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SAÚDO DA PRESIDENTA 

ANEDIA leva xa 9 anos traballando por e para as nenas e nenos, xente 

nova e en xeral para todas familias das persoas con diabetes tipo I. O 

noso traballo expándese por toda a comunidade autónoma, con presenza 

nas catro provincias galegas.  

Os dous derradeiros anos de pandemia puxeron en valor a labor e o 

traballo que Anedia presta aos seus asociados, así aínda que o traballo 

tivo que executarse en rede, non deixamos de axudar alí onde se nos 

demandaba.  

Un gran reto era intentar prestar servizos sen ter que basearnos no 

traballo dos voluntarios, por iso dende Anedia priorizouse a asistencia 

psicolóxica as familias, para o que contratamos durante 5 meses unha 

psicóloga e unha técnica para mellorar a acollida e prestar apoio e 

asesoramento nos centros educativos.   

Tratamos de chegar con actividades a todas as zonas e intentar cubrir as 

necesidades cun programa de atención integral SOMOS TIPO 1. 

Conseguimos recuperar un MEDRANDO CON DIABETES presencial ao 

que acompañamos dunha convivencia familiar. 

Tivemos formacións on line, para intentar cubrir distintas necesidades. 

Continuamos co noso PROXECTO BOLECHAS, con dous novos títulos 

nesta colección. 
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E realizamos moitas formacións para profesorado, coidadores, comedores 

e alumnado de centros educativos. 

Somos conscientes de que non alcanzamos todos os obxectivos, pero o 

esforzo foi moi grande a nivel de implicación e persoal para toda a 

directiva, persoal  e voluntarios. 

Coma sempre, son moitos os proxectos que quedan no caixón, por falta 

de tempo, ou orzamento, pero seguiremos traballando. 

Seguimos a ter  moitos debuts por toda Galicia, pero tamén van 

chegando a ANEDIA familias en busca de axuda, e sobre todo de poder 

compartir un mesmo idioma. O crecemento de familias de ANEDIA 

continua a medrar superando os 400 socios/beneficiarios a finais de ano 

e os 1000  beneficiarios indirectos (familiares, profesionais sanitarios,  

 

ANO Nº DE SOCIOS 

2014 66 

2015 82 

2016 109 

2017 129 

2018 144 

2019 198 

2020 287 

2021 411 
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O que fai necesario conseguir persoal de xeito continuo e non só de xeito 

puntual  de cara a garantir un servizo de calidade que os nosos socios 

precisan e demandan. 

Nesta memoria pretendemos reflectir unha pequena parte do traballo 

realizado, pero continuaremos traballando de cara a mellorar a calidade 

de vida dos nosos fillos e fillas, sen esquecer a xente nova e as persoas 

adultas con diabetes  tipo I. E como todos sabemos, nin as hipoglicemias 

nin as hiperglicemias nos frearán na nosa loita. Non quero rematar, sen 

agradecer a cada un dos socios e socias, as diferentes administracións 

públicas, e aos voluntarios que foron artífices e unha parte importante de 

que Anedia creza e poida seguir traballando. 

 

        María J. Rego Lojo 

      

  Presidenta de ANEDIA 
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QUE É ANEDIA  

ANEDIA nace como asociación en Pontevedra no ano 2013 froito da 

inquedanza 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 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 as 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. 

A finais de novembro, nunha asemblea extraordinaria modificamos 

novamente os estatutos para eliminar a idade tope dos socios, creando 

unha sección ADULTA, a partir dos 30 anos. 

Una modificación necesaria para darlle resposta aos adultos con diabetes 

tipo 1 que chegan a ANEDIA, e que ata o de agora só podían ser socios 

colaboradores.  

No momento da creación da sección ADULTA, a finais de novembro, 

superaba os 30 participantes. 
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Con este cambio de  estatutos os fins de ANEDIA, quedan resumidos do 

seguinte xeito: 

● Asesorar e proporcionar axuda social, sanitaria, psíquica, física, laboral, legal, 

terapéutica e asistencia buscando  a integración total desde colectivo. 

● Facilitar o benestar social a tódalas persoas con Diabetes Tipo I 

● Colaborar na realización de estudos de carácter educativo, social, xurídico, 

psicolóxico, epidemiolóxico, ou outros 

● Reivindicar a asistencia médica, especializada e multidisciplinar para tódalas persoas 

con Diabetes Tipo I.  

● Instar á Administración Sanitaria e á Administración Educativa para que proporcione 

tódolos medios necesarios para o autocoidado da diabetes.  

● Defender os dereitos das persoas  con Diabetes Tipo I có fin de conseguir a súa 

plena integración escolar, social e laboral.  

● 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.  
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COLABORACIÓN  COAS ADMINISTRACIÓNS  

Moitas das nosas actividades non se poderían levar a cabo sen a 

implicación e colaboración das entidades públicas, as Deputacións e os 

Concellos son os máis próximos as familias, polo que o contacto con 

moitos de eles é directo e continuo.   

Aparte de para actividades concretas, en varios Concellos, como ven 

sendo habitual nos últimos anos, deseñamos unha campaña específica 

para o día mundial da Diabetes dirixida a eles, facilitándolle a súa 

participación mediante a cesión de materiais gráficos xa deseñados por 

ANEDIA que se puxeron á súa disposición. 

Aínda que colaboramos con concellos das catro provinicas e coas 

Deputacións, salientar que aínda que esta colaboración é moi importante, 

segue a ser moi escasa e con unha implicación baixa por parte de moitas 

administracións públicas 

En ANEDIA pensamos que é o camiño que debemos seguir para acercar  

a realidade da diabetes a toda a sociedade, e que as políticas públicas 

teñan en conta as nosas necesidades. 
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PRESENCIA NOS MEDIOS E REDES  

Unha meta durante o 2021 é a posta en marcha da nosa páxina web, que 

aínda se atopa en fase de construción e mellora, xa que pretendemos que 

sexa unha web o mais accesible posible non só as persoas con diabetes 

tipo I, senón a toda a poboación.  

Ao longo de todo o ano coas 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.  

Pero tamén tivemos oco na revista 

ECO  Eixo do Atlántico no mes  de 

Novembro. 
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E na Revista Galega do Ensino, publicación dixital que elabora a 

Consellería de Educación,  na edición do segundo semestre de 2021, 

(xullo-decembro). 

  

 

 

A presenza de Anedia nos medios de comunicación é moi importante, xa 

que a sociedade en xeral ten un grande descoñecemento da realidade e 

das necesidades das persoas e sobre todo dos nenos con diabetes tipo I. 

Por todo isto, é importante informar e transmitir a información o mais real 

ao día a día das persoas e familias con diabetes. 

mailto:anediagalicia@gmail.com
about:blank


 

 
Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes  ANEDIA. . Nº RUESPP E7142 
Teléfonos: 644 97 14 54 / 644 319595. Rúa Sor Lucía, 4. 36002. PONTEVEDRA. 
 anediagalicia@gmail.com  // Web: https://anedia.gal/ 

 
 

 

 

FORMACIÓN DA DIRECTIVA E PERSOAL 

ANEDIA realiza o seu traballo practicamente só con persoas voluntarias, 

incluíndo aos integrantes da directiva, pero somos conscientes da 

necesidade de profesionalización dado o volume de actividade e tamén 

na necesidade dunha atención de calidade aos socios. 

No 2021 realizamos dous contratos a tempo parcial e dentro das nosas 

posibilidades tratamos de dar formación en diabetes á Psicóloga da 

asociación, en colaboración con profesionais e empresas que nos 

axudaron nesta tarefa. 

Por parte da directiva tamén existe unha forte vontade de mellora e por 

iso se realizaron varios cursos de formación. 

A finais de 2020 participamos nun curso de EVALUACIÓN DE 

TECNOLOXÍAS SANITARIAS dirixada a asociacións de pacientes 

organizada polo ACIS (Axencia Galega de Coñecemento en Saúde) 

en colaboración coa Escola Galega de Saúde. 
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Esta participación deu lugar a participar como avaliadores do curso de 

Evaluación de Tecnologias Sanitarias organziado polo Instituto Aragonés 

de Ciencia de la Salud (IACS) e o Centro de Investiagación 

Biomédica de Aragón (CIBA) 

Tamén participamos nun proxecto sobre desenvolvemento de indicadores 

para medir o impacto da participación dos pacientes nos informes de 

avaliación de tecnoloxías sanitarias,  proxecto  coordinado polo  Servizo 

de Avaliación e Planificación do Servizo Canario de la Saúde (SESCS) en 

colaboración con  axencias de avaliación das diferentes comunidades 

autónomas, no  marco do financiamento do Ministerio de Sanidade, para 

o desenrolo das actividades do Plan anual de Traballo da RedETS. 

Dous membros da xunta directiva formáronse no Curso da Universidade 

de Deusto, Novo Nordisk: Liderazgo y 

Relaciones Institucionales en Sanidad.  
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E outras dúas formáronse no Curso de Especialista en Gestión de 

Asociaciones de Pacientes, organizado polo Instituto ProPatiens e a 

Universidad de Alicante en colaboración con Lilly. 
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ÁREAS DE TRABALLO E PROXECTOS 

Comezamos o 2021 cunha asemblea ordinaria para decidir priorizar 

proxectos, aprobar o novo orzamento así como as actividades e 

programas para o novo ano, sendo sempre o piar das nosas decisións a 

cobertura globas das familias.  
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ÁREA SANIDADE  

Para lograr a mellora constante e continua na atención sanitara das 

persoas do noso colectivo, dende ANEDIA, traballamos de forma 

conxunta e coordinada coa administración e os profesionais sanitarios. 

Mantendo reunións coas xerencias e cos diferentes profesionais sanitarios.  

ANEDIA está presente no Consello Asesor de Pacientes de Galicia e 

tamén nos Consellos Asesores de área de: 

●  Área Sanitaria da Coruña e Cee 

● Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza 

● Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras 

● Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés 

● Área Sanitaria de Vigo 

● Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos 

Asistindo as reunións que periodicamente se convocan, e intentando 

aportar a visión dos pacientes con diabetes, ao mesmo tempo que se 

reclama a mellora na atención, naqueles aspectos onde se precisa. 

Neste 2021 creouse o Consello Asesor de Pacientes do Hospital Ribera - 

Povisa  de Vigo no que ANEDIA forma parte. 

Tivemos reunións e contacto continuo coa Consellería de Sanidade para 

seguir traballando conxuntamente.  
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ÁREA ASESORÍA XURÍDICA 

Durante este ano, ANEDIA mantivo o convenio de  colaboración que se 

asinou no ano 2020 con D. Javier Sanhonorato Vázquez,  avogado 

madrileño con diabetes tipo 1 dende neno e cunha especialización nos 

temas de diabetes, que leva defendendo dende fai moitos anos, e sendo 

tamén membro da 

SED (Sociedad Española de 

Diabetes). 

 

 

 

 

Dentro deste convenio está incluída unha participación presencial que se 

materializou no DIABETES EVOLUTION neste 2021 cun relatorio: A 

diabetes na Lei, coñece os teus dereitos! 
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ÁREA EDUCACIÓN 

ANEDIA ten asinado un convenio ca Consellería de Educación, 

Formación Profesional e Universidades, dende o 14 de febreiro de 2017 

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

actividades ca consellería, e asistir as reunións que se convocan entre a 

Consellería de Educación e as entidades con convenio. 

 

 

 

No 2021 o número de formacións e colaboracións cos coles continuou 

medrando. En moitos casos tivemos que cambiar o xeito de impartir as 

formacións, sendo algunhas online. O que demostra que a pesar de que a 

situación sanitaria non estaba do noso lado os docentes cada vez teñen 

máis interese por aprender e saber resolver as cuestión que aparecen na 

aula no día a día cun neno con diabetes tipo 1. 
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Temos a disposicións dos centros educativos a posibilidade de realizar: 

● Charlas formativas para persoal docente e non docente. 

● Asesoramento na elaboración de plans individualizados. 

● Xestión da diabetes nos comedores escolares. 

● Charlas para alumnado das distintas etapas educativas 

● Materiais para o traballo da diabetes na aula. 

Máis de 40 formacións para profesorado en centros educativos de 

todas as etapas en todas as provincias galegas neste 2021 avalan o noso 

traballo nas aulas. 

 

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo, Ourense 
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Fixemos mais de 100 intervencións, de cara a mellora contínua e 

constante da calidade de vida das familias, así como tamén resolvemos 

problemáticas xurdidas en comedores escolares.  

 

No 2021 asinamos un convenio de colaboración coa FEDERACIÓN 

OLÍVICA DE ANPAS, FOANPAS, mediante o cal se garante a atención 

de todos os usuarios de comedores escolares da súa rede, durante ás 

horas do servizo.  

Os pregos do concurso de concesión de comedores da área de Vigo 

integrados en FOANPAS para os cursos 2021/2022 e 2022/2023, xa 

recollen dito convenio. 

Grazas a este convenio conseguimos que nos comedores escolares se 

contabilicen hidratos de carbono, e se suministre insulina, dúas pezas 

fundamentais na vida de calquera persoa con diabetes tipo I, pero aínda 

si cabe mais importante en nenos que aínda non están capacitados para 

ditas actuacións.  
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Charlas para o alumnado. 

As actividades encamiñadas a que os nenos e nenas coñezan algo máis 

da diabetes que poden ter os seus compañeiros de aula son sempre 

gratificantes, porque os nenos e nenas  recollen perfectamente a 

información e expoñen cuestións sempre interesantes sobre o tema. 

Complementa as charlas formativas ao profesorado e son de utilidade 

sobre todo nos debuts, crecendo este 2021 o número de charlas dadas 

nas aulas e tamén nos comedores. 
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Formacións para coidadores dependentes da C. de Educación. 

Durante este ano e grazas a colaboración da EGAP (Escola Galega de 

Administración Pública) ANEDIA impartiu unha formación específica 

para coidadores de centros educativos, incidindo nos distintos protocolos 

para alumnado con enfermidades crónicas, e con especial incidencia na 

formación en diabetes. Curso de 15 horas de formación pertencente ao 

Plan de Formación Continua do persoal da administración Autonómica.  

Algúns dos contidos que tratou esta formación foron:  

- Reforzar coñecementos en materia de saúde e sobre as necesidades 

máis comúns derivadas das enfermidades crónicas. 

- Adquirir habilidades e estratexias para a atención e coidado do 

alumnado con problemas de saúde. 

- Coñecer recursos que a Administración Educativa pon á disposición dos 

centros para a atención e o coidado da saúde do alumnado. 
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PROXECTO BOLECHAS 

Aínda que o proxecto BOLECHAS e Diabetes, por mor da pandemia 

sufriu un retraso, neste ano no mes de abril conseguimos presentar o libro 

MANUELA É NOVA NA ESCOLA.  

No mes de novembro  tamén veu a luz o CADERNO DE ACTIVIDADES 

DA DIABETES TIPO 1. 

En total estas dúas obras xunto coa xa presentada no ano 2020 OS 

BOLECHAS SABEN O QUE É A DIABETES conforman un proxecto co 

que buscamos mellorar a inclusión socioeducativa dos nen@s con 

diabetes en tódolos ámbitos da súa vida. Temos que subliñar que este 

proxecto puido levarse a cabo, grazas a colaboración inestimable da área 

de Cultura da Deputación da Coruña. 

 

MANUELA É NOVA NA ESCOLA. 

Para este libro contamos coa participación de 

mestres e mestras de educación infantil porque é 

preciso contar coa colaboración de todos  dentro 

dos colexios. Un  grupo de mestras alleas á 

ANEDIA dounos as claves para este novo 

volume. 

Con este fin naceu Manuela, a protagonista da 
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autónoma que quere ir ás excursións, ao comedor ou a comer castañas 

vaille quitar o medo ao profesorado, explicarlle que precisa supervisión e 

colaboración pero que pode participar nas actividades como o resto dos 

 

A partir da súa publicación, coa axuda de moitas familias, Manuela 

chegou a moitos centros educativos e bibliotecas, para dar resposta as 

preguntas e axudar á normalización do alumnado con diabetes. Pero non 

só nos centros, senón tamén no seu entorno familiar, social, e deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite o traballo nas aulas nas etapas de infantil e de primaria. E para 

completar estes dous libros e vendo as posibilidades de traballo que 

permitía a pandemia da COVID 19, decidimos realizar dúas exposicións 

sobre os libros, que nos permiten traballar con materiais que se podan 
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desinfectar, e que fagan o libro accesible a todos os alumnos e alumnas 

sen necesidade dunha manipulación directa. 

 

 

 

 

 

Dúas exposicións que xa visitaron centros educativos de toda Galicia e 

que están a disposición dos colexios que as pidan. 
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CADERNO DE ACTIVIDADES DIABETES TIPO 1 

Como complemento aos títulos anteriores, decidimos realizar un libro de 

actividades para  traballar tamén  coas familias e os colexios.  

Unha publicación que permite  avaliar os coñecementos dos nenos e 

nenas, pero tamén dos adultos que están ao seu carón, e resolve moitas 

dúbidas. 

A publicación foi unha realidade grazas ao apoio da Deputación da 

Coruña, e que se veu respaldada tamén polo Concello de Pontevedra e a 

Diputación de Ourense, editando 4.000 exemplares deste caderno.  

 

 

Para realizar este caderno contamos coa axuda inestimable de pediatras 

de toda Galicia, que fixeron un enorme esforzo para axudarnos con esta 

publicación que veu a luz no mes de Novembro, en representación de 

todas elas, Ana María Prado, pediatra do CHUAC acompañounos na  
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presentación da publicación na Deputación da Coruña, onde nos recibiu 

Xurxo Couto  responsable da área de Cultura. 

Sabemos que segue a ser un número escaso para a necesidade real que 

existe, pero nos primeiros coles nos que se traballou con él  a resposta foi 

moi boa, tanto por parte do alumnado como do profesorado. 

Pouco a pouco os libros deste proxecto vanse presentando a todas as 

xerencias dos hospitais para que poidan coñecer o noso traballo e tamén 

nos aporten a retroalimentación necesaria para seguir traballando en este 

e en novos proxectos. 

 

 

 

 

 

 

En Lugo, no Hospital Lucus Augusti (HULA) Silvia Cantalapiedra e María 

Candal presentan o proxecto a distintos profesionais sanitarios. 
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En Pontevedra a Concellería de Deportes e Educación dirixida por Tino 

Fernández, colaborou de xeito activo con ANEDIA, coa impresión de 

1.000 exemplares dos Bolechas para o seu reparto nos centros 

educativos da cidade. 

. 

 

 

 

 

 

 

No Hospital  Universitario de Ourense tamén presentamos o  caderno de 

actividades que completa a os dous libros xa publicados de  Os Bolechas: 

"Os Bolechas saben o que é a diabetes" e "Manuela é nova na escola". 
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Na presentación estiveron: por parte da Deputación de Ourense, Rosendo 

Fernández, Félix Rubial, xerente do CHUO; Santiago Fernández Cebrián, 

xefe do servizo de pediatría; Gemma Novoa endocrina pediatra 

responsable da consulta de diabetes no CHUO o pediatra Félix Vadillo; 

Belén Piñeiro, responsable de Humanización e Vanesa González, 

profesora da aula de Pediatría, xunto a Luz A. Valencia, representante de 

Anedia. 

 

 

 

 

 

En Ourense contamos, ademais, coa colaboración da  Deputación de 

Ourense para a edición de 1.000 exemplares destinados as familias de 

toda a provincia, que estarán nas consultas de pediatría e tamén nos 

colexios. 

O reparto destes exemplares parécenos indispensables para que as 

familias síntanse apoiadas xa que hai moi pouca información sobre tipo 1 

e escasos recursos para que os máis pequenos podan entender a súa 

doenza.  
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PROXECTO HISTORIAS  AZUIS  

Un espectáculo de contos creado por Raquel 

Queizás en colaboración con ANEDIA, co 

obxectivo de integrar a diabetes nas escolas.  

Todos os nenos dende moi pequenos pasan 

moito tempo na escola, o centro de educación 

máis importante despois do fogar. Canto mellor 

sexa a colaboración entre os pais e os 

profesores, mellor será a evolución do neno 

que padece diabete tipo 1.  

Canto máis se fale desta doenza de forma positiva máis normal parecera 

a diabete de tipo 1 para o neno diabético e axudará a eliminar prexuízos. 

Medrar cunha doenza crónica como a diabetes de tipo 1 non debe ser un 

freo o seu desenrrolo. O neno en clase convive cun grupo de nenos que, 

na maioría dos casos, non saben nada da diabetes tipo 1 e para os que 

os pinchazos, as plumas ou as bombas de insulina e os medidores son 

obxectos extraños. Sen esquecer as emocións causadas pola súa 

diabetes, as que o neno debe enfrontarse. Ou os síntomas dunha 

hipoglicemia ou unha hiperglicemia que non só afecta a nena ou neno 

conn diabetes senón tamén aos seus compañeiros de clase e 

educadores.  

Para axudar á integración dos máis pequenos tanto na escola como no 

resto de escenarios da súas vidas, as HISTORIAS AZUIS, presentan aos 
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seus amigos e amigas, compañeiros e compañeiras a súa realidade, 

dunha forma lúdica, cunha posta en escena profesional desde o 

coñecemento da doenza a e cunha linguaxe teatral que nos fai poñer na 

pel do outro. 

As historias azuis complementanse con charlas sobre a diabetes, dirixidas 

á docentes, nais e pais, monitores, entrenadores, familiares, amigos. 

Este proxecto permite dar a coñecer a diabetes dunha forma lúdica e 

educativa. Pretende facer fincapé nas emocións e nos estados de ánimo 

que suscita tratar esta realidade. A educación emocional é moi 

importante. Queremos nenas e nenos felices , que sexan boas persoas, 

que se sintan ben con eles mesmos e coa xente que os rodea. queremos 

nenas e nenos que saiban expresar non so contidos senón tamén 

emocións. 

Para os máis pequenos, que inda non teñen tódalas palabras para 

expresarse empregaremos monicreques, debuxos, xogos en grupo. Os 

maiores a través da técnica do TEATRO FORO poderán pasar de ser 

espectadores a transf -

do outro e propoñer solucións a conflitos que as veces xera o 

descoñecemento. 
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Área Cultura  

O eido cultural é unha vía  pouco explorada pero que nos parece moi 

adecuada para realizar as tarefas de divulgación, información e 

visualización da diabetes. 

Por iso dende fai un tempo entramos de cheo na programación de 

exposicións de fotografía e dos nosos libros do proxecto Bolechas. 

Neste 2021 contamos con 3 exposicións propias: duas de fotografía e 

outra dos libros dos Bolechas. 

● Que a diabetes non te pare. 

● Medrando con diabetes. 

● Bolechas e Manuela. 

En Anedia sabemos da importancia que ten para as familias que os seus 

concellos colaboren en actividades coas distintas asociacións, por iso 

seguiremos a traballar con eles dando visibilidade á diabetes. 

Exposicións que foron rotando por distintos hospitais, bibliotecas, casas de 

cultura, locais socioculturais e incluso polo Parador de Muxía. 
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QUE A DIABETES NON TE PARE 

Dende ANEDIA, tentamos  amosar dentro de todos os eidos e soportes a 

realidade da diabetes tipo 1, coa 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 testemuñas de nenos e adultos contando 

as súas experiencias. 
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CUNTIS 

A exposición estivo durante o mes de AGOSTO coincidindo coas festas 

exposta en CUNTIS como parte dun proxecto máis amplo. 

 

CALDAS DE REIS  

No mes de SETEMBRO  a mostra estivo en Caldas de Reis, onde tamén 

foi visitada por centros educativos polas mañáns, e incluso  nos primeiros 

días polos asistentes ao campamento urbano, os nosos voluntarios 

completaban a visita cunha pequena charla. 
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VILANOVA DE AROUSA 

No mes de Outubro foi a quenda de Vilanova de Arousa para poder ver 

esta mostra que tivo de novo unha boa acollida.  

 

CARBALLINO. 

Dentro do Arenteiro Fotográfico organizado pola asociación Potiños 

inauguramos, o 8 de novembro,na Sala de  Exposicións Auditorio Manuel 

María do Carballiño a  exposición de Anedia e Pichero Estudio 

tivo exposta ata o 18 

de novembro en horario de tarde e as mañás estiveron reservadas para 

centros escolares. 
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Un dos colexios que a visitou traballou despois a diabetes no centro e 

enviáronos uns debuxos moi bonitos recreando a exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DA BARBANZA  RIBEIRA 

No mes de decembro a mostra estivo no Hospital do Barbanza en Ribeira, 

asistindo á inauguración o xerente do Hospital e tamén Victor Martínez o 

fotógrafo da mostra. 
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PARADOR DE TURISMO DE MUXÍA 

No mes de decembro a mostra estivo nun marco moi especial para nós, o 

Parador de Muxía, dende a pandemia xa tiñamos prevista esta mostra 

que tivo que adiarse máis do que nos gustaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero durante a ponte de decembro, co Parador ao  100% de ocupación, 

todos os visitantes puideron ver a mostra. 
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EXPOSICIÓNS DOS BOLECHAS NA CASA DA 

MOCIDÁ DE MOAÑA. 

O Concello de Moaña cedeunos un espazo na Casa da Mocidade para 

que a exposición do libro dos Bolechas siga viaxando por toda a 

xeografía galega, por que desgracia, temos familias con diabetes tipo 1 en 

toda a comunidade. 

Dende o 7 ata o 21 de Maio de 2021 podíase visitar a exposición. 

A exposición foi inaugurada na tarde do 7 de Maio pola Alcaldesa, Dona. 

Leticia Santos, os Concelleiros de Igualdade, Xosé Daniel Costas Currás a 

Concelleira de Muller e Benestar Social María Ortega Iñarrea e varias 

familias de Anedia. 
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EXPOSICIÓN MEDRANDO CON DIABETES NO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTIAGO (CHUS) 

Cris Figueiras e Rocío Cejudo prepararon unha exposición onde se 

recollen fotos das nosas familias que intentan reflexar moitos dos 

momentos que vivimos día tras día. 

Cris encargouse da selección fotográfica e Rocío de organizar a estrutura 

na que se puideron colocar as obras. 

A xerente da área sanitaria Eloína Núñez estivo presente na súa 

inauguración xunto a Beatriz Pais. 

Nesta exposición contamos coa colaboración de Leroy Merlin que nos 

cedeu os marcos. 
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Área deporte 

O deporte é fundamental para todas as persoas, pero máis se vives con 

diabetes tipo 1. En Anedia traballamos o deporte dende dúas partes, unha 

apoiando a todas as persoas con  diabetes para que o continúen 

practicando ou ben para que o retomen se o abandonaron. A segunda 

parte é realizar actividades deportivas que nos axuden a visibilizar a 

diabetes e a súa realidade. 

Un ano máis sumamos a nosa milla a o proxecto internacional GLOBAL 

DIABETES WALK. 
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PRESENZA NA LILLY DIABETES CUP 2021 

Un total de seis nenos de ANEDIA participaron na Lilly Diabetes Cup 

2021, evento de fútbol dirixido exclusivamente a nenas e nenos con 

diabetes de entre 8 e 12 anos, que se realiza de xeito anual en Madrid 

cun total de 60 participantes, polo que o 10% dos nenos que participaron 

nesta 8º edición eran galegos. 

Desfrutaron de unha fin de semana practicando o seu deporte favorito no 

mesmo terreo de xogo que os seus ídolos: a Cidade Deportiva da 

Selección Española. Coñeceron compañeiros, que xa son amigos, de 

diferentes zonas da xeografía española. Para varios dos participantes era 

a primeira noite que pasaban fora do seu fogar logo do diagnóstico de 

diabetes, esta experiencia lles axudou a mellorar tanto a súa autoxestión 

como a súa indepencia. Sen dúbida, unha experiencia inesquecible para 

eles e a súas familias. 
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MOTOS DIABETES DAY. 

O día 6 de Novembro tivo lugar o 2º MOTOS DIABETES DAY en Outeiro 

de Rei (LUGO), organizado por BS21 School  KSB, Escola e Promoción 

do motociclismo Galego 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 actividade 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 puña as motos a punto. Uns exercicios de 

quecemento deron paso ao esperado momento de subirse,por fin, ás 

motos.  
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Varios monitores xunto con Borja Sánchez axudaron a que todos se 

sentisen cómodos e sen medo aos mandos das motos. Con algunha 

parada para repoñer forzas durante a mañá, todo funcionou de marabilla, 

e os máis maiores estaban preparados para pasar ao circuíto principal 

onde puideron rodar como auténticos campións.  

Terminamos a xornada co reparto 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.  

A escola BS-21 encargouse de todo o necesario para a celebración da 

actividade: seguros federativos, instalacións, traxes, cascos, petos, motos, 

equ

ipo 

de 

me

cán

icos 

e 

mo

nito

res.  
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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 celebrou no mes de Novembro e onde se buscaba a 

participación activa dos rapaces e familias con diabetes. 

 Para este evento convocamos a nenos e nenas entre  7 e 16 anos con 

diabetes, pero a estrutura do evento fixo que con todo o que se precisaba  

e sendo un evento  totalmente altruísta só puideron acudir 15 

participantes. 
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MILLA ANEDIA 

Durante todo o 2021 estivemos en contacto directo e permanente co 

Concello de Pontevedra co que realizamos varias actividades, e dende o 

principio o seu apoio a que se celebrase a VIII Milla de ANEDIA foi total 

e decisivo. Inda que temos que dicir que a Milla non podería celebrarse a 

día de hoxe sen a colaboración, como director deportivo, de Gonzalo 

Méndez. 

En vista da situación sanitaria  decidimos organizar unha milla federada e 

mantivemos a ubicación do pasado ano celebrándose no CGTD de 

Pontevedra, coa axuda da Federación Galega de Atletismo e a Dirección 

Xeral do Deporte. 
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Máis de 350 participantes de todas as idades 

estiveron na Milla ANEDIA, onde Marta 

Casanova  bateu o récord de milla en Pista 

Ata a categoría sub 12 o percorrido era de 500m, 

e nas categorías de sub 14 e sub16, xa alcanzaba 

os 1.000 m, reservando para sub18 e absoluta o 

percorrido da MILLA completo. 

 

  

mailto:anediagalicia@gmail.com
about:blank


 

 
Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes  ANEDIA. . Nº RUESPP E7142 
Teléfonos: 644 97 14 54 / 644 319595. Rúa Sor Lucía, 4. 36002. PONTEVEDRA. 
 anediagalicia@gmail.com  // Web: https://anedia.gal/ 

 
 

ANDAINA PONTESAN EN PONTEVEDRA. 

O sábado día 13 de novembro tivo lugar en Pontevedra unha pequena 

andaina coa finalidade de promover unha sociedade máis inclusiva e un 

maior achegamento entre as entidades socio-sanitarias e deportivas de 

Pontevedra, 

A andaina, que cubriu unha distancia de 3,7 

quilómetros saíu dende a Praza da Peregrina e os 

participantes remataron a xornada desfrutando cun 

chocolate quente con rosca e tamén algo de froita. 

Anedia Galicia sumouse a esa andaina e tamén 

depositou todos os desexos que nos fixeron chegar na Bolsa dos Desexos 

de ASAMPO - "Pontevedrada" que serán levados no mes de  xaneiro a 

relevos dende a catedral de Tui ata a catedral de Santiago en 24 horas, 

depositándose na capela da Corticela, onde alguén os recollerá para 

acender con eles ao botafumeiro. 

 

Nesta ocasión tamén montamos 

unha mesa informativa para dar a 

coñecer a diabetes tipo 1 e a labor 

de Anedia. 
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Área formación 

Dentro das actividades formativas intentamos cubrir a educación en 

diabetes, a parte psicolóxica, pero tamén inda que sexa de xeito 

transversal sempre estará presente a tecnoloxía aplicada á diabetes. 

MEDRANDO CON DIABETES ONLINE – 

Febreiro/Marzo  

Realizamos un ciclo de tres charlas online que intentaban cubrir as tres 

áreas de educación, psicoloxía e tecnoloxía.  

A acollida foi moi boa, e todos os participantes tiveron ocasión de realizar 

un coloquio ao final do relatorio. 
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CHARLA DIABETES  con Patricia Enes: 

Todas as persoas que vivimos a diabetes tipo 1 de cerca sabemos que o 

ar o pico 

glicémico das 00.00h ou non entrar en hipoglicemia ás 3.00 da mañá 

son dúas das maiores preocupacións dos país de nenos con diabetes. 

Patricia Enes é especialista en endocrinoloxía e diabetes tipo 1 en idade 

pediátrica e no ano 2013 uniuse a Medtronic como Therapy Development 

Specialist para o desenrolo de programas relacionados coa terapia con 

bombas de insulina e a monitorización continua. Actualmente traballa 

para SANITAS Hospitais como pediatra endocrina. 

Nesta charla on line, deunos recursos e ideas para  xestionar as noites, en 

función do tipo de terapia utilizada, tanto múltiples doses ou bomba de 

insulina e o máis importante, transmitiu tranquilidade cos seus consellos e 

vivencias como especialista en diabetes tipo 1. 
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CHARLA DIABETES E ADOLESCENCIA con 

Olga Sanz: 

Olga Sanz é psicóloga especializada en diabetes.  

Debutou con 23 anos, e despois de traballar como psicóloga no servizo de 

Endocrinoloxía pediátrica do Hospital Ramón y Cajal de Madrid decidiu 

especializarse en diabetes. 

A súa charla foi enfocada aos adolescentes, se xa de por si unha etapa  

complicada, e cando se suma a diabetes a ecuación inda se fai máis 

complexa.  

Nesta charla, Olga, deunos unas pautas para ser capaz de levar ao 

adolescente con diabetes da mellor maneira posible e a traballar con eles 

para que non se sintan diferentes aos seus compañeiros e amigos. 
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CHARLA DIABETES E TECNOLOXÍA con 

Susana Feáns: 

Susana  Feáns  é unha paciente experta en tecnoloxía e unha das 

compoñentes do blogue República Diabetes.  

Fixo un repaso polas cousas básicas que temos que saber en canto a 

tecnoloxía, pero tamén en canto a conceptos xerais que as veces non 

temos moi claros, sobre todo nos debuts, ou pacientes que acaban de 

acceder á tecnoloxía. 

Contounos moitas cousas sobre como aproveitar todos os recursos 

dispoñibles para mellorar a nosa calidade de vida. Porque aparte das 

aplicacións e procedementos "oficiais" existen moitas máis posibilidades 

que debedes coñecer.  
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III MEDRANDO CON DIABETES – OUTUBRO  

Recuperamos a presencialidade co III Medrando con Diabetes que se 

celebrou en Lugo a primeira fin de semana de Outubro. 

No 2021, cumpríronse 100 anos do descubrimento da insulina, fai 100 

anos a nosa vida mudou, deixamos de morrer inexorablemente e 

atopamos unha solución: a insulina, que nos permite continuar vivindo e 

pelexando. Agardemos que a diabetes tipo 1 non precise outros 100 para 

atopar unha cura definitiva, pero mentres tanto loitemos por nós mesmos. 

Tiñamos que celebrar o centenario dun xeito moi especial e que mellor 

que cunha xornada con tecnoloxía, actualidade e bo facer dos 

profesionais sanitarios. 

Así que todos os que vivimos con DIABETES TIPO 1 tivemos unha cita o 

sábado día 2 de outubro no Hospital Lucus Augusti (HULA) no Concello 

de Lugo.  
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Foi una boa ocasión para  aprender e compartir sobre diabetes tipo 1. 

Porque a diabetes tipo 1 non pode esperar, porque os pacientes e as súas 

familias precisan información e atención. 

 

primeira persoa, porque os pacientes son persoas ante todo, e a diabetes 

vai con eles sempre na mochila e coñecimos un pouco máis do que leva 

na mochila Óscar. 

Tiñamos que ter claros os conceptos básicos, e centrarnos no importante, 

poñernos obxectivos e metas alcanzables, e non frustrarnos cando as 

cousas saen mal. Precisamos información e formación, e contamos coa 

vantaxe de contar con bos profesionais que son grandes entrenadores, 

porque non existen solucións máxicas nin milagres, o que existe é un bo 

traballo continuo dos pacientes e das súas familias. Verónica Padín, 

pediatra no HULA, falounos de establecer obxectivos e metas de xeito 

individualizado. 

A evolución da tecnoloxía en diabetes nestes anos, fixo que os 

profesionais da endocrinoloxía tivesen que formarse para estar ao día. Un 
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traballo extra que non sempre está recoñecido. Pero si o está por parte 

dos pacientes, porque esta formación e actualización vai ir parella á súa 

calidade de vida. Canta máis formación teñen os profesionais máis 

información e formación poden transmitir aos pacientes: Paula Álvarez, 

endocrina do HULA, falou de actualidade e tamén de futuro en diabetes 

tipo 1. 

  

 Educadores en diabetes, é unha figura clave para todos os pacientes con 

diabetes tipo 1. Todos aqueles que teñen unha figura de referencia nas 

súas áreas saben de que falamos: formar un educador non é sinxelo, e 

neste campo temos un gran problema porque non existen prazas 

específicas, nin perfís profesionais  definidos. 

Por iso, queremos adicar un espazo a esta figura, e que tamén sirva de 

homenaxe a todas as grandes educadoras e educadores que temos. 

Contamos coa axuda de Mario Rivas, educador en diabetes no HULA 

que nos falou da figura das educadoras. 

En Galicia existen a día de hoxe centos de pacientes tipo 1, que como 

tecnoloxía máis avanzada teñen un glicómetro. 
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Coñecer os nosos dereitos como pacientes, poder ter unha calidade de 

vida digna e sobre todo acceso á formación é imprescindible. Por iso 

quixemos darlle voz a Susana Feáns Ponte, porque transmite enerxía , 

enerxía que ven dada,en parte ,por ter profesionais que a formaron. 

E contamos tamén cunha mesa redonda de pacientes moderada por 

Teresa Martínez, Xefa de endocrinoloxía do CHUAC, onde varias persoas 

relacionadas coa diabetes ofrecéronnos a súa  visión.  
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PROXECTO SOMOS TIPO 

1. 

No 2021 o obxectivo principal que 

nos marcamos foi acometer unha 

atención integral ás familias que 

conviven coa diabetes, centrada no 

paciente, pero atendendo a todos os 

membros da unidade familiar, xa 

que a diabetes vívese en familia. 

Cada vez son máis frecuentes os 

debuts, pero tamén as persoas 

adultas que debutaron fai anos e 

van chegando a ANEDIA en busca de información e axuda. 

Así que nos marcamos para este 2021 todo un reto, co programa SOMOS 

TIPO 1. 

Un punto fundamental é o APOIO PSICOLÓXICO específico para 

diabetes tipo 1, e neste mes de Agosto comezaron as sesións de apoio 

tanto a pacientes como ás súas familias, porque agora elas son as 

protagonistas, e teñen que dar o seguinte paso que é pedir axuda. 

Non escollemos un camiño doado, pero neste proxecto imos sumar moitos 

camiños azuis que son imprescindibles e nos que levamos tempo 

traballando. 
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 A diabetes é unha enfermidade crónica que supón unha pesada carga, 

e temos que intentar baleirar esa mochila, para que sexa máis lixeira. 

Os pacientes con diabetes tipo1 non só teñen 

que coidar a alimentación e complementalo  

co tratamento con insulina, tamén teñen que 

prestar moita atención á parte emocional, 

porque esta enfermidade é moi  esixente, e 

para non caer na frustración teñen que 

saber xestionar as súas emocións, e 

aprender a fracasar e seguir adiante. 

 Ese foi o motivo principal polo que levamos 

a cabo este programa, que non puidemos 

implementar en toda Galicia de xeito 

presencial, si o fixemos telemático. 

E presencia nas cidades de A  Coruña, onde 

levouse a cabo coa axuda da Consellería de 

Benestar Social, á que lle queremos 

agradecer a súa implicación. E no Concello 

de Pontevedra.  
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Para levar a cabo este programa contratamos a unha psicóloga de xeito 

temporal, María Comillas de la Vega, que realizou formacións en grupo, e 

tamén unha atención personalizada a aquelas familias que o solicitaron. 

Dentro deste programa tamén tivemos charlas e actividades variadas 

relacionadas coa diabetes. 

Os máis pequenos da casa sempre requiren 

unha atención extra, e se teñen diabetes a 

cousa complicase: non entenden ben o que lles 

pasa, non saben expresar como se senten, e as 

veces non son capaces de transmitirnos que 

non se atopan ben. 

Non é raro ver unha  nena pequena  chimpando cunha hipoglicemia 

grave, e as veces non sabemos que facer se teñen unha hipoglicemia e 

non querer comer, ou como explicarlles que inda que teñan fame, teñen 

que agardar a que a insulina faga efecto, e como estas, moitas situacións 

máis. 

Existen situacións nas que pasamos moita angustia e medo, por iso é 

importante ter unha boa formación, para saber que  facer, e facelo con 

calma. 

E para intentar axudarnos a solventar todas estas situación,  o 4 de 

Novembro, a pediatra Patricia Enes tivo un encontro con nós mediante 

zoom, onde tivemos ocasión de escoitala e resolver dúbidas de como 

manexar a diabetes dos máis pequenos. 
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PROXECTO  CONVIVENCIA EN LUGO 

Este ano quixemos ir máis ala e pensando nos nosos nenos e a xente 

nova decidimos facer, de forma paralela á xornada presencial de 

MEDRANDO CON DIABETES, unha convivencia de fin de semana 

dirixida  eles no albergue LUG-2, o que permitiu completar a xornada con 

obradoiros para a xente máis nova. 

 

A impresión das familias que participaron nestas xornadas en LUGO foi 

moi boa, porque realmente son xornadas para todos. 

Para que os rapaces se divirtan e aprendan xuntos, inda que a algún 

custe  ir e logo non queira marchar. 
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Os pais e nais tamén temos o noso  espazo, na primeira noite mentres os 

máis novos se divertían nunha velada no interior, nos desfrutamos do 

exterior do albergue intercambiando experiencias e aprendendo xuntos.  

Durante dous días compartimos experiencias, aprendemos de diabetes, 

da adolescencia, de novos sistemas e sobre todo sentímonos a gusto. 

Durante a estancia, tivemos entre outras as seguintes actividades: 

● Charla para adolescentes sobre autoxestión da diabetes por parte 

do Psicólogo Mario Rivas. 

● Comida con conteo de hidratos. 

● Presentación do proxecto Xugarhero por parte de Óscar López de 

Briñas. 

● Charla da psicóloga María Comillas de la Vega co grupo de xente 

nova. 

● Roteiros culturais pola cidade de Lugo. 
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Os máis maiores xa fixeron pandilla e están desexando repetir, e iso é 

fundamental. As familias con debuts recentes coñeceron outras 

experiencias e vivencias.  
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FEIRA DE SAÚDE E BENESTAR - ABRIL, en Ames. 

A primeiros do mes de abril estivemos no Concello de Ames, na súa 

semana da Saúde con varias 

colaboracións:  

Na Casa da Cultura de Bertamiráns 

  

Montamos un stand informativo para que 

todos os asistentes  a Feira da Saúde e do 

Benestar puideran visitar e recibir 

información da nosa asociación. Nel 

contamos coa presenza de Marta 

Sanmartín, farmacéutica e nutricionista 

que resolveu dúbidas sobre nutrición, 

etiquetado e diabetes. 

 

  

mailto:anediagalicia@gmail.com
about:blank
https://www.facebook.com/concellodeames?__tn__=-%5DK*F


 

 
Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes  ANEDIA. . Nº RUESPP E7142 
Teléfonos: 644 97 14 54 / 644 319595. Rúa Sor Lucía, 4. 36002. PONTEVEDRA. 
 anediagalicia@gmail.com  // Web: https://anedia.gal/ 

 
 

XORNADAS DE SAÚDE E BENESTAR - MAIO, na 

Pobra do Caramiñal. 

A Concellaría da Sanidade da Pobra do Caramiñal e Anedia, organizaron 

no Concello da Pobra do Caramiñal as XORNADAS DA SAÚDE E 

BENESTAR.  

O primeiro faladoiro de Anedia tratou sobre mpra con-ciencia, 

Sanmartín Toimil, farmacéutica e nutricionista. Porque a alimentación 

comeza por saber o que comemos. 

 

A segunda das nosas charlas, da man de Marian Rodríguez Blanco, xefa 

de pediatría do Hospital da Barbanza: 

 que nos falou de 

alerxias, intolerancias, celiaquia, diabetes,..... porque agora mesmo son 

moitas as persoas que padecen algún tipo de problema deste tipo e 
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sempre está ben ter información de primeira man para saber que 

podemos ou debemos comer se padecemos unha desas enfermidades. 

A terceira a cargo do médico de familia Manuel Genaro Gutierrez 

Fernández, falou do exercicio físico na diabetes mellitus tipo2, facendo 

referencia a todos os tipos de diabetes , e remarcando as diferenzas que 

existen entre a diabetes tipo1 e a diabetes tipo2. 
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DÍA MUNDIAL DA DIABETES 2021 

O 14 de Novembro, día mundial da diabetes, é unha oportunidade de 

visibilización da mesma, que nos abre portas que durante outras épocas 

do ano non temos dispoñibles. Un ano máis volvemos contar co apoio das  

Deputacións: Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e concellos para esta 

tarefa. 

Neste día mundial, coma en anos anteriores, fixemos unha campaña cos 

concellos e Deputacións para iluminar de azul, poñer lonas e cartaces nos 

Concellos e difundir un vídeo polas redes. 
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A colaboración foi total ca maioría de Concellos contactados, e os 

concellos que colaboraron no ano anterior repetiron todos. 

 

Pontevedra, Vigo, Meaño, Baiona, O Porriño, Mos, Moaña, Redondela, 

Ponteareas, Cangas, O Rosal, Nigrán, A Guarda, Cuntis, Salceda de 

Caselas, Gondomar, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de 

Arousa, Salvaterra do Miño, Caldas de Reis, Ponteareas, Redondela, A 

Coruña, Santiago de Compostela, Ribeira, Carral, A Pobra do Caramiñal, 

Ames, Boiro Brión, Oroso, Ordes, Boiro, Lugo, Cervo, Outeiro de Rei, 
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Burela, Foz, Ourense,  Pereiro de Aguiar, Verín, Carballiño,.. e de seguro 

que deixamos algún atrás polo que pedimos desculpas. 

Algúns dos actos foron: 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  

En Pontevedra, estivemos pola mañá cunha 

mesa informativa na praza de Ferrería  

para achegar a diabetes a todas as 

persoas que a visitan. 

E desfrutamos da actuación do  Coro A 

Xunqueira, grazas ao programa 

PONTEGAL da Deputación Pontevedra, 

que nos deron voz a todos nós neste Día 

mundial da diabetes  . 

No Concello de Bueu, o CD Lugo Salae o 

ADFS Bueu, tiveron un fermoso xesto coa diabetes. Dúas rapazas de 

Anedia fixeron o saque de honor antes do comezo do encontro. 
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Nos soportais do Concello de Lugo, 

puxemos unha mesa informativa e 

representantes do  Colexio Oficial de 

Enfermaría de Lugo pasaron por ela, 

porque as enfermeiras saben que a 

diabetes é unha doenza que moitas veces 

parece invisible, pero que está aí, 

demandando moita atención. E o seu 

papel profesional é fundamental para 

todas as familias que vivimos con 

diabetes. 

As nosas familias de Ourense celebraron o 14 de Novembro cun encontro 

no Concello do Pereiro de Aguiar , coa compaña de Raquel Queizás e 

puideron coñecer a a Sweet, un can de alerta médica que traballa cunha 

persoa con diabetes. 
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No Concello de Boiro, varios rapaces iluminaron de azul o Concello e 

deron paso ao vídeo deste dia mundial da diabetes. 

 

Na Pobra do Caramiñal o Concello tamén colaborou con nós para que a 

diabetes tipo 1 sexa un pouco máis visible. 
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E no concello de Vigo proxectouse o vídeo do Día Mundial da Diabetes 

na pantalla da rotonda da Rúa Areal. Pero ademais organizamos algo 

mais especial: 

O 16 de novembro, no Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, MARCO, 

organizamos unha mesa redonda para conmemorar o centenario do 

descubrimento da insulina onde participaron persoal sanitario, pacientes, 

xente nova con diabetes e familiares de pacientes. 

A idea era que cada un compartira a súas experiencias e xuntos, 

desfrutaramos de unha tarde diferente. 

A mesa estivo composta por: 

● Vicky Hierro: enfermeira educadora do Hospital do Meixoeiro de 

Vigo 
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● María Fernández: Médico de urxencias no PAC de Cangas do 

Morrazo. Nai, irmá e muller de pacientes con diabetes tipo1. 

● Vanesa Martínez: Enfermeira no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo 

con diabetes tipo1. 

● Steve Osborne: Ten diabetes tipo 1 e é pai dun neno con dt1. 

● Cristina Delgado: Muller e nai de paciente con diabetes tipo 1. 

● Antía F.: Adolescente con diabetes tipo 1. 

Esta mesa, supuxo un intercambio de experiencia onde tanto os membros 

como os asistentes puideron participar.  

Durante a mesa redonda, os cativos tiveron oportunidade de desfrutar de 

varios talleres impartidos polo MARCO.  

Agradecer a Concellería de Benestar Social de Vigo que nos cedera o 

espazo e o MARCO os monitores e o espazo para realizar os talleres. 
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CHARLA SOBRE BOMBAS DE INSULINA – XULLO 

2021, on line.  

No mes de Xullo realizamos unha charla 

sobre Bombas de Insulina da man dunha 

usuaria experta como é Susana Feáns 

Ponte, que nos contou as características 

dos distintos sistemas de bombas, 

aportando tamén os beneficios como os 

inconvintes destes sistemas de 

monitorización.   

 

TALLER ONLINE XUGARHERO  – XULLO 2021, on 

line.  

A finais do mes de xullo levouse a cabo unha sesión 

online formativa para coñecer como funciona a app 

Xugarhero, unha ferramenta para aprender xogando 

a xestionar a diabetes dos máis pequenos con 

diabetes tipo 1 en familia, da man de Óscar López de 

Briñas, responsable da  Difusión de Xugarhero e autor 
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TALLER DE COCIÑA BAIXA EN HIDRATOS – 

AGOSTO 2021, na Pobra do Caramiñal. 

No mes de agosto tivemos un taller de 

Cociña baixa en Hidratos na Pobra do 

Caramiñal , no restaurante Torre de 

Xunqueiras ,da man de Eva Núñez Abeledo. 

Eva decidiu estudiar cociña tras o debut da 

súa filla, é un dos membros de 

GLICOSALUDABLES e unha experta en 

reducir hidratos na cociña tradicional. 

 

 

 

 

 

 

A actividade consistiu nun pequeno taller práctico en  formato 

showcooking onde cociñou: pan baixo en hidratos, tortilla soufflé con 

queixo e espinacas, crakers con dúas salsas: salsa grega de iogur e 

cogombros e salsa guacamole, lasaña de cabaciña, paquetiños de carne 

e cogollos de leituga, e de sobremesa tortiñas de arandos. 
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Pratos baixos en hidratos que sempre son  boas alternativas para as 

nosas mesas por que a alimentación en diabetes é fundamental 

 Durante o taller tamén tivemos ocasión de coñecer de primeira man 

como se elaboran estas receitas, e coñecer pequenos trucos de cociña e 

tamén algúns ingredientes novos e as súas cualidades na cociña. 

Agradecer ao Concello da Pobra que nos cedeu a cociña portátil para 

poder facer este evento ao aire libre e a Chicolino restauración que nos  

cedeu as súas instalacións nun enclave espectacular. 
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PROXECTO ESPAZO DIABÉTICO PROTEXIDO – 

Agosto, Cuntis (Pontevedra). 

 O 17 de  agosto foi un día especial para ANEDIA e o Concello de Cuntis 

xa  que foi o primeiro Concello galego en participar no novo programa  

 

Esta iniciativa implica que o concello vai 

ter glicómetros e glucagón nos botiquíns 

do seu concello, do que poderán facer uso 

as persoas con diabetes en caso de 

emerxencia e tamén recibiron unha 

formación en diabetes para a Policía Local 

e Protección Civil impartida por Vanesa 

Martínez, enfermeira con diabetes tipo 1 

que lles explicou os conceptos básicos e 

realizaron pequenas prácticas porque a 

diabetes tipo 1 é unha enfermidade grave 

con risco vital e é moi importante saber actuar nunha emerxencia. 

En todos os concellos existen persoas con diabetes e tanto ao Concello 

coma a nós, pareceunos esencial que tiveran un mínimo de coñecemento 

sobre diabetes. 

Foi un día no que a diabetes tamén se foi de festa a Cuntis, porque vai 

con nós a todas partes, e non podemos deixala na casa, pero tampouco 

podemos deixar de facer a nosa vida, e iso inclúe as festas e actividades 

lúdicas. 
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O programa inaugural contou cunha mesa informativa na Praza de Ferrol, 

o espectáculo de narración oral "Travesías" (ANEDIA) con Raquel 

Queizás no mesmo emprazamento, a presentación das boticas de 

primeiros auxilios  de diabetes e culminou coa inauguración da exposición 

de fotografía "Cuntis 111 En Conciencia coa Diabetes" 
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ACTIVIDADES COS SOCIOS. 

Unha parte fundamental do noso traballo é o contacto entre familias. Xa 

que en diabetes falamos un idioma propio, e certos temas só os 

entenderá unha persoa que pase polo mesmo. 

Dentro das actividades para as familias non poden faltar aquelas que nos 

permitan encontrarnos e realizar actividades xuntos, sexan do tipo que 

sexan. 

I ENCONTRO DE XENTE NOVA. 

Dende principio de ano  a xente nova xa ocupa a cuarta parte da 

directiva de ANEDIA, e iso  vaise notando. 

No mes de febreiro realizouse o primeiro encontro virtual de xente nova 

de Anedia, onde un pequeno grupo estiveron conectados preparando un 

programa de actividades propio para eles porque teñen as ideas moi 

clariñas, e iso é fantástico, a nosa tarefa e apoialos. 
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ENCONTRO DE FAMILIAS NO BARBANZA 

 O 16 de  agosto  estivemos na zona do Barbanza, onde fixemos unha 

pequena quedada coas nosas familias. 

A situación de pandemia inda presente non nos permite facer grandes 

cousas. Por iso organizamos pequenos eventos que para as familias que 

conviven con diabetes tipo 1 son tan  necesarios. 

Para os cativos ver outros rapaces con sensor coma eles, con bomba de 

insulina, contando hidratos ou remontando una hipoglicemia fai que non 

se sintan diferentes e volten a casa cunha recarga de enerxía tremenda. 

Para as nais e pais e a ocasión de poder falar de moitas cousas, poder 

facer preguntas e tamén de ver outras realidades en diabetes. 
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ENCONTRO DE FAMILIAS EN MOAÑA 

Debido a situación que estamos a vivir, as nosas actividades presenciais 

son con aforo moi limitado, a pesar de que moitas de elas son ao aire 

libre. Nese caso, organizamos unha quedada para as familias da zona sur 

na praia da Xunqueira en Moaña. As nais e pais de DT1 tamén precisan 

axuda, e nada mellor que outras familias para axudarlles. 

Compartir un día de praia foi moi positivo: familias xa con experiencia de 

anos e outras recen debutadas compartindo unhas horas xuntos é unha 

terapia necesaria. 
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VISITA AS ILLAS CIES. 

A Concellería de Benestar Social de O 

Concello de Vigo convidou as familias da 

cidade a pasar un día nas Illas Cíes. Para nós, 

poder desfrutar da compañía de familias que 

viven o día a día da mesma maneira nun 

enclave como as Illas Cíes foi  moi especial e 

os máis pequenos pasárono en grande.  

 

CAMIÑOS AZUIS 

Coa axuda da Deputación da Coruña, varias das 

nosas socias, realizaron o Camiño de Santiago. 

Un camiño cheo de experiencias compartidas que 

de seguro non esqueceran as nosas participantes. 

 

  

mailto:anediagalicia@gmail.com
about:blank


 

 
Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes  ANEDIA. . Nº RUESPP E7142 
Teléfonos: 644 97 14 54 / 644 319595. Rúa Sor Lucía, 4. 36002. PONTEVEDRA. 
 anediagalicia@gmail.com  // Web: https://anedia.gal/ 

 
 

PROXECTOS COMPARTIDOS 

FEIRA DA SAÚDE -  PONTESAN 

Os días 10, 11 e 12 de setembro tivo lugar 

en Pontevedra: PONTESAN a II Feira da 

Saúde e do Benestar de Pontevedra. 

Neste evento estivemos convidados 

novamente e tivemos un stand 

informativo. 

Dende Anedia valoramos moi 

positivamente está iniciativa porque nos da pé a retomar o contacto coas 

persoas que precisan información e axuda, pero tamén nos dan a 

oportunidade de retomar lazos coas outras asociacións, porque 

compartimos moitas cousas e temos que loitar xuntas. 
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Na mesa redonda das asociacións, interveu Iria González, representante 

de Anedia en Pontevedra. Dando voz en primeira persoa á xente nova e a 

diabetes tipo 1. 

Quen tamén intervIu no peche da II Feira da Saúde PonteSan - 

Pontevedra, ca lectura do manifesto conxunto de todas as asociacións. 
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PROXECTO “CAMINA POR LA DIABETES” 

n

de Fundación para la Diabetes que nos invitaron este ano a facer o 

Camiño de Santiago virtual. Para iso crearon unha rede social interactiva 

quilómetros, compartir retos superados, experiencias, fotografías... 

Esta nova rede foi unha canle de formación continua onde expertos da 

Fundación para la Diabetes encargáronse de impartir formación en vídeo 

para incrementar os nosos coñecementos sobre a diabetes e para dispor 

de novos recursos para un mellor autocontrol. 

Neste 2021, Ano Santo, Ano Xacobeo, non podíamos deixar de apoiar 

esta iniciativa e animamos a todos os nosos socios a que se uniran a ela. 
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EXPOSICIÓN GRAFEELINGS. 

           

Antes da pandemia, durante varias edicións, participamos no proxecto 

DIGUAN organizado por SANOFI.  

E durante este 2021 continuamos a colaborar de novo, pero explorando 

outras vías. Unha primeira foi o asesoramento á nosa psicóloga por parte 

de colaboradores deste proxecto. 

E coma complemento trouxemos a Galicia a mostra GRAFEELINGS, que 

é unha exposición sobre os Graffitis realizados por adolescentes con 

diabetes tipo1 en distintos campamentos da Federación Española de 

diabetes (FEDE), á que pertencemos. 

Esta exposición veu en dous formatos distintos. 

Un formato pequeno que recolle 10 obras pintadas por adolescentes con 

diabetes nos campamentos organizados polas federacións e asociacións 

de persoas con diabetes. A actividade consistiu en que tras unha charla 

cos psicólogos os rapaces  intentan reflexar as súas emocións nas 

pinturas. Finalmente  escolléronse as 10 mellores que son as que forman a 

exposición.  

Cada unha das obras leva a súa explicación para que os visitantes 

puideran saber cal era o sentimento que se quería transmitir. 
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No mes de Outubro estivo, no Hall do Hospital Lucus Augusti de LUGO 

en paralelo á xornada de MEDRANDO CON DIABETES que celebramos 

neste hospital no mes de Outubro. 

E no mes de Novembro, durante a celebración do Día mundial da 

diabetes estivo no CHUO, Hospital universitario de Ourense. 
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Tamén viaxou a Galicia a exposición en formato grande que estivo 

durante o mes de novembro no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. 
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PROXECTO ROBÓTICA EXERCICIO FÍSICO E 

DIABETES 

En colaboración coa ANPA BANDASECA participamos nun proxecto de 

robótica educativa co equipo ROBOT CITY POBRA da Pobra do 

Caramiñal.  

Este equipo participa na FIRST LEGO LEAGUE, unha liga de robótica 

educativa que se realiza a nivel mundial, e que no 2021 tiña como tema o 

DEPORTE. Este equipo tivo que traballar durante case todo este proxecto 

de xeito telemático a causa da pandemia, e durante a elaboración do 

proxecto coñeceron a realidade dun dos seus participantes que ten 

diabetes tipo 1. Eles xa sabían  que tiña diabetes, pero  nese momento 

coñeceron o que implicaba para el non poder realizalo con normalidade 

dende o confinamento, e o que supuxo para a súa saúde. 
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Por iso o equipo elaborou un proxecto sobre Diabetes e Deporte, no que 

realizaron unha exhaustiva investigación sobre os tipos de diabetes, a 

tecnoloxía actual en diabetes, e deseñaron un programa completo de 

xestión de diabetes e deporte, que ademais tiña como complemento un 

programa de rutas polo seu pobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O proxecto acadou o Premio Deputación da Coruña aos Valores FIRST, 

para alegría  de todos os participantes e de todas as familias de ANEDIA. 
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DIABETES EVOLUTION 

Un ano máis a xefa de Endocrinoloxía do CHUAC, Dra. Teresa Martínez, 

organizou un evento que xa é un referente en España sobre diabetes, o 

Diabetes Evolution.  

Agradecemos un ano máis poder participar neste evento que ,ano tras 

ano, trae uns poñentes excepcionais e para nos foi un orgullo colaborar 

co patrocinio de D. Javier Sanhonorato, avogado, especialista en dereito 

sanitario. 

 

Tivemos a  oportunidade de coñ un diabético en el 

 quen donou a unha familia de Anedia un cachorro de  Labrador 

retriever, para o estudo de detección de hipoglicemias, organizado tamén 

pola Dra. Teresa Martínez e patrocinado por Novonordisk. 

Fantástico evento que nos deu a oportunidade de escoitar a magníficos 

poñentes e desfrutar dunha mesa redonda sublime. 
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No hall do Hotel Ática 21, lugar de realización do evento, Anedia tivo 

unha mesa 

informativa 

para dar a coñecer a 

realidade da 

diabetes tipo I. 

 

 

 

 

 

Dentro das actividades que organiza Teresa Martínez sumámonos tamén 

á MARCHA POLA DIABETES,  que tivo lugar pola Paseo Marítimo de 

Coruña o domingo 14 de Novembro. 

Dentro dos actos de celebración do Dia Mundial da Diabetes, 

sumámonos  no Concello de A Coruña a Marcha pola diabetes 

organizada, como todos os anos, polo servicio de Endocrinoloxía do 

CHUAC, que dirixe Teresa Martínez Ramonde. 

Este 2021 tivo a súa saída dende a Praza de Pontevedra e o percorrido foi 

ata a Fonte dos surfistas. 

Antes de comezar a marcha houbo dúas carpas con información onde 

Anedia montou un stand e actividades para os máis cativos. 
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Unha oportunidade de encontrarnos fisicamente con moita xente coa que 

compartimos unha vida con diabetes, e intentar visibilizar esta doenza 

que pasa desapercibida a diario. 

 FEGADI 

ANEDIA forma parte da Federación Galega de Asociacións de  Persoas 

con diabetes. 

Durante este 2021 realizouse unha renovación da directiva, e púxose en 

marcha unha serie de charlas telemáticas ao longo de todo o 2021, nas 

que participamos. 

 

Tamén asistimos a reunión e eventos como parte da Federación. 
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FEDE 

ANEDIA  forma parte da Federación Española de diabetes, FEDE, 

mediante a súa pertenza a FEGADI. 

Durante o 2021, ANEDIA tamén participou nas actividades propostas por 

FEDE. 

V CONGRESO DA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

DIABETES 

 

O congreso  nacional de FEDE 

celebrouse en Elche os días 17 e 18 

de Setembro de 2021. 

O venres previo ao congreso 

nela traballamos con distintos 

membros doutras asociacións de 

diabetes de diferentes partes de 

España e  traballadores de SANOFI.. Este grupo de traballo buscaba 

achegar aos nosos socios a información sobre as campañas de 

vacinación. 

Foi un bo momento para interactuar directamente con outras asociacións 

e así darnos a coñecer para futuras colaboracións. 
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Despois asistimos á cea do Congreso, na que coincidimos con máis 

asociacións de Galicia e con moitas chegadas de toda España. 

O día seguinte asistimos ao Congreso catro  membros de Anedia, Elisa 

López, María J. Rego, Carolina Estival e por parte de Xente Nova asiste 

Pablo López.  

Deunos a benvida a tódolos asistentes o presidente de FEDE Juan 

Francisco Perán e a continuación desenroláronse  tres mesas con distintas 

temáticas.  

Nunha delas participa a Directora de Saúde Pública do Ministerio de 

Sanidade, á que máis tarde teríamos ocasión de saudar, presentarlle a 

nosa asociación e darlle unha copia dos nosos libros de  Os Bolechas 

como mostra do noso traballo. 

Posteriormente realizáronse distintos talleres nos que participamos todos 

os representantes. 

E logo tivo xa lugar a última parte do congreso, onde os distintos 

representantes das federación tiveron oportunidade de falar. 

Por último entregáronse os premio FEDE os que estabamos nominados en 

dúas categorías. 

E despedímonos xa ata a seguinte edición deste congreso. 
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PREMIOS E MENCIÓNS 

NOMINACIÓNS PREMIOS FEDE 

Por segundo ano consecutivo ANEDIA é finalistas aos Premios FEDE, con 

dúas nominacións: 

● libro MANUELA É NOVA NA ESCOLA, foi finalista aos Premios 

Mercedes Sánchez Benito da Federación Española de diabetes 

(FEDE) 

● proxecto MOTOS DIABETES DAY, tamén foi finalista aos Premios 

Mercedes Sánchez Benito da Federación Española de diabetes 

(FEDE) 

Estas nominacións, recoñecen o traballo e esforzo que fai ANEDIA día día 

pola normalización da diabetes na nosa autonomía. 

FINALISTAS PREMIOS HUMANIZACIÓN 

OURENSE. 

Neste 2021 voltamos a ter 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 setembro un concurso de ideas e iniciativas de humanización 

para aportar proxectos que poidan aplicarse nos hospitais e centros de 

saúde. 
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A esta convocatoria presentáronse moitos proxectos de profesionais e de 

asociacións de Pacientes. 

ANEDIA presentou dúas iniciativas a esta convocatoria e o proxecto  

Este proxecto abordaba varios obxectivos como eran: a 

formación dos nenos con diabetes tipo1, a práctica do autocoidado e a 

conciliación familiar e o obxectivo era organizar un campamento para 

eles, de 3 ou 4 días onde puidera desfrutar dun campamento pero 

acadando os obxectivos plantexados ao principio.  

O proxecto CONTAS CONMIGO foi finalista e o defendemos o 18 de 

novembro na Aula Cabaleiro Goas do CHUO. 

 

 

 

PREMIO DEPUTACIÓN DA CORUÑA AOS 

VALORES FIRST. 

Dentro do concurso de robótica educativa FIRST LEGO LEAGUE, o 

equipo ROBOT CITY POBRA, co que colaboramos no proxecto 

ACTIVIDADE FÍSICA E DIABETES, acadou un premio polo seu proxecto. 
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CONVITE ACENDIDO DE NADAL. 

Concello de Boiro. 

No mes de decembro as nosas familias estiveron en Boiro invitadas polo 

Concello para realizar o acendido do alumeado de Nadal. 

 Os pequenos estaban cheos de ilusión, era unha ocasión moi especial, 

por unha vez a súa diabetes non era un problema, senón que lles permitía 

sentirse os mais afortunado das súas clases, con todos os seus 

compañeiros aplaudindo o acendido. 

Pero non só os máis peques, os adultos con diabetes hoxe tamén sentiron 

ese puntiño de emoción. 
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E tamén a todas as entidades que nos axudan, e fan a nosa tarefa moito 

máis doada.:  Circuito Outeiro de Rei, Clube de Atletismo Rias Baixas, 

Federación Galega de Atletismo, Federación Galega de Motociclismo, 

FOAMPAS, CAFI e todos os  CEFORES de Galicia, Victor Martínez de  

Foto Pichero,  e Carlos de Carlosgrafias. 

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 axuda a levar mellor a 

nosa vida compartida ca diabetes, e que están sempre dispostos a 

axudar en todo aquelo que está a súa man.   

Neste 2021 non alcanzamos todas as nosas metas, pero seguiremos a 

traballar para axudar ás familias no seu día a día, dende a directiva 

queremos dar as GRAZAS a  todas as persoas que deixaron a súa 

pegada nos nosos proxectos, e animar a seguir traballando por e 

para as persoas con diabetes tipo I e as súas familias.  
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