación polo Dereito culminou coa colexiación no Ilustre Colexio de 

Avogados de Madrid ( ICAM) e coa Especialización en Dereito Sanitario pola Universidade 

de Comillas. Durante eses anos, o feito de pertencer ao voluntariado social e de exercer 

cargos en Xuntas Directivas de distintas Asociacións, foi creando o pouso necesario para 

reivindicar sempre criterios de xustiza social unidos á defensa dos Dereitos Fundamentais 

sobre a base do principio de igualdade e non discriminación do artigo 14 da Constitución 

Española. 

Doutra banda, as necesidades xurídicas actuais, lévannos á especialización e, en moitos 

casos, á  superespecialización. No meu caso, destínase ao estudo da problemática  

socioxurídica que viven as persoas con diabetes, e á defensa dos seus dereitos tanto 

colectivos como individuais, como cidadáns dun Estado Social e Democrático de Dereito: 

• Dereito ás prestacións sanitarias e farmacéuticas necesarias para controlar a 

diabetes. 
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• Dereito a unha integración escolar normalizada con seguimento seguro do 

tratamento. 

• Dereito a obter e prorrogar o permiso de condución con todas as súas potestades, 

incluída a de facilitar unha condución segura e non limitada no tempo. 

• Defensa de dereitos laborais relacionados cunha valoración inexacta da diabetes 

por parte do empregador ou dos servizos médicos ou de prevención de riscos laborais da 

empresa. 

• Exclusións por diabetes no acceso á Función Pública. 

• Discriminación por diabetes no acceso a un emprego. 

• Prestacións de Seguridade Social: incapacidade laboral, coidado de menor con 

diabetes… 

• Tramitación de discapacidade. 

E neste sentido, síntome orgulloso de ser o primeiro avogado en España que dirixiu unha 

demanda contra unha gran empresa por discriminación laboral por diabetes e gañouna. O 

cal serviu de acicate para outros compañeiros e para situacións similares posteriores nas 

que volvemos a vencer. 
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ANEDIA ten asinado un convenio ca Consellería de Educación, Formación Profesional e 

Universidades, que se revisa de xeito anual e nos permite participar de xeito activo en actividades 

ca consellería. 

 

No 2020 o parón producido pola pandemia e logo os cambios de novo na Consellería de 

Educación e Cultura fixo que o traballo estivese parado a nivel reunións na consellería, pero aínda 

así, o número de formacións e colaboracións cos coles continuou medrando. 

 

Volvemos alcanzar de novo case un centenar de intervencións, para resolver no día a día moitos 

pequenos problemas que xorden as familias, incluídos os xurdidos nos comedores escolares. 

 

Tivemos varias reunións de traballo coa Consellería incluíndo unha reunión ca Conselleira á que 

achegamos os datos dunha enquisa previa realizada en Xaneiro de 2020, dende a Consellería nos 

trasladan que existen rexistrados uns 300 protocolos, o que entendemos que alcanza sobre un 

30% do alumnado, polo que temos que seguir traballando. 
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Salientar que aínda un 56,9% non ten feito ou non sabe si ten o protocolo e plan individualizado 

feito, coas consecuencias que esto pode conlevar. 

Un 75% non ten ou descoñece si exite un equipo de atencion a enfermidades crónicas, situación 

moi preocupante non só para a poboación con DT1, senón para o resto de enfermidades crónicas.  

 

 No mes de febreiro tivemos oportunidade de participar nunha xuntanza de traballo para 

ver as problemáticas comúns do alumnado no que tivemos oportunidade de informar das 

nosas necesidades e das carencias do protocolo en vigor. 

Tamén participamos nas reunións convocadas dende Educación para dar a coñecer os 

protocolos educativos. 

Volvemos superar as  30 formacións ao profesorado inda que foi un ano onde case non se puido 

entrar aos coles, por iso cabe  destacar a implicación cada vez maior do profesorado.  

Aínda que a utilización das novas técnoloxías a través da medición de glicosa mediante sistemas 

dixitáis facilitan os controis nas aulas, aínda queda moita sensibilización, información e formación 

que impartir no sistema educativo, que son peza fundamental para garantir a integración dos 

nosos fillos nas aulas. 
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As actividades encamiñadas a que os nenos e nenas collezan algo máis da diabetes que poden 

ter os seus compañeiros de aula son sempre gratificantes, porque recollen perfectamente a 

información e plantexan cuestións sempre interesantes sobre o tema. Complementa as charlas 

formativas ao profesorado e son de utilidade sobre todo nos debuts, deronse en aula e tamén nos 

comedores. 

Grazas ao convenio de colaboración entre ANEDIA e a Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade, ANEDIA participou en no curso “A COLABORACIÓN COMO BASE PARA A 

EDUCACIÓN INCLUSIVA” que tivo lugar nos centros de formación de profesorado (CEFORES e 

CAFI) de toda Galicia. 

Un curso no que participamos con moitas outras entidade e no que durante unha sesión de dúas 

horas os participantes poideron coñecer algo más da diabetes tipo 1 ca que conviven case mil 

menores en toda Galicia. 

Esta iniciativa permite o achegamente a profesionais da educación interesado en levar a cabo nos 

seus centros un traballo de inclusión real do alumnado con algún tipo de problemática. 

Contamos como relatoras con dúas grandes profesionales do ensino, que teñen como valor 

engadido ser nais de alumnado con diabetes, co cal coñecen as dúas visións do problema. 

Agradecer a gran acollida que tiveron estes cursos e tamén a implicación do persoal da Conselleria 

para que poidesen levarse a cabo 
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Un ano máis insistimos na información aos coles cos Contos Azuis de Raquel  Queizás, na Provincia 

da Coruña contamos ca axuda da Deputación e podemos chegar a todos os coles que o soliciten, 

no resto de Galicia temos que  contar cos nosos propios medios para levar a Raquel aos centros 

educativos.   

Este 2020 algúns concellos colaboraron tamén con nós para levar os contos azuis a toda Galicia. 

Como é o caso de Pontevedra, Ribeira e Ames. 

A verdade que como profesional da escena, nai dunha nena con diabetes e boa  coñecedora dos 

centros educativos Raquel é un activo moi importante para dar información e resolver posibles 

problemas nos coles.  

Para poder garantir, levar estes contos a todos aqueles centros de Galicia que así o demande, 

ANEDIA necesita contar con persoal de forma continua. 
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No mes de febreiro estivemos no DED 2020 que se celebrou na cidade de Málaga, neste congreso 

que reúne a moitos profesionais e pacientes  da diabetes en España tivemos a oportunidade de  

escoitar a figuras destacadas, aprender con charlas estupendas e tamén do coñecer a moitas 

persoas. 

O mellor desta experiencia foi o contacto que establecemos con moitos dos poñentes, e sobre 

todo a satisfacción de que o traballo de ANEDIA é recoñecido por persoas de toda España, o que 

de verdade que é o mellor agasallo que non truxemos de Málaga. 
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Unha das nosas apostas segue a ser a formación en tecnoloxía, así que programamos un  taller de 

Nightscout impartido por Susana Feáns na Coruña.  

Neste taller Susana explicounos as posibilidades existentes segundo as nosas necesidades, que 

podemos empregar para facilitar o noso acceso aos nosos dispositivos de diabetes. 

Aquí as prazas foron  moi limitadas, polo aforo da sala. Celebrouse no  centro cívico Los Rosales. 
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No caso dos rapaces e rapazas máis maiores a partir de 12 anos máis ou menos, o enfoque das 

actividades é diferente, despois de traballar con eles en varios seminarios e formacións decidimos 

xuntalos para facer talleres culturais, o mesmo que farían con outros rapaces do seu entorno, 

pero neste caso xuntando rapaces de toda Galicia con diabetes. 

Comprobar que non eran os únicos con esta enfermidade crónica, compartir experiencias e sobre 

todo non facer “cousas de diabetes”, senón outras experiencias, facilitou a súa integración e a 

mellora da súa actitude no momento de enfrentar o tratamento no exterior sobre todo en 

público. 

 

Neste ano tan complexo non puidemos levar a cabo todas as actividades programadas, pero 

fixemos unha Visita a Santiago: un grupo de xente nova chegados de varias cidades de realizou 

unha visita cultural pola mañán seguida dun almorzo e logo realizaron actividades conxuntas pola 

tarde.  

Foron chimpar xuntos ao Urban Planet e disfruntaron dun día completo sen charlas, sen presións, 

só eles. A valoración da experiencia foi moi positiva e deixounos con mois plans futuros que por 

mor da pandemia non se poideron levar a cabo.  
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Un dos nosos obxetivos principais para este ano era a celebración dun campamento no verán, e 

para iso fomos facendo moito traballo previo.  

Unha parte era prepararnos e aprender dos que xa saben, e por iso enviams a dous voluntarios ao 

curso de formación de Voluntarios 2020 de FADEX, a federación de diabetes de Extremadura que 

nos cursou unha invitación para isto. 

O curso celebrouse en Marzo en Cáceres e alá foron os nosos voluntarios que volveron moi 

ilusionados con todo o aprendido. 

 

 

 

O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-wqRpg4m5i-o/XmZrV1vn4_I/AAAAAAAAN78/2XYYtbebAwk3Ql0KOwB4o6JRgAyDHXqbACLcBGAsYHQ/s1600/20200308_105754.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-H9RnC4seB3I/XmZoizVJVsI/AAAAAAAAN7w/jsohbVDBdt4tEJ0JfQzyPvO6VuPy6X9XgCLcBGAsYHQ/s1600/WhatsApp+Image+2020-03-09+at+08.22.10.jpeg
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O deporte é un dos piares fundamentais na diabetes, e xa quedaron atrás os tempos onde se 

recomendaban deixar a súa práctica. O deporte é un piar básico para que as persoas con diabetes 

poidan ter uns níveis e control glucémicos o mais adecuados posibles. 

Contamos con grandes figuras deportivas en todo tipo de deportes e actvidades que nos sirven 

como exemplo e debemos normalizar a presencia dos atletas con diabetes en todo tipo de 

competicións. Pero neste 2020 a situación deportiva foi moi difícil e decididos como estamos a 

apostar polo deporte convocamos as I Becas ANEDIA deporte 2020. 

 

Nesta convocatoria contamos coa axuda de varias empresas para os premios, que foron en vales 

de compra de material deportivo, material diabetes, ou pago de cursos e materiais para deporte. 

Todos os rapaces presentados tiveron un beca, que se estableceu polo seu nivel deportivo: 

 CATEGORÍA NACIONAL .300 euros.  

 CATEGORÍA AUTONÓMICA. 150 euros. 

 DEPORTE FEDERADO. 100€  

 Outros, 50€ para inscripción clube. 
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Este ano tivemos ocasión de colaborar nun  proxecto: HANDIVAIRSITY , no que participamos da 

man de NOVALAB e AirLiquide (España). 

Desde o primeiro momento que nos chegou información do proxecto pensamos nos nenos e 

adultos que suman DIABETES tipo 1 e AUTISMO, para os cales un CGM, monitor continuo de 

glicosa, pode ser unha gran ferramenta, xa non só de pequenos senón na súa incorporación ao 

mundo laboral. Sabemos que esa unha gran ferramenta para todos, pero neste proxecto que 

axuntaba discapacidade, tecnoloxía e acceso ao mundo laboral tiñámolo moi claro. Ademais 

dentro do catálogo de AIR LIQUIDE – NOVALAB está o Dexcom G6, un sensor que está a facilitar a 

súa vida diaria a moitos pacientes, pero que no caso dos afectados ademais polo autismo 

realmente cambioulles a vida. 

Nos vídeos do proxecto seguro que vos emocionades con Marga e Enzo e aprenderemos 

escoitando ao Dr. Chamorro pediatra do H. Cunqueiro de Vigo. Queda moito camiño por 

percorrer no mundo laboral para os pacientes con diabetes, pero aquí estaremos para seguir 

pelexando xuntos.  

Todos os vídeos están dispoñibles na nosa canle de YouTube ANEDIA GALICIA 

Queremos que conozca la iniciativa del Grupo Air Liquide a nivel mundial 

denominada: HANDIVAIRSITY.  

Una iniciativa que engloba a todas las entidades del Grupo, entre ellas NOVALAB, y que tiene 

como objetivo, promover la inserción laboral de personas con diferentes discapacidades. 
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HandivAirsity es un proyecto de alcance europeo que engloba tanto a empleados, proveedores, 

como a otros diferentes colectivos y que prueba nuestro firme compromiso por una sociedad 

mejor, una sociedad donde todos tenemos cabida. De Todos, Para Todos y Por Todos, pues 

creemos firmemente que la diversidad es el motor de nuestra organización y de la Sociedad. 

Nuestros principales objetivos: 

 Concienciar acerca de la necesidad de la inserción laboral de personas con discapacidad y 

promover acciones que la favorezcan 

 Integrar a profesionales con discapacidad en nuestra Compañía 

 Promover proyectos de inclusión interna y externa 

 Mejorar el conocimiento acerca de la discapacidad 

 Promover la formación de personas con discapacidad 

 Compartir buenas prácticas de acciones locales para la inclusión social 

 Hacer de la diferencia una oportunidad para el desarrollo 

 Asegurar que todos colaboradores con discapacidad trabajan en lugares adaptados a sus 

necesidades. 

En el mes de junio 2020 se lanzó un reto importante. Todas las entidades del Grupo Air Liquide 

presentaron sus mejores prácticas para ponerlas en común y que puedan servir de ejemplo para 

otros países. 

Desde Novalab Ibérica creemos que el uso de las tecnologías avanzadas en Diabetes, aplicadas a 

pacientes con determinadas discapacidades es un importante proyecto para poner en valor y por 

ello hemos pedido el apoyo de profesionales, asociaciones y pacientes para recoger varios 

testimonios que muestren aspectos fundamentales de estas tecnologías avanzadas; al facilitar el 

autocontrol de su Diabetes, mejorar su calidad de vida cotidiana, y posibilitar su mejor integración 

en la Sociedad y en su desarrollo personal y profesional. 

 La participación española ha sido posible gracias a la colaboración de: 

ANEDIA: María José Rego.- Presidenta ANEDIA, Margarita Ledo e Elisa López Calvo – 
Vicepresidenta, Dr. Jose Luis Chamorro.- Servicio de Pediatría del Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo  
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Para faciltar o acceso á información sobre o coronavirus, sumámonos a unha campaña organizada 

pola  Alianza JDRF - Beyond Type 1, para compartir recomendacións para as persoas con diabetes 

durante o COVID-19  con fin de freara a propagación e protexer aos maís vulnerables. 

Estas recomendacións foron feitas pola  Alianza JDRF - Beyond Type 1 e contan co respaldo da 

Asociación Americana de Diabetes, a  Escola de Medicina de Harvard e a Sociedade Internacional 

de Diabetes Pediátrica e de Adolescentes (ISPAD)  e atopanse publicadas en 

coronavirusdiabetes.org.  

 

 

https://coronavirusdiabetes.org/
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Gracias a SANOFI e FEDE participamos este verán nun taller online para rapaces entre 12 e 17 

anos con diabetes. 

Trátabase dun taller de salud emocional adicado a descubrir mediante a música, as emocións que 

viven os adolescentes con diabetes. No taller de ANEDIA contamos ca presencia de Iñaki Lorente e 

Angel Ramírez. 

Máis dunha ducía de parcipantes neste taller confirma que o traballo cos adolescente é duro pero 

tamén moi gratificante en resultados. En total celebráronse 4 talleres, ca participación de 50 

persoas. 

Baixo o título ‘Escucha as túas emocións con Diguan’, os talleres de saúde emocional para 

adolescentes con diabetes deste verán tiveron a música como eixo central. A través de cancións, e 

grazas á axuda de dous psicólogos, unha educadora, un pediatra e Diguan -que nesta ocasión 

exercía de DJ-, os rapaces e rapazas aprenderon a recoñecer os diferentes sentimentos que pode 

transmitir a música. Tamén identificaron as diversas emocións que viviron durante o 

confinamento causado pola pandemia da COVID-19 e, entre todos escolleron aquelas cancións 
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que máis e mellor representan o que sentiron desde o pasado mes de marzo. Máis de 20 cancións 

que recompilaron na playlist de Spotify ‘DULCE CONFINAMIENTO’. 

 

 

 

 

 

 Precisamente, o coronavirus COV-SAR-2 impediu que @ s adolescentes con diabetes do noso país 

puidesen participar este ano nos campamentos que cada verán organizan diversas entidades 

relacionadas coa diabetes e nos que Sanofi e FEDE ofrece os seus talleres de saúde emocional. É 

por iso polo que se adaptaron a un formato dixital. Así o explica Muntsa Queralt, responsable do 

proxecto Diguan en Sanofi España: “Para nós era prioritario dar continuidade ao proxecto de 

saúde emocional que levamos facendo desde 2015. Por iso, #ante a situación causada pola 

COVID-19, decidimos adaptarnos e dar unha solución virtual aos mozos con diabetes que este 

verán non podían acudir aos campamentos”. 

Queralt tamén explicou que a iniciativa “tivo un efecto moi positivo nos participantes, axudoulles 

a mellorar a súa adaptación ao cambio e achegoulles ferramentas para superar retos da súa 

diabetes en momentos como os que estamos a vivir”. 

  

https://open.spotify.com/playlist/6Fq2v8PkXJQdv0BNhLmVfU?si=AB7G63egRM6A
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Grazas a este programa posto en marcha por Sanofi, CAROLINA, unha das rapazas de xente nova e 

membro da directiva de ANEDIA participou nun campaña estatal sobre diabetes.  

E tivo a oportunidade de contar nun vídeo os seus sentimentos respecto á diabetes. Porque é ela 

quen manda na súa vida, o control é seu 
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Neste 2020 chegou nos a oportunidade de participar nos PREMIOS HUMANIZACIÓN ÁREA 

SANITARIA DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS. 

A Área Sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras convocou no mes de xaneiro un 

concurso de ideas e iniciativas de humanización para aportar proxectos que poidan aplicarse nos 

hospitais e centros de saúde. 

A esta convocatoria presentáronse 57 proxectos, 37 de profesionais e 20 de asociacións de 

Pacientes. 

ANEDIA presentou tres iniciativas a este convocatorias e o proxecto de GLICO PICTOS, obtivo unha 

mención “ACCÉSIT ESPECIAL”. 

“Glico Pictos”, propón empregar os pictogramas como peza clave para acadar a autonomía na 

inxesta de alimentos dos nenos/as con diabetes tipo 1. Tendo por obxetivo fundamental  mellorar 
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a autonomía na toma de decisións á hora da inxesta dos hidratos de carbono, que é unha das 

grandes dificultades coas que se atopan as familias. 

Para poder acadar unha mellora nesta autonomía, propónse empregar pictogramas, xa que a 

aprendizaxe observacional, nas idades mais tempranas, é unha metodoloxía moi eficaz, e axudará 

a adquisición de destreza nesta toma de decisions, para alcanzar os obxectivos glicémicos 

establecidos. 

Agora agardamos poder lévalo á práctica no vindeiro ano. 
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Os días 26 e 27 de setembro tivo lugar en Pontevedra PONTESAN a I Feira da Saúde e do Benestar 

de Pontevedra. 

Neste evento no que colaboramos e no que tivemos un stand informativo foi moi interesante inda 

que se celebrou con moitas restriccións. 

A diabetes estivo presente nunha charla ofrecidas por Cristina Pérez Gil, responsable de Nutrición 

do CHOP  seguida dun taller de showcooking. 

Raquel Quiezás oportou o seu gran de area con  NANO TEN DIABETES do que disfrutaron os máis 

pequenos. 
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Durante todo o 2020 estivemos en 

contacto directo e permanente co 

Concello de Pontevedra co que 

realizamos varias actividades, e dende o 

principo o seu apoio a que se celebrase a 

VII Milla de ANEDIA foi total e decisivo. 

Inda que temos que decir que a Milla 

non podería celebrarse a día de hoxe sen 

a colaboración como director deportivo 

de Gonzalo Méndez. 

En vista da situación decidimos organizar 

unha milla federada con só 16 

participante por categoría e que por 

primeira vez cambio de ubicación, e 

celebrouse no CGTD de Pontevedra, coa 

axuda da Federación Galega de 

Atletismo e a Dirección Xeral do 

Deporte. 

Tamén temos que destacar a colaboración de todas as empresas que estaban xa a colaborar en 

ocasións anteriores nesta proba.  
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Un ano máis sumamos a nosa milla a o proxecto internacional GLOBAL DIABETES WALK. 
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O día 21 de Novembro tivo lugar o 1º MOTOS DIABETES DAY en Outeiro de Rei (LUGO), 

organizado por BS21 School – KSB, Escola e Promoción do motociclismo Gallego e ANEDIA, 

coa axuda do Concello de Outeiro de Rei, a Federación Galega de Motociclismo e o apoio do piloto 

coruñés de Supersport300 Borja Sánchez que foi o anfitrión da xornada.  

 

O obxectivo da xornada era informar e visibilizar que a diabetes non é un impedimento para 

practicar o deporte do motociclismo.  

 

A xornada comezou ás 10 da mañá cunha pequena recepción dos participantes por parte do 

Delegado Territorial da Xunta, D. Javier Arias, o alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo, o director 

da escola BS21 Fernando Seijo, o piloto Borja Sánchez e María J. Rego presidenta de ANEDIA. 

Unha vez vestidos xa cos traxes, botas, cascos novos rotulados e petos deseñados para esta ocasión. 

Fernando deulles unha pequena charla mentres o equipo de mecánicos poñía as motos a punto. Uns 

exercicios de quecemento deron paso ao esperado momento de subirse ás motos por fin.  

Varios monitores con Borja Sánchez axudaron a que todos sentisen cómodos e sen medo ao mando 

das motos. Con algunha parada para repoñer forzas durante a mañá, todo funcionou de marabilla, e 

os maiores estaban preparados para pasar ao circuíto principal onde puideron rodar como 

auténticos campións.  

 

Terminamos a xornada coa firma dun convenio co 

alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo e a repartición 

de obsequios entre os participantes.  

 

A actividade foi federada e os participantes debían 

saber andar perfectamente en bicicleta e contar con 

autorización dos seus pais ou titores para a 

actividade que contou cun protocolo COVID.  
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A organización encargouse de todo o necesario para a celebración da actividade: seguros 

federativos , instalacións , traxes , cascos , petos, motos, equipo de mecánicos e monitores.  

 

Desprazáronse nenos de todas as provincias para este evento, que formaba parte da campaña de 

accións de ANEDIA polo día mundial da diabetes que se celebra no mes de Novembro e onde se 

busca a participación activa dos rapaces e familias con diabetes.  

Para este evento convocamos a nenos e nenas entre  8 e 14 años con diabetes, pero a estructura do 

evento fixo que con todo o que se precisaba: traxes, cascos, motos, botas, petos, guantes, ademáis 

de mecánicos e monitores  e sendo un evento  totalmente altruista só poideron acudir 10 

participantes 

E como anécdota dicir que en realidade foron 11 e non 10 os participantes, porque chegou unha 

petición de Valencia e ese mesmo día puido rodar no circuíto BS21 School de Valencia grazas a 

Fernando Seijo director de BS21 de Galicia. 
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Este ano 2020, é un ano marcado pola pandemia do  COVID19, pero os que convivimos con 

diabetes sabemos da importancia de non abandonar o deporte como alicerce fundamental dunha 

vida saudable. 

Por iso desde  ANEDIA (Asociación de nenas,  nenos e  xente  nova con diabetes de Galicia) 

decidimos sumarnos a un reto con máis asociacións, que se celebrou en toda España coa 

Fundación Diabetes Cero (dedicada á investigación da diabetes tipo1) , Diabetes Madrid e moitas 

outras asociacións de diabetes de toda España. 

 

A situación actual obrigounos a todos a adaptarnos rapidamente e aprender a xestionar as nosas 

actividades de forma diferente. 

Por iso imos desenvolver un reto virtual de 2 meses de duración, co obxectivo de ofrecer unha 

experiencia saudable, única e diferenciadora aos seus participantes, ademais de captar fondos, 

xerar impacto, relevancia e notoriedade na sociedade. 

Convidamos a os concellos e Deputacións a sumarse con nós a este  evento. 
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ÍA 

 

Neste día mundial no que non podíamos sair como nos gustaría as rúas, fixemos unha campaña 
cos concellos e Diputacións para iluminar de azul, poñer lonas e cartaces nos concellos e difundir 
un vídeo polas redes. 
 
A colaboración foi total ca maioría de concellos contactados, e a verdade que os concellos que 
colaboraron no ano anterior repetiron todos. 
 
As nosas peticións foron as seguintes:  
 
 

 Iluminación en Azul dalgún edificio ou monumento do concello  dende a tarde do 13 hasta a 
mañán do día 15. 

 

 Colocación dunha lona indicativa da conmemoración do día mundial da diabetes. 
 

 Proxección de vídeo conmemorativo elaborado por ANEDIA nalgunha pantalla do concello e 
nas súas redes. 

 

 Sumarse ao noso manifesto de reivindicacións para este día mundial. 
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Dende ANEDIA, intentamos  mostrar dentro de todos os eidos e soportes a realidade da diabetes 

tipo 1, ca colaboración de Pichero buscouse realizar unha serie de fotografías que puxesen de 

relevancia dúas visións, por un lado que  a diabetes é unha enfermidade invisible, que non se 

pode adiviñar nos rostros dos que a padecen e polo outro lado mostrar a realidade vital de que a 

diabetes non é un impedimento para cumprir as nosas metas e o soños dos máis novos. 

Preséntanse así nenos e nenas practicando disciplinas ou actividades deportivas, e a súa sombra 

como persoas adultas convertidas en profesionais.  

Nas imaxes predomina a cor azul e as persoas protagonistas aparecen con capas para amosar que 

son heroes e heroínas todos os días e soportan unha dura presión con esta enfermidade crónica. 

Tamén aparece nas imaxes un aro azul, que é o símbolo da diabetes ,  e que acompaña a ANEDIA 

dende fai uns anos en varios proxectos. 

As fotografías acompáñanse de testimonios de nenos e adultos, dando testemuña das súas 

experiencias. 
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O  FOTÓGRAFO 

 

PICHERO, Victor Manuel Martínez Campos é un fotógrafo de Noia (A Coruña) con varios premios 

nacionais de fotografía no seu  currículum que avalan unha longa traxectoria de éxitos no eido da 

fotografía. 

 

 
A exposición só puido ser exposta na Pobra do Caramiñal e outras mostras xa previstas tiveron 

que suspenderse. 
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Puxemos en  marcha un programa no que levabamos traballando tempo. 

Trátase dun programa de atención psicolóxica as familias, que é fundamental xa que as familias 

son coidadores dos seus fillos as 24 horas do día os 365 días ao ano, co desgaste non só físico, 

senon principalmente mental. Trátase  do programa DI-EQUI#LÍBRATE, un programa que intentará 

liberarnos un pouco do gran peso, presión e rsponsabilidade que arrastramos moitas veces. 

Charlas en Streaming e sesións clínicas online serán a base deste proxecto. 

Para este programa contamos ca colaboración de varios gabinetes.  
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Por desgraza non puidemos chegar ata onde nós queríamos, pero inda que sexa un pouco máis 

reducido do proxecto inicial por falta de subvencións. Pero quixemos poñelo en marcha porque 

pensamos que é moi necesario, agardamos que sexa un bo adianto de algo máis grande no 2021.  

O  Concello de Ponteareas colaborou con nós nunha Interesante charla sobre negociación nos 

adolescentes que está disponible en You Tube. 

Olga Sanz fixo dúas charlas tamén via streaming e queda pendnete o comezo das sesións clínicas. 

É  un referente en Psicoloxía Clínica e Diabetes e chegou a nós a través da petición de varias 

familias.  
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Non puidemos levar a cabo un III Medrando Físico e por iso comenzamos un ciclo de Charlas que 

terá continuidade no 2021 con Patricia Enes vía streaming dende a Deputación da Coruña. 

Patricia Enes  é unha pediatra especialista en Diabetes e Endocrinología ben coñecida por todos 

os que vivimos con Diabetes. 

Brindounos unha charla estupenda e da que todos aprendemos moito.   
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No 2020 as campañas internacionais  de diabetes puxeron o foco no importante papel da 

enfermería na atención as persoas con diabetes. 

En Galicia seguimos sen ter un número suficiente de educadores terapeúticos en diabetes nos 

hospitais. 

Dende ANEDIA pensamos que temos que traballar moito para que o papel dos educadores sexa 

recoñecido e valorado, e estas prazas podan ocuparse por profesionais debidamente formados 

nesta especialidade. 

Neste momento facer o master de educación en diabetes é unha aposta persoal dos profesionais 

que teñen que facer fronte ao alto custe deste cursos. 

Por iso quixemos  facer unha pequena contribución dentro das nosas posibilidades, por iso 

convocamos unha beca  para axudar neste gasto. 
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A relación de ANEDIA coa Consellería de Sanidade e boa e fluída e durante todo o ano seguimos 

traballando con eles do xeito que se puido facer, se nos primeiros meses as reunión foron 

presenciais, logo continuaron por videoconferencia. 

No mes de Marzo licitouse o concurso de sensores para adultos, que inda non rematou en 

decembro de 2020. Pero temos claro que todos as persoas con diabetes tipo 1 terán un sensor 

sen importar a súa idade no 2021. 

Queda para o 2021 pendente o concurso de bombas.  

Tamén temos que mencionar o traballo e seguimente de todos os problemas que xurden a diario 

nas familias con todo o relativo á diabetes, facendo un seguimento de todos os problemas que 

xurden na dispensación de: agullas, sensores, bombas e todo o que conlevan.  
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No 2020 formamos parte do Consello asesor de Pacientes a 

nivel galego e tamén dos consellores asesores das seguintes 

áreas:  

 Área Sanitaria de Coruña e Cee 

 Área Sanitaria de Santiago de Compostela e 

Barbanza 

 Área Sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de 

Valdeorras 

 Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés 

 Área de Vigo 

 Áreas Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de 

Lemos (en trámite) 

  

 Na área sanitaria de Ourense participamos unha vez ao mes no Espazo Asociativo de Pacientes 

para ter contacto directo cas familias desta área, no primeiro trimestre. Logo tivo que pechar pola 

pandemia. 

  

 Os cursos programados para pacientes non puideron levarse a cabo pola pandemia, solicitamos 

que se fagan vía web porque non podemos quedar atrás en formación, porque é indispensable 

para todos nós. 
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No Nadal como un pequeno xesto, que nos fixera sentirnos protagonistas deste nadal tan distinto, 

fixemos un deseño de adornos de Nadal que sacou a frote moitas emocións das que non pudemos 

compartir en persoa neste ano. 

O que era en principio un proxecto persoal e familiar converteuse en máis de 200 adornos 

espallados por moitos fogares, que serviron de adornos de Nadal, de medallas e sobre todo de 

cariño. 
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Dende a directiva de ANEDIA queremos agradecer a súa colaboración á Consellería de Sanidade, 

Consellería de Educación, Diputación da Coruña, Diputación de Pontevedra, Diputación de 

Ourense e Diputación de Lugo. 

A todos os concellos de Galicia que colaboraron con nós: Pontevedra, Vigo, Meaño,  O Porriño, 

Mos, Redondela, Ponteareas, Cangas, O Rosal, Nigrán, A Guarda, Cuntis, Salceda de Caselas, 

Gondomar, A Coruña, Santiago de Compostela, Riveira, Carral, A Pobra do Caramiñal, Ames, Brión, 

Oroso, Ordes, Boiro, Lugo, Cervo, Foz, Ourense, Verín, Carballiño,.. e de seguro que deixamos 

algún atrás polo que pedimos disculpas. 

 

A todas as empresas que nos axudaron a levar a cabo as nosas actividades que figuran nesta 

memoria, que é o resultado dun gran esforzo colectivo. 
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O noso especial recoñecemento a todas as familias que facilitan o traballo a esta directiva, 

propoñendo, organizando e axudando todos os días do ano. A toda a familia, amigos e coñecidos 

que botan unha man sen moitas veces nin ter que pedirllo. 

Outro enorme grazas aos profesionais que nos axudan día a día a levar mellor a nosa vida 

compartida ca diabetes, e que están sempre dispostos a axudar en todo aquello que está a súa 

man.   

 

 

Neste 2020 descubrimos o poder das pequenas cousas e das grandes 

persoas, foi un ano moi duro a nivel persoal para todos, e dende a directiva 

queremos dar as GRAZAS a  todas persoas que deixaron a súa pegada no 

nosos proxectos, e que de seguro algún se nos esquence nesta memoria. 

 

 

 


