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Co fin do 2021 a Asociación de 

Esclerose Múltiple do Morrazo 

cumpre 7 meses da seu inicio.

A ilusión por este proxecto, 

visibilizando a EM e apoiando 

aos doentes e familias da 

Comarca, foi o motor que nos 

deu forzas para 

mover esta 

Asociación.

O camiño non foi 

sinxelo, pero 

chegou a bo 

porto co traballo 

da xente. Persoas 

que colaboraron de forma 

desinteresada para acadar 

tódolos obxectivos que nos 

propuxemos.

Soamente puido pararnos a 

COVID 19 que nos obrigou a 

deixar na recámara varias 

actividades.

O esforzo mereceu a pena, xa 

que serviu para coñecer a xente 

marabillosa e lograr un apoio 

formidable, non só dende o 

ámbito sanitario se non dende 

as empresas e outras 

asociacións e colectivos. 

Agardamos seguir traballando 

con eles nun 

futuro e lograr 

grandes cousas.

Para este ano 

2022 

continuaremos 

coa mesma 

ilusión, 

traballando en novos proxectos, 

os cales serían imposibles de 

acadar sen a axuda dos nosos 

Socios. A eles agradecémoslles 

infinitamente o seu apoio.

Por un 2022 cheo de saúde.

EMMO

Presentación.



Visibilizar a Esclerose Múltiple.
Unha das tarefas que move á asociación é a de facer visible á 

Esclerose Múltiple. Para dito fin este ano organizamos unha serie 

de eventos nos que tiveron cabida tanto persoal sanitario coma os 

pacientes.

O primeiro destes eventos foi no Concello de Moaña, sendo unha 

actividade clave na historia da asociación, xa que se deu a coñecer 

á Comarca do Morrazo. Neste acto participaron:

• María Sanluís Ferradás (Psicóloga e Presidenta de EMMO)

• Dr. José Ramón Lorenzo (Neurólogo, Hospital Povisa)

• Dra. Elena Álvarez (Neuróloga, CHUVI)

• Dr. Jorge Cameselle (PAC Cangas, Investigador)

• Leo Rodríguez (Vicepresidenta de EMMO)

E foi dinamizado coa colaboración do grupo “Its Soul&Wanna Dee”.

Continuando a ruta de presentacións,  recalamos no Concello de 

Bueu, nunha charla na que participaron:

• María Sanluís Ferradás (Psicóloga e Presidenta de EMMO)

• David Campos (Socio de EMMO)

• Raquel Carragal (Readaptación deportiva, Centro Aläia)

• Dra. Campo Amigo (Neuróloga, CHOP)

• Dra. Ana Rguez Regal (Neuróloga, CHOP)

Como broche final participaron as pandeireteiras de Tanxugueiras.

O evento retransmitiuse en streaming e colgouse en Internet.

Aterrando no Concello de Marín, tivemos o inmenso pracer de 

contar co baloncestista e referente no mundo da Esclerose Múltiple 



Asier de la Iglesia, que nos falou da súa vida, dos seus proxectos, 

do esforzo e da solidariedade. A charla foi presentada por María 

Sanluís Ferradás.

Por último, a que non puido ser, pero que será o próximo ano, a 

parada no concello de Cangas do Morrazo, que a COVID-19 non 

permitiu.



A primeira actividade como asociación foi o día 30 de Maio, Día 

Internacional da Esclerose Múltiple.

Tivemos a sorte de poder traballar e sensibilizar ás alumnas e 

alumnos do CEIP Plurilingüe de Tirán. Como broche final, o centro 

gravou un vídeo visibilizando a Esclerose Múltiple que se difundiu a 

través das redes.

Tivemos o pracer de facer unha charla 

coloquio cos alumnos de 2º de 

Integración Social no Colexio Lar de Mos. 

A colaboración con coa asociación de 

saúde mental DOA, dentro das súas 

actividades de Cine Social permitiunos 

mostrar a nosa realidade.

Sensibilizar á sociedade.



Unha das principais misións de EMMO é a do acompañamento, 

tanto das persoas que conviven coa enfermidade como das súas 

familias. Para elo organizamos varias reunións, nas cales os socios 

puideron compartir inquedanzas con outras persoas que viven 

unha mesma realidade.

Tamén estivemos presentes con postos de información na 1ª Feira 

da Vida Saudable, no concello de Moaña; na Feira da Saúde e 

Benestar Pontesan, no concello de Pontevedra e no Día Nacional 

da Esclerose Múltiple, no concello de Cangas.

Participamos na Comisión de Asociacións de Pacientes do 

Hospital Ribera Povisa para que se teñan en conta a nosa 

situación.

Rede de soporte.



Agradecementos.
Este proxecto sería imposible de levar a cabo sen o apoio dos 

nosos socios, para eles vai o noso máis sincero agradecemento.

Agradecer ao persoal sanitario, que sempre estivo á disposición do 

que precisasemos. Á Dra. Álvarez, Dra. Amigo, Dr. Cameselle, Dra. 

Giraldez, Dr. Lorenzo, Dr. Pato, Dra. Regal.

Agradecer o agarimo das empresas que nos apoiaron dende o 

comezo mesmo da Asociación, a Proem, Dibai, PlayPlan, 

Greengallery e  en especial a asesoría La Social polo seu 

compromiso.

Agradecer ás artistas Tanxugeiras, e a Anxo Lorenzo polas súas 

colaboracións desinteresadas.

Agradecer a axuda das administracións por poñernos as cousas 

tan sinxelas. Ao concello de Moaña, e a Leticia Santos, Dani 

Costas, María Ortega e Elena. Ao concello de Bueu e a Xosé Leal e 

Ricar Verde. Ao concello de Marín e a María Ramallo e Itziar 

Álvarez. Ao concello de Cangas e a Victoria Portas.

Agradecer a o Clube de Remo de Tirán, ADICAM, DOA, Discamino, 

AVEMPO, Colexio Lar, CEIP de Tirán e á ONG Informática 

Solidaria, polo seu apoio.

Agradecerlle a Asier de la Iglesia e a Raquel Carragal por ternos 

presentes e por contaxiarnos esa enerxía.

691 83 50 79emmoanha@gmail.comwww.emmo.gal

Asociación de Esclerose Múltiple do Morrazo

Gustaríache formar parte de EMMO ou colaborar connosco?




