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AGADEA 
ALZHEIMER 

Dende febreiro de 2015, o Concello de A Estrada conta  con aulas de estimulación integral 

para persoas con deterioro cognitivo, Alzheimer e outras demencias, desenvoltas por Agadea en 

colaboración coa Concellería de Igualdade e Benestar. 

Actualmente as aulas de estimulación integral estanse levando a cabo no Edificio Novo 

Mercado (Rúa Waldo Álvarez Insua e Rúa Padrón).   

O obxectivo é manter as capacidades cognitivas, motrices e 

funcionais da persoa que sofre unha demencia, tanto tempo 

como sexa posible, potenciado a autonomía da persoa e 

proporcionando aos familiares un tempo de respiro. 

Nas Terapias realízanse diferentes actividades de natureza 

“rehabilitadora”: Orientación á realidade, estimulación da 

memoria recente e da memoria a longo prazo, estimulación da 

linguaxe, laborterapia, psicomotricidade, musicoterapia,... 

Un equipo técnico interdisciplinar especializado de AGADEA 

coordina, planifica e dirixe os Obradoiros, adaptando as 

actividades grupais e individuais ao grao de deterioro e, sobre 

todo, ás capacidades preservadas dos enfermos, co obxectivo de 

re fo rza las ,  fa vor ec endo 

aspectos como a sociabilidade 

e as relacións interpersoais, 

 

AULAS DE ESTIMULACIÓN INTEGRAL  NO CONCELLO DE A ESTRADA 



  

O 22 de xullo de 2015, os usuarios/as, acompañados por unha xerocultora e pola traballadora social, asistiron a 

Alameda de Santiago. A visita de unha hora e media aproximadamente, serviu para que os maiores, logo de dar unha 

volta pola ferradura,  puideran ver o lago da Alameda así como os diferentes postos 

de atraccións preparados para o día do Apóstolo.  

Dado que o tempo acompañaba, a xerontoximnasia fíxose nesta área, a través de 

xogos populares como os bolos, a petanca, a pelota.. Unha vez rematada esta 

actividade, púidose merendar na propia Alameda enfrente do lago. 

  

SAÍDAS Ó PARQUE DE SALGUEIRIÑOS 

Durante os meses de abril, maio, xuño e xullo, aproveitando 

o bo tempo, os usuarios das terapias de tarde , saíron o 

parque de Salgueiños. Grazas ás instalacións do parque 

biosaudable, púidose facer a actividade de xerontoximnasia 

no propio xardín. Ademais, o parque conta con mesas e 

bancos de madeira, polo que os usuarios puideron tomar 

unha pequena merenda sentados á sombra. 

GRUPO MUSICAL 
  

O día 6 de novembro, os usuarios/as de mañán 
de Salgueiriños acompañados por unha 
xerocultora,  acudiron ao Centro Sociocultural 
de Vite para  ver a Banda Municipal de 
Santiago.  Unha vez alí, puideron bailar ao 
ritmo da música, así como contemplar as 
diferentes profesionais bailando tango entre 
outros estilos. 

VISITA Á ALAMEDA DE SANTIAGO 

AGADEA CELEBRA A CHEGADA DO NADAL 
2015 

  

Como cada ano AGADEA celebra a 
chegada do Nadal. 

A celebración terá lugar a mediados 

de Decembro. Á festa poderán acudir 

os familiares dos nosos usuarios/as 

para gozar das diferentes actuacións 

musicais  e actividades programadas. 

SAÍDA O MONTE PEDROSO 

O día 23 de xullo, disfrutando de un día de verán, os usuarios/as de AGADEA 
acudiron ao Monte Pedroso, xunto coa terapeuta ocupacional, unha xerocultora 
e unha voluntaria. A visita tivo unha duración de unha hora e media na que 
aproveitaron a cafetería para tomar un pequeno aperitivo. Antes disto, os nosos 
maiores puideron observar a catedral e a paisaxe da cidade desde o alto. 

ACTIVIDADES LEVADAS A CABO DENDE AGADEA EN SANTIAGO 



DÍA DO AVÓ 
 

 Co  obxecto de homenaxear a todos os avós 

do Centro, o 19 de agosto conmemorouse o día do 

avó cunha festa adicada a tódolos maiores e 

pequenos da casa 

PROXECTO “A MEMORIA ESTÁ NOS BICOS” 

 Os usuarios do Centro de Día de Alzheimer AGADEA de Ribeira, en colaboración coa 

Asociación de Comerciantes de Ribeira, ao longo do 2015 participaron activamente nun proxecto 

creativo elaborando con materiais reciclables diversos obxectos como pousavasos, marcapáxinas... 

Unha vez rematado, este foi distribuído entre os comercios interesados en participar, coa finalidade 

de dar a coñecer  tanto o centro como as actividades que nel realizan os nosos maiores. 

ANTROIDO 

 Os usuarios do Centro, celebraron o 

Antroido disfrazándose de Peregrinos. Durante a 

celebración, festexaron o acto coa entrega dunha 

Compostelana a cada un. 

NOITE ABERTA 

O centro de Día de Alzheimer de Ribeira 

participou no evento “Noite Aberta” celebrado 

pola confederación de comerciantes do 

Concello de Ribeira no mes de xuño. Os 

usuarios/as colaboraron realizando flores, 

talos e macetas que serviron para a 

decoración dalgúns dos principais comercios 

CICLO DE CONVERSAS 

“Redeiras de Aguiño” 

O pasado 27 de maio, os usuarios/as de Centro de Día de Alzheimer de Ribeira, tiveron o pracer 

de recibir nas nosas instalacions a un grupo de Redeiras de Aguiño, que acudiron para relatar a súa 

labor e traballo no mar. 

“Mostra de Taekwondo” 

O día 19 de xuño acompañounos Alex, que amosou o taekwondo como un deporte que practica 

tendo en conta a súa discapacidade. Para rematar fixo unha demostración de dito deporte. 

“Cofradía da Dorna” 

O día 29 de xullo, contouse coa presencia de dous membros da cofradía que comentaron e expli-

caron a evolución da Festa da Dorna desde os seus inicios hasta a actualidade. 

“Amas de casa” 

O pasado 19 de outubro, dentro do ciclo “conversas” a presidenta e algunha das integrantes da 

Asociación de amas de casa de Ribeira, acudiron ó centro para dar a coñecer a labor que realizan dende 

a Asociación así como para explicar as actividades que levan a cabo. 

NO CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER DE RIBEIRA... 

5º ANIVERSARIO DO CENTRO 

O venres 2 de outubro tivo lugar a celebración 

do 5º aniversario do centro, coa colaboración 

da concelleira e persoal de asuntos sociais do 

Concello de Ribeira. Tamén se contou coa par-

ticipación e actuación do Coro Portavoces de 

Castiñeiras. 



XORNADA FORMATIVA SOBRE 

COMUNICACION DE TRASTORNOS DE 

CONDUCTA NA ENFERMIDADE DE 

ALZHEIMER 

O pasado mes de setembro realizouse unha xornada 

formativa no Concello de Santiago coa finalidade de 

coñecer os trastornos de conduta das persoas con 

Alzheimer e poder darlle resposta a este tipo de 

comportamentos da mellor forma posible,  permitindo  

ás persoas coidadoras prestar o trato desexado.  Este, foi 

impartido, entre outros, por profesionais da neuroloxía e 

polos propios profesionais de AGADEA. 

  

 

 

 

CURSO DE COIDADOS INTEGRAIS A PERSOAS 
GRANDE DEPENDENTES. 

Este curso cunha duración de 10 horas e recoñecido de 

interese sanitario, tivo lugar o pasado mes de abril no 

Concello de A Estrada co obxecto de introducir a tódalas 

persoas a realidade de convivencia cos enfermos de 

Alzheimer e os coidados que precisan, facilitando así aos 

coidadores as referencias básicas necesarias que lles 

permitan dar uns coidados de calidade. 

CHARLA: QUÉ É O ALZHEIMER E COMO 

DETECTALO 

En maio e en xuño de 2015 no Concello de Negreira e de 

Padrón respectivamente, impartíronse  charlas para coñecer o 

Alzheimer, así como os signos propios da enfermidade, co 

obxecto de detectalo a tempo e poder actuar de maneira 

axeitada.  

UNIDADE DIDÁCTICA ENGURRAS 

AGADEA en colaboración coa Federación de 

Enfermos de Alzheimer de Galicia (FAGAL) está a levar a 

cabo a realización da Unidade Didáctica Engurras en 

diferentes colexios de Galicia, coa finalidade de que os 

máis pequenos coñezan a enfermidade e os signos e 

síntomas  desta. 

A actividade realízase en dúas sesións: o primeiro 

día explicáselles qué é o Alzheimer e o seus síntomas, así 

como a visualización da película Engurras, onde se 

mostra a vida de un grupo de persoas maiores, algún de 

eles con Alzheimer, que vive nunha residencia; o 

segundo día, logo de ver a película, coméntanse aspectos 

de esta a ter en conta: cómo falar con unha persoa maior, 

qué síntomas do Alzheimer puideron observar, qué 

actividades se poden facer nun centro de atención a 

persoas maiores... 

Para a posta en marcha da Unidade Didáctica, 

ademais de traballar coa película, trabállase con 

fragmentos do cómic escrito por Paco Roca.  

Na fotografía seguinte, podemos ver aos alumnos 

do Colexio Jaime Balmes de Noia ao remate de esta 

actividade. 

 

 

 

 

  

Información:  

Rúa dos Salgueiriños de Abaixo, 15 

15704 Santiago de Compostela  

Tlf: 981 59 57 38. agadea@agadea.org  

Centro de Día de Ribeira. R/ Cardeal Cisneros, nº1, 15960 Ribeira 
Tlf: 981 87 29 13 

Síguenos en:  

Facebook: AGADEA Alzheimer 

Páxina web: www. agadea.com 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN 


