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En 1984 un grupo de familias tomamos a iniciativa de unirnos para plantar cara ó
problema do narcotráfico en Galicia, que estaba afectando, non só ós nosos propios fillos
e fillas, senón a toda a poboación xuvenil galega.
Un ano máis tarde, en 1985, a Asociación legalízase e comezamos unha loita incansable
caracterizada pola denuncia do narcotráfico e a demanda de recursos profesionais e
tratamentais para todas as persoas afectadas e as suas familias.
Esto supuxo unha gran movilización, que non cesou ata conseguir a resposta
gubernamental necesaria para dotar á sociedade dos servizos con que agora contamos.
Trinta e catro anos despois, seguimos a nosa labor reivindicativa, ademais de mellorar e
ampliar os servizos ás persoas afectadas e elaborar respostas ante novos retos, como o
abuso de alcol entre os e as menores ou as adiccións sen substancia.
E o facemos sempre co enfoque posto na nosa misión: ofrecer un tratamento integral
persoalizado para xerar oportunidades, impulsando a inclusión e o fomento de hábitos de
vida saudable a través dos nosos programas, que abarcan desde a prevención coa
poboación máis xoven, ata as personas afectadas e as suas familias, os internos e internas
de prisión e os colectivos en risco de exclusión social, onde a base da nosa intervención
céntrase en proporcionar ferramentas de apoio a través da educación, a orientación, a
formación e a socialización.
Este traballo o desenvolve un equipo humano que coa sua profesionalidade e entrega,
sempre en contacto coa red de servizos do sector, fai posible que o que iniciouse como
un soño para as familias poidamos vivilo hoxe coma unha realidade. O noso
agradecimento pola sua labor e ilusión nesta tarefa que nos une a todas e todos nunha
gran familia.

CARMEN AVENDAÑO OTERO
Presidenta da Asociación Érguete
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¿QUEN SOMOS?
kkkk

ÉRGUETE é unha entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro, cuia
misión é traballar para xerar oportunidades e prestar servizos a persoas e
familias afectadas por condutas adictivas, disruptivas e/ou de risco
impulsando a sua inclusión e fomentar hábitos de vida saudables.

ÉRGUETE aspira a ser unha asociación referente na prevención e
intervención en condutas adictivas e problemas asociados, con servizos
de calidade e innovación, profesionais expertos e expertas, sendo
altafalante para a denuncia social.

ÉRGUETE desenvolve a sua estratexia e busca acadar os seus obxectivos
guiada polos siguientes valores:






Profesionalidade.
Innovación.
Sensibilización.
Compromiso Social.
Flexibilidade / Adaptabilidade.

Líñas estratéxicas
Dar unha atención persoalizada e áxil ás persoas que requiren os nosos servizos.

kkkk
Dispor de persoal profesional capacitado para levar a cabo a misión da asociación
e que se sintan satisfeitos da mesma.
Mellorar a cordinación e comunicación entre procesos claves para poder ofrecer
proxectos innovadores e de máxima calidade que den resposta ás necesidades de quenes
o requiran.
Mellorar a sostenibilidade económica conseguindo novos ingresos e facendo máis
eficentes.
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PROGRAMAS
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN SOCIO-XURÍDICO EN CONDUTAS ADICTIVAS
As complexas situacións e circunstancias derivadas da drogodependencia e outras
kkkkadictivas, ademais da sua permanente relación co ámbito xudicial, necesitan de
condutas
instrumentos de asesoramento e orientación técnica e profesional. Este Servizo, facilita a
atención integral e gratuita á persoa no ámbito das condutas adictivas e/ou con problemas
legais, informando, asesorando e orientando para reducir o desamparo e indefensión que
pudiera padecer o colectivo diana do noso Servizo, mellorando a sua asistencia e
proporcionar cobertura de apoio e documental ó ámbito xudicial, tanto para persoas
usuarias como a profesionais da xudicatura, fiscalía, abogacía…
Prestamos asesoramento sobre as xestións xudiciales necesarias a cada fase do
procedimento penal, tanto á persoa usuaria como á sua familia, valorando as
circunstancias socio-persoais, optimizando a coordinación entre as diferentes institucións
e axentes implicados.
A orientación é o pilar básico dos recursos de tratamento/deshabituación, así como a porta
de entrada dos mesmos. Trabállase a motivación para o cambio e asesoramos,
informamos, orientamos e/ou derivamos hacia os recursos tratamentais da rede
sociosanitaria, realizando o seguemento coa periodicidade que se estime oportuna.

Promove: Consellería de Sanidade.
Servizos








Primer contacto mediante entrevistas coa persona usuaria e/ou a su familia,
momento no que se fai a recollida de datos, apertura do expediente e inclusión
no P.A.X.S.
Valoración do equipo canalizando a demanda en función da situación
toxicolóxica e xurídica.
Actuacións complementarias: elaboración de recursos e informes psicosociais e
clínicos, procedementos penais e civís, procedementos e recursos de sancións
administrativas ante a Subdelegación do Goberno, Seguridade Social e J.V.P.,
tramitación de indultos, revisión das condenas, solicitude de suspensións,
sustitucións de condena e medidas de seguridade. Localización e revisión de
dilixencias e expedientes. Identificación de avogados/as de oficio e
colaboración, así como todas aquelas xestións precisas para a resolución de
problemas no ámbito socio-xurídico.
Atención directa en Centros Penitenciarios.
Charlas, xornadas, difusión e formación en materia xurídico-penal e socioeducativa no ámbito das condutas adictivas e/ou de risco.
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VIVENDAS DE APOIO Ó TRATAMENTO
O Programa Vivendas de Apoio ó Tratamento dispón de tres vivindas situadas no núcleo
kkkkda cidade (unha para mulleres e duas para homes) nas cales, mediante unha
urbano
actuación programada, posibilítanse oportunidades de axuste persoal e incorporación
sociolaboral das persoas en situación de risco de exclusión social.
O acceso realízase a través da derivación das diferentes Unidades Asistenciais á rede de
Drogodependencias.
Este dispositivo está orientado a personas con trastornos adictivos na última fase do seu
tratamento cunha certa estabilidade, que requiran dunha vivinda normalizada e
supervisada para a sua incorporación social, debido á carencia de vinculación aaxeitada
có entorno e dos medios materiais precisos para a integración.

Promove: Consellería de Sanidade Xunta de Galicia, Concello de Vigo y UNAD.
Servizos













Aloxamento e manutención en réxime residencial temporal.
Acompañamento en xestións sanitarias.
Atención psicolóxica
Asistencia UAD
Actividades formativas.
Actividades de educación e promoción da saúde.
Actividades programadas de ocio e tempo de lecer.
Actividades relaciones de familia
Actividades de incorporación sociolaboral
Intervencións grupais dentro das vivendas
Actividades xurídico-penais
Instauración de habilidades personais básicas
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PROGRAMA DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
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O Programa de Formación e Integración Social (PFIS) ten como obxectivo principal
modificar condutas e hábitos para conseguir a adaptación, a seguridade e o afrontamento
de metas na vida de modo que se favoreza a incorporación social e se disminúan os
factores de vulnerabilidade que provocan a exclusión social.
A intervención lévase a cabo desde un enfoque socioeducativo de maneira individual,
grupal e familiar.
O programa PFIS lévase a cabo nas instalacións da Asociación Érguete e no Módulo 2 do
Centro Penitenciario de A Lama.
Está dirixido tanto a menores como a personas adultas permitindo individualizar o seu
tratamento e orientalo hacia a reeducación e reinserción social.
No caso das persoas adultas, atende a xoves menores de 25 anos en situación de 2º grao
penitenciario, persoas en réxime de semiliberdade e/ou con medidas alternativas ó ingreso
en prisión. No caso dos/as menores, atende a aquelles/as con cumprimento de medidas
xudiciais, con sanción administrativa por tenencia de cannabis e con problemas de
consumo e/ou conduta..

Promove: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza.

Servizos







Sesións grupais, individuais e familiares.
Xestións con avogados/as, xulgados e servicio de menores de la Xunta.
Traballo en rede con entidades privadas de atención ó/á menor e Instituciones
Penitenciarias.
Derivacións a outros recursos.
Redacción de informes.
Programación e coordinación de actividades.
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INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DESDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO
Programa de intervención socioeducativa que trata de mellorar a calidade de vida das
mulleres privadas de liberdade desde unha perspectiva de xénero. Os obxectivos do
programa son contribuir a mellorar a saúde integral das mulleres privadas de liberdade a
través dunha perspectiva psicosocioeducativa, promover o autocuidado, o
desenvolvemento persoal e empoderar ás mulleres.
O Programa Mírate lévase a cabo nas aulas do Centro Penitenciario de A lama e nos
despachos e instalacións da Asociación Érguete para seguemento individual e/ou familiar.
Está dirixido a mulleres que: son reclusas e ex-reclusas do Centro Penitenciario de A
Lama, atópanse en situación de vulnerabilidade, son prostituídas o vítimas de trata, están
embarazadas privadas de libertade, pertencen a minorías étnicas, son vítimas de violencia
de xénero, acadan a liberdade e/ou precisan orientación socioformativa para iniciar a sua
búsqueda de emprego.

Promove: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, Secretaria Xeral de Igualdade y Fondo Social Europeo.

Servizos







Orientación e información sobre recursos de atención e asesoramento persoal e
social.
Apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que
faciliten o seu proceso de integración social.
Atención psicolóxica.
Asesoramento xurídico.
Mediación intercultural e/ou familiar.
Adquisición de habilidades persoais e sociais básicas ou de competencias para
mellorar a empleabilidade.
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AUTO-T, INTERVENCIÓN EN PRIMEIRO GRAO
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O Programa Auto-T desenvólvese no módulo de primeiro grao dos Centros Penitenciarios
de A Lama (Pontevedra) e Teixeiro (A Coruña) con internos de prisión clasificados en
primeiro grao coa finalidade de potenciar a reflexión e autocrítica e propiciar o cambio
hacia condutas máis favorables, adaptadas e socializadoras. Proporciona as ferramentas
necesarias para afrontar a vida con autonomía e confianza e facilitar a resolución de
conflictos e situacións persoais de forma non violenta.
Os participantes no programa están considerados como extremadamente conflictivos
ademáis de ter severas dificultades para a adaptación ó réxime ordinario de prisión. Son
persoas especialmente vulnerables por carecer das ferramentas adecuadas para afrontar
determinadas situación, resolver conflictos ou xestionar emocións, sumado á dureza da
contorna onde se atopan. O programa complementa o traballo dos funcionarios respecto
ó cumplimento de normas, a adaptación ó réxime e a terapia psicolóxica dos equipos de
tratamento cunha intervención de carácter reeducativo e social.

Promove: Fundación Pedro Barrié de la Maza e Fundación Roviralta.

Fases de intervención:
1. Desenvolvemento de condutas socializadoras. Dinámicas de grupo, coloquios,
reflexións, debates guiados, xogos de roles, simulación de situacións e sesións
formativas enfocados ó autocoñecemento, a xestión emocional e a resolución de
conflictos.
2. Autocontrol a través do movimento. Actividade dinámica deseñada a partir de
técnicas psicomotrices, de expresión corporal, danza e psicodrama. O
instrumento de traballo é a música e o propio corpo. Inclúe control de impulsos,
linguaxe corporal e da mirada, relacións interpersonais, disfrute do outro,
medos, silencio, relaxación e distensión.
3. Seguemento. desenvólvese en función das necesidades ou circunstancias
personais do interno.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN
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O Programa de Prevención, incluído no Plan de Galicia sobre Drogas, desenvólvese en
varios concellos da provincia de Pontevedra para conseguir os seguintes obxectivos:





Detectar necesidades de intervención e deseñar e implementar programas preventivos.
Actuar como ferramenta de formación e información para a poboación en xeral e a
poboación infanto-xuvenil e as suas familias en particular.
Xerar cambios personais e sociais que faciliten o recoñecemento de situacións de risco
para actuar de forma adecuada ou buscar a axuda precisa segundo os casos.
Orientar e coordinar actividades de prevención cos servizos sociais comunitarios, de
saúde, institucións educativas e cualqueira outra entidade implicada.

Lévase a cabo en dous ámbitos:



Prevención Universal: dirixida á poboación en xeral.
Prevención Selectiva:
o Ámbito escolar: comunidade educativa (alumnado, familias e profesionais)
o Ámbito familiar: familias en xeral, familias en risco de exclusión social e
familias vulnerables.
o Ámbito formativo: estudantes de Maxisterio e de Integración Social
o Ámbito laboral: profesionais do ámbito social e educativo e do sector
pesqueiro, hosteleiro e manufactureiro.
o Ámbito deportivo: deportistas de distintos clubes deportivos.

Promove: Xunta de Galicia, Ayuntamiento de Vigo – PLDA, Ayuntamiento de
Moaña, Diputación de Pontevedra y Obra Social La Caixa

Actividades
Programa “Información-Sensibilización”: promoción e difusión de estilos de vida
saudables como ferramenta de prevención de adiccións para alumnado de EP.
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Programa “Non pasa nada ¿pasa algo?”: promoción e difusión de estilos de vida
saudables como ferramenta de prevención de adiccións para alumnado de ESO.
Programa “Odisea”: adquisición de habilidades sociales e estrategias educativas para
alumnado de diferentes ciclos do marco escolar.
Programa “YSY” (Yo Soy Yo): reforzo da persoalidade.
Programa “Comunidades en Liña”: adquisición de pautas, conductas e actitudes
preventivas ante o uso e abuso das novas tecnoloxías.
Programa “Saúde na Escola”: promoción de hábitos saudables entre a poboación
escolar, potenciando factores de protección e reducindo o impacto de determinadas
substancias.
Programa de Información-Sensibilización para Clubes Deportivos: prevención do
consumo de substancias adictivas para menores deportistas.
Programa “Máis que un Teio”: charlas interactivas para pais, nais e tutores legais como
axentes activos na prevención e intervención educativa dos e das menores ó seu cargo.
Programa “En Familia todos Contan”: intervención a través dos Servicios Sociais, para
reducir condutas adictivas, especialmente en familias vulnerables ou en situación de risco.
Programa de Mediadores/as Sociais: formación e habilitación para mediar entre as
persoas usuarias e/ou potenciales usuarios o usuarias de drogas e os servizos de
prevención e intervención.
Programa “Cambio de Sentido”: dirixido á poboación xuvenil que fórmase nas
autoescolas para previr o consumo de alcol u outras substancias en estrada.
Programa “Al Alcance”: prevención no ámbito laboral para fomentar estilos de vida
saudables e evitar/reducir condutas adictivas.
Charlas e Xornadas Formativas para a población en xeral e para familias e
profesionais en particular: II Viaxe Educativa co lema “Unha Educación Diferente é
Posible”.
Elaboración e Presentación de Materiais Educativos: “O Uso responsable das TIC”
Deseño e organización co PLDA do Concello de Vigo do II Concurso de Eslóganes
“Por un Lecer Saudable”: para centros educativos.

Memoria de actividades 2018

-

10

PLAN DE IGUALDADE
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O plan de igualdade nace coa intención de facer do noso espazo de traballo un espazo
igualitario en oportunidades e trato como establece la Ley Orgánica 3/2017, del 22 de
Marzo para a igualdad efectiva entre mulleres e homes.

Promove: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades.
Actividades da comisión de igualdade





Supervisar o cumprimento do I Plan de Igualdade e os seus obxectivos, e colaborar
para a sua implantación.
Deliberar, aprobar e aplicar novas iniciativas, líneas de acción e propuestas de
execución para o desenvolvemento máis amplo do Plan de Igualdade.
Evaluar de maneira contínua a xestión do Plan de Igualdade, arbitrando as
medidas necesarias para o cumprimento dos obxectivos marcados.
Atender e resolver consultas e reclamacións formuladas polas demáis persoas
traballadoras, establecendo canles de comunicación.
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RESULTADOS
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601 Usuarios/as
241
360
2500

ANTIGOS

2191

NOVOS

2000
1500

4.089 INTERVENCIÓNS
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436

395

257

161

32

33

179

104

155

83

63

0

24
7

4
Homes

Mulleres

31 Ingresados/as

1.519 INTERVENCIÓNS
Asesoramento xurídico

83

Reunións grupais
Actividades de incorporación sociolaboral

134

Intervencións co núcleo familiar

224

Actividades formativas

6

Baixa imcumprir
normativa

4

11

Abandono

70

Continúan

19

Intervencións Individuais
Acompañamentos médicos

10

73

Actividades de ocio e tempo de lecer

Coordinación coas UADs

Alcanzado
Obxectivo

113

745

58
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73 usuarios/as | 821 Intervencións
4

56

211 Intervencións familiares

63

211

53

307 Intervencións Individuais
66 Intervencións Grupais
61 Redacción de Informes

61
53 Contacto con avogados/as

63 Traballo en Rede

66

4 Seguimento en permisos
56 Reunións de Coordinación

307

65 Mulleres / 268 Intervencións

27 Contacto con avogados/as
8 Intervencións nos xulgados
48 Elaboración de informes
15

1 Derivación de Vivendas de Apoio ó Tratamento

27

26

15 Derivacións a programas de formación sociolaboral

8

7 Xestión, apoio e seguimento en progresións e grado
5 Consecución da liberdade

16 Seguimento individual en liberdade

13
9

48

25 Elaboración de informes para revisións de permisos
9 Obtención de emprego trala participación no
programa
13 Integración en sistemas de educación e formación

25

1
16

5

7

15

26 Mellora da súa situación persoal
15 Siguen no programa
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76 Usuarios/as

A LAMA
A LAMA

42
42

















34
34

TEIXEIRO
TEIXEIRO

Programa de Información-Sensibilización: 1.136 estudantes de E.P.
Programa “Non pasa nada ¿pasa algo?”: 456 estudantes de ESO
Programa “Odisea”: 73 estudantes
Programa “YSY”: 215 estudantes
Programa “Comunidades en Liña”: 23 profesionáis, 103 familias e 202
estudantes
Programa “Saúde na Escuela: 11 profesionáis e 185 estudantes
Programa Información-Sensibilización para Clubes Deportivos: 390 deportistas
Programa “Mais que un Teito”: 985 familias
Programa “En Familia todos Contan”: 12 familias
Programa de Mediadores/as Sociais: 151 participantes
Programa “Cambio de Sentido”: 5 autoescuelas - 50 participantes
Programa “Al Alcance”: 1 Concello
II Viaje Educativo “Una Educación Diferente es Posible”: 160 asistentes
II Concurso de Eslóganes “Por un Lecer Saudable”: 29 centros educativos
Redes Sociales: 286 posts, 14801 impresións e alcance de 108998 usuarios

Total de poboación beneficiada coa intervención directa: 4.152 persoas
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RESULTADOS TOTAIS
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4.997 persoas beneficiadas
601

601 SIORT
31

73
65
76

31 Viviendas de Apoyo al
Tratamiento
73 PFIS

65 MÍRATE

76 AUTO-T

4.152 Prevención

4152

7.126 Intervencións
4.089 SIORT
268

72

357
1.519 Viviendas de Apoyo al
Tratamiento

821

821 PFIS

268 MÍRATE
4089
72 AUTO-T
1519
357 Prevención
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PROXECCIÓN
EXTERNA
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Renovación do
programa AUTO-T

Recoñecemento de
Colexial de Honra
na USC

Nova edición do
Programa de
Prevención
“COÑECE-DECIDE”
Charla “Novas
tecnoloxías”

Sinatura do
convenio de
Prevención no
Concello de Vigo
Programa de
Formación e
Integración social
(PFIS)

Marzo

Abril

Formación de
entrenadores da
Afavi

Mayo

Nova edición do
Proyecto YSY (Yo Soy
Yo)

Junio

Visita da Diputada de
Cohesión Social e
Xuventude.
Programa “COÑECEDECIDE”

Julio

Ciclo de charlas
sobre Cannabis

Agosto

Actividades
Prevención no
Entroido de
Redondela

II Viaxe Educativa
Septiembre

Xornada
Incorporación
da Perspectiva de
xénero nas
Adiccións
Seminario
Educacións en
Prisión
Prevención de
condutas adictivas
en centros
deportivos

Charla
“Establecemento de
Normas e lïmites”

Octubre

Noviembre

Dicienbre

Clausura do
Programa Mírate.
CEIP A Lama

“Camiñando cara o
bo trato” Obradoiro
en CEIP A Lama
Presentación
Material Educativo
“Uso responsable
das tecnoloxías”
“Coñece-Decide” no
Colexio Rosalía de
Castro
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SEGUIMOS
SUMANDO
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COLABORADORES E FINANCIADORES
A Asociación Érguete agradece a todos os voluntarios e voluntarias que nos deron parte
do seu tempo, e todas as doazóns que nos aportaron persoas anónimas e empresas.
Tamén agradecerlle ós distintos colaboradores e financiadores o apoio prestado para
levar a cabo todos os nosos programas.
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CONVENIOS
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Ó longo do 2018, a Asociación Érguete estableceu varios convenios con distintas
universidades:




Convenio de prácticas coa Universidade de Vigo
Convenio de prácticas coa Universidade de Santiago de Compostela.
Convenio de prácticas coa UNED (Universidade Nacional de Educación a
distancia)
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Avd. Emilio Martínez Garrido, 21 interior
36205 Vigo – Pontevedra
www.asociacionerguete.org
986 250 240 / 986 252 580
erguete@erguetevigo.org
Facebook: @asociacionerguete
Twitter: @AsocErguete
Instagram: @asociacionerguete
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