
O ÁLVARO CUNQUEIRO ACOLLE A “ÁRBORE DA VIDA” DO COLEXIO MONTESOL 

• O hospital celebra o Día Nacional do Doador de Órganos cun acto conxunto
no que participaron os alumnos do centro escolar e as Asociacións ADROVI e
ALCER 

• Baixo o lema “A natureza é vida, o libro sabedoría” o proxecto de Montesol
pretende  concienciar  dos  beneficios  da  doazón  e  o  transplante  para  a
sociedade

• O Programa educativo Salvavidas, realizado en colaboración con Sanidade e a
e  Axencia  de  Doazón  de  Órganos  e  Sangue  (ADOS),  enmárcase  no  Plan
Proxecta da Consellería de Educación 

• A área sanitaria de Vigo ten rexistradas 29.516 tarxetas de doadores, o que
significa que un de cada catro doadores de Galicia atópase ou reside nesta
área 

Vigo, 6 de xuño 2018.  O Hospital  Álvaro Cunqueiro celebrou hoxe o Día Nacional  do
Doador cun acto conxunto no que participaron estudantes e docentes do Centro Educativo
Montesol de Vigo e representantes das Asociacións ADROVI e ALCER.

O colexio presentou dúas obras, a Árbore da Vida e o Libro lúdico-didáctico “A matemática
da Vida”, realizadas por un cento de nenos e nenas de diferentes cursos de primaria e
ESO, co obxecto de dar a coñecer e promover a doazón de órganos e transplantes. 

Baixo o lema,“A natureza é vida, o libro sabedoría”, ambas instalacións estarán expostas
nos próximos meses na área de Consultas externas de pediatría do Álvaro Cunqueiro, para
que  os  máis  pequenos  poidan  aprender  xogando  mentres  esperan  ás  súas  consultas
médicas. 



Neste  evento  tiveron  especial  protagonismo  un  grupo  de  40  alumnos  e  alumnas
participantes no proxecto, de entre 9 e 16 anos, xunto cos seus profesores e o director do
centro, Jesús González Lamas. Tamén asistiron o xerente da EOXI de Vigo, Félix Rubial; o
coordinador de transplantes do CHUVI, o doutor Lucas Lage; o presidente de ADROVI
(Asociación de Doadores e Receptores de Vigo), Celso García; e o de ALCER (Asociación
de Enfermidades Ril), Eugenio Sánchez. 

Árbore da vida
A árbore, realizada en madeira, mide de 180 cm de altura. Dela colgan elementos que
representan distintos órganos e tecidos. A coordinadora do proxecto, Cristina Díaz, explica
que “a intención do deseño da árbore era que simbolizara a importancia da doazón, xa que
da mesma maneira que os froitos da natureza nos aportan vida, os órganos representados
na árbore poden salvar ou mellorar a calidade de vida de moitas persoas”-. 

En canto ao libro lúdico didáctico “A matemática da Vida”, está realizado en cartón pluma; e
nel relaciónanse exercicios e xogos matemáticos cos diferentes órganos e tecidos que se
poden  doar.  “O  obxectivo  foi  transmitir  e  demostrar  que  unha  aprendizaxe  pode  ser
diferente, real e centrada en valores, como son o impulso e a concienciación da doazón de
órganos”-afirma Cristina Díaz.

No transcurso da inauguración, o xerente Félix Rubial  tivo palabras de agradecemento
tanto para o Colexio Montesol “por esta nova iniciativa, que o converte no centro educativo
nacional que lidera a promoción da doazón de órganos”, así como para o labor continuada
e diaria das Asociacións en pro da doazón de transplante. Nesta liña apostou por “seguir
reforzando a colaboración con todos os axentes implicados neste tema, para desenvolver
políticas educativas e sanitarias que fomenten a doazón desde diferentes perspectivas
para acadar unha sociedade máis responsable e solidaria”.



Pola súa banda, o director do Centro Educativo, Jesús González e dous representantes
dos  alumnos,  David  González  Sío  e  Paula  Neira  González,  de  4º  e  1º  da  ESO
respectivamente, expresaron tamén o seu agradecemento ás institucións colaboradoras e
ao Hospital Álvaro Cunqueiro pola súa receptividade e apoio ao abrir as súas portas a este
proxecto. 

E  para  rematar,  dado  que  o  acto  da
doazón ten moito de máxico, a maxia de
dar  vida,  o  acto  finalizou  coa
colaboración  desinteresada  do  “Mago
Cali”  da  Fundación  Abracadabra,  que
sorprendeu  aos  nenos  e  nenas  cunha
actuación chea de sorpresas. 

Programa Salvavidas
O Programa educativo  “Salvavidas”  do
Centro  Montesol  enmárcase  no  Plan
Proxecta, unha iniciativa da Consellería
de  Cultura,  Educación  e  Ordenación
Universitaria,  en  colaboración  con
diferentes  organismos,  e  dirixida  a
fomentar  a  innovación  nos  centros  a
través  de  programas  educativos,
buscando un avance nas dinámicas de
mellora da calidade educativa que leven
á  motivación,  ao  traballo  activo,
cooperativo e en rede do alumnado e do
profesorado implicado.

En “Salvavidas”, os organismos colaboradores son a Consellería de Sanidade, o Servizo
Galego de Saúde e a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. 

Os obxectivos a conseguir son os seguintes: afianzar os conceptos entorno ao proceso de
doazóns e transplantes, proporcionar información e recursos concretos de aplicación na
aula,  compartir  coñecementos  e  experiencias  coas  persoas  implicadas  (doadores/as,
pacientes  en  espera  de  transplantes,  persoas  transplantadas,  familiares  e  persoal
sanitario) e impulsar actitudes solidarias cara á doazón.

Obradoiros clínicos
Para  aproveitar  a  presenza  deste  grupo  de  alumnos  no  hospital  e  como  mostra  de
agradecemento  por  esta  iniciativa  solidaria,  a  EOXI  de  Vigo  organizoulles  unhas
actividades de educación sanitaria. Un obradoiro de RCP (Resucitación Cardiopulmonar)
na  que  especialistas  do  servizo  de  Medicina  Intensiva  adestráronlles  no  manexo  das
técnicas básicas de RCP que permiten salvar vidas. Posteriormente, na área de simulación



obstétrica, facultativos do servizo de Obstetricia e Xinecoloxía fixéronlles unha simulación
dun parto cos maniquíes. 

Un de cada catro doadores é da área viguesa
No momento actual, a área sanitaria de Vigo ten rexistradas 29.516 tarxetas de doadores
de órganos; isto significa que un de cada catro doadores de Galicia atópase ou reside
nesta área. Delas, 18.366 pertencen ao municipio de Vigo e as restantes están repartidas
no resto de concellos do sur da provincia.


