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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE UGADE (XANEIRO-DECEMBRO) EN CABES NO 2018 

 

UGADE conta co despacho 1 (compartido con Tras Ril San) na Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES) no 

segundo andar. Aínda que as datas de atención estaban establecidas para os xoves e venres polas tardes, o horario foi 

sufrindo diversas modificacións debido ao aumento da demanda e dos servizos ofertados. Finalmente o horario de 

atención estableceuse os luns, mércores e venres de 10 a 14 horas. Debido ó ámbito da Asociación, toda Galicia, 

facemos uso deste despacho de forma flexible cando alguén acode,  concertando previa cita, ben por teléfono ou por 

correo electrónico, cando ten que acudir a  Santiago, case sempre aproveitando que acode a unha cita médica á 

Unidade de Epilepsia do CHUS. 

 

XANEIRO 

 19 de xaneiro. Xuntanza-Merenda para familias. (No salón de usos 

múltiples en CABES). 

 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho). 

 Realización de enquisas domiciliarias sobre as necesidades dos socios. 

 

 

FEBREIRO 
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 10 de febreiro. Invitación ao partido do Monbús Obradoiro no Multiusos do Sar.

 

 14 de febreiro. Reunión cos Servizos Sociais do Concello de Boqueixón. 
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 24 de febreiro. Xornada-merenda “ A importancia dunha visión positiva en epilepsia”. (En Sarela).

 

 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho). 

MARZO 

 7 de marzo. Reunión con Miguel Anxo (Psicólogo Clínico colaborador de UGADE) no CHUS. 

 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho). 

ABRIL 

 6 de abril. Reunión da xunta directiva e plantexamento do Plan Estratéxico. 

 14 de abril. Representación teatral a favor de UGADE “A sabedoría do arrozal”.En Salceda de Caselas. 



Memoria de Actividades UGADE 2018 

5 
 

 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho). 

 Asistencia a cursos e formación. 

MAIO 

 23 de maio. Asistencia a Feira de Investigación en Epilepsia en Madrid. 

 24 de maio. Celebración do Día nacional da Epilepsia, con mesas informativas en distintos centros 

hospitalarios. E charla sobre no Hospital Clínico de Santiago sobre a medicación en epilepsia ao cargo de varios 

membros da Unidade de Epilepsia. 

 

 25 de maio. Reunión en Lalín con distintas entidades como centros residenciais, asociacións e concello. 
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 26 de maio. Reunión de Socios con motivo do Día nacional da Epilepsia e para informar sobre as últimas 

novidades en investigación e dispositivos para a epilepsia. 

  

 Reunións con representantes de outras asociacións e federación para a elaboración do Plan Estratéxico. 

 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho e domicilio). 

 Asistencia a cursos e formación. 
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XUÑO 

 9 de Xuño. Charla de Cans de Soporte Terapéutico ao cargo de María Sabel de Só lles falta falar. En Sarela.

 

 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho). 

XULLO 

 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho e exterior). 
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SETEMBRO 

 12 de setembro. Reunión con Concepción Fernández Fernández, Concelleira responsable de Políticas Sociais, 

Diversidade, Saúde e Centros Cívicos de Santiago de Compostela. 

 21 de Outubro. Curso de Primeiros Auxilios en Epilepsia ao cargo da Escola Galega de Saúde, no salón de usos 

múltiples de CABES. 

 

 29 de setembro. Grupo de Axuda mútua no Centro cívico de Amio. (Cancelada por falta de asistencia). 

 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho e domicilio). 

 Asistencia a cursos e formación. 
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OUTUBRO 

 4 e 5 de outubro. Asistencia ao Congreso Internacional de Síndrome de Dravet e Epilepsia Refractaria en 

Bilbao. 

 

 11 de outubro. Asistencia ás Xornadas de Estimulación Cerebral celebradas na Coruña. 

 17 de outubro. Reunión con Miguel Anxo (Psicólogo Clínico colaborador de UGADE) no CHUS. 

 19 de outubro. Charla de visibilización da Epilepsia no CEIP Monte dos Postes en Santiago. Participaron 60 

alumnos de 3º de primaria. 
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 20 de outubro. Reunión da Xunta Directiva e reunión de socios en Sarela. 

 25 de outubro. Charla no CEIP A Igrexa de Calo. Asistiron 100 alumno de 5º e de 6º de primaria. 

 

 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho). 

 

NOVEMBRO 

 8 de novembro. Charla de visibilización da Epilepsia no Colexio 

Compañía de María de Santiago. Participaron 75 alumnos de 5º 

de primaria.  
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 16 de novembro. Charla de Conducción e Epilepsia na que interviñeron membros da DGT e da sección de 

tráfico do Colexio Oficial de Piscólogos. (Ximnasio de CABES). 

 

 19 de novembro. Asistencia a presentación da estratexia galega para atención a persoas con enfermidades 

crónicas. 

 21 de novembro. Reunión co Director Xeral de Discapacidade e Maiores, Ildefonso de la Campa para falar da 

situación da epilepsia en Galicia. (Consellería de Política Social). 
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 27 de novembro. Charla de visibilización da Epilepsia no CEIP o 

Coto e no IES Xulián Magariños. Participaron 113 alumnos de 3º 

de primaria e de 1º da ESO. 

 

 30 de novembro. Charla de visibilización da Epilepsia no CEIP 

Ricardo Tobío de Esteiro. Participaron 60 alumnos de 4º, 5º e 6º 

de primaria. 

 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho). 

 

DECEMBRO 

 Participación na creación e asistencia ás reunións do Concello Asesor de Pacientes do CHUS. 

 10 de decembro. Asistencia a reunión do Concello Asesor de Pacientes do CHUS, na aula 1 do CHUS. 

 11 de decembro. Charla de visibilización da Epilepsia no CEIP María Barbeito da Coruña. Participaron 75 

alumnos de 3º e 4º de primaria. 

 13 de decembro. Reunión coa xerencia do CHUS para tratar temas que afectan directamente ao colectivo de 

persoas que teñen epilepsia.  

 14 de decembro. Charla de visibilización da Epilepsia no CEIP María Barbeito da Coruña. Participaron 75 

alumnos de 5º e 6º de primaria. 

 15 de decembro. Charla de epilepsia e deporte, impartida polo médico e profesor Miguel Santiago, na Facultade 

de Ciencias do Deporte e da Educación Física. 
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 Información e atención a varias persoas e familias. (Despacho). 

 

Ademais destas actividades puntuais, o máis importante do traballo que fai UGADE é o labor de informar e asesorar 

ás persoas que o demandan, tanto a través, do correo electrónico como do teléfono da Asociación,  polo que o 

ordenador do despacho se converte na ferramenta de traballo máis importante xunto co teléfono. Tamén é fundamental 

para poder programar as actividades que se levan a cabo e buscar información. 

 

 

 

 


