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AGADEA 
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         O número 61087 da lotería do Nadal que 

AGADEA vendeu nas comarcas de Santiago e 

Barbanza resultou agraciado con 5 euros por cada 

euro xogado no Sorteo extraordinario de Nadal 

celebrado o día 22 de decembro. 

 Agradecemos a todas aquelas persoas que apoiaron á 

AGADEA adquirindo un dos décimos ou unha das 

participación de lotería de Nadal vendidas pola 

Asociación . 

  AGADEA acadou a certificación conforme á norma 

ISO 9001:2008 para o Centro de Día público de 

Alzheimer de Ribeira, que ven xestionando dende xullo do 

ano 2010 e que está integrado dentro da Rede Galega de 

Centros de Día de Alzheimer. 

Dita certificación avala a atención, os servizos e os 

programas que AGADEA  desenvolve dende este recurso e 

que están baseados nunha política de calidade de mellora 

continua e na busca dunha maior 

satisfacción dos/das usuarios/as e das 

súas familias. 

O NÚMERO 61087 VENDIDO POR AGADEA 
ACADA UNHA “PEDREA” NO SORTEO EXTRA-

ORDINARIO DE NADAL 

O CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER DE RIBEIRA O CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER DE RIBEIRA O CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER DE RIBEIRA 
ACADA A CERTIFICACIÓN DE CALIDADE CONFOR-ACADA A CERTIFICACIÓN DE CALIDADE CONFOR-ACADA A CERTIFICACIÓN DE CALIDADE CONFOR-

ME A ME A ME A NORMA ISO 9001:2008NORMA ISO 9001:2008NORMA ISO 9001:2008   

  

                    

 

 AGADEA en conxunto coa 

Concellería de Igualdade e Benestar 

do Concello de Noia desenvolve, 

dende xaneiro do 2014, as aulas de 

estimulación integral para persoas 

c o n  d e t e r i o r o  c o g n i t i v o ,    

Alzheimer e outras demencias. 

 A proposta da realización 

deste tipo  de estimulación 

cognitiva e psicomotriz en aulas- 

 

talleres, permite ademáis do traballo individual con 

persoas  que teñen unha afectación cognitiva, realizar 

unha intervención grupal, que potencia o interese e a 

motivación dos participantes, tamén  favorece aspectos 

saudables como a sociabilidade e as relacións 

interpersoais. 

 Actualmente as aulas de estimulación integral estanse 

levando a cabo no Clube dos Xubilados, Praza do Tapal.  

 

AULAS DE ESTIMULACIÓAULAS DE ESTIMULACIÓAULAS DE ESTIMULACIÓN INTEGRAL  NO CONCEN INTEGRAL  NO CONCEN INTEGRAL  NO CONCELLO DE NOIALLO DE NOIALLO DE NOIA   



  

 No mes de novembro do 2013 visitamos na Cidade da 

Cultura (Santiago de Compostela) a exposición do Orinoco. Esta 

propón unha  inmersión no chamado “Mundo Perdido”, un lugar 

protexido e cálido no corazón da selva amazónica, onde apenas o 1% 

da luz solar chega a alcanzar o chan ao mediodía pero no que o ser 

humano atopou hai doce mil anos un acolledor lugar con todo o 

necesario para vivir. A mostra é un canto á natureza virxe e ao 

respecto polo medio ambiente e un recoñecemento ás culturas 

tradicionais e á súa supervivencia respectuosa co entorno. 

 Todos/as e cada un/ha dos/as usuarios/as mostraron o seu 

asombro ante as artesanias 

expostas, pero sen dúbida o que 

máis lles chamou a atención foi 

ver un documental onde os 

integrantes da tribo danzaban 

espidos, así como o feito de que 

levasen pezas de pau inseridas 

en diferentes parte da cara.  

ANTROIDO 2014 

 En AGADEA gústanos celebrar as nosas festas típicas, e por iso, como cada ano, festexamos o 

Antroido. Este ano decidimos celebralo cos máis pequenos polo que organizamos dúas actividades 

interxeracionais : 

 Unha delas foi á Gardería Municipal de Meixonfrío, onde amasamos e elaboramos rosquillas 

cos/as nenos/as de tres anos. E como non!! ao terminar comémolas 

todas!!. Os/as usuarios/as proporcionaron aos nenos e ás nenas 

grandes mostras de cariño e compartiron momentos de xogo. 

 Tamén visitamos aos/ás cativos/as de segundo curso do Colexio de Vite. Con eles/as 

fixemos manualidades típicas do Antroido como máscaras e disfraces. Os nosos maiores 

recordaron como viviron eles o Antroido na súa infancia e transmitíronlle as historias aos/ás nenos/as. 

TALLER DE LABORES 
  

 Coa finalidade de trasladar os coñecementos, 
no mundo da calceta, que teñen algunhas das nosas 
usuarias con deterioro cognitivo lixeiro aos cativos , 
AGADEA coa colaboración do C.E.I.P. De Vite 
realiza os xoves esta actividade en conxunto cos/as 
alumnos/as de cuarto curso deste centro educativo. 

 Este encontro supón unha aprendizaxe 
mutua e o fomento do contacto dos nosos maiores 
coas novas xeracións. 

VISITA A EXPOSICIÓN  DO ORINOCO NA CIDA-
DE DA CULTURA 

AGADEA CELEBRA A CHEGADA DO NADAL 
2013 

  

 Como cada ano AGADEA celebra a 
chegada do Nadal. 

 A celebración tivo lugar o 20 de 

Decembro. Á festa asistiron os familiares 

dos nosos usuarios/as para gozar de 

actuacións musicais. A celebración estivo 

amenizada pola Escola de Música e Baile 

Tradicional de Mesía e polo grupo " Os Xeitosos" de Trazo. 

AS ACTIVIDADES LEVADAS A CABO DENDE AGADEA EN 
SANTIAGO 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA FUN-
CIONAL NO MUSEO DO POBO         

GALEGO 

 Esta actividade consiste en utilizar o 
patrimonio etnográfico galego exposto no 
Museo do Pobo Galego como ferramenta na 
estimulación cognitiva funcional. 

 Ás    actividades acoden sete usuarios/as 
que sofren deterioro cognitivo lixeiro. Levaranse 
a cabo dende o mes de novembro do 2013 ata o 
mes de outubro do 2014. 

 Este proxecto desenvolverase en dúas 
etapas. Na primeira realizaranse visitas unha 
vez ao mes ao museo onde se traballarán  
diferentes contidos como poden ser, o mar e o 
río, o campo, a familia, etcétera. Na segunda 
etapa, elaborarase unha guía para a 
estimulación cognitiva funcional das persoas 
maiores. 

 



NO CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER DE RIBEIRA... 

VISITA AO BELÉN DE VALGA 
 

 O pasado mes de decembro, desprazámonos ata o 

Concello de Valga (Pontevedra) para gozar do Belén máis grande 

elaborado nas Rías Baixas. Ocupa máis de 300 metros de 

superficie e posúe máis de 3.000 figuras.     

  A  v i s i t a 

serviunos para rememorar as 

nosas tradicións, este Belén 

Artesanal en movemento 

permitiunos facer un repaso 

a o s  s u c e s o s  m á i s 

transcendentais do ano: o 

roubo do Códice Calixtino, o 

accidente de Angrois...  

CELEBRACIÓN TERCEIRO ANIVERSARIO DOCENTRO DE DÍA 

 

No centro de día de Alzheimer de Ribeira festexamos o noso 3º aniversario. A xornada foi inaugurada pola 

Presidenta da Asociación , Isabel Gey, o Conselleiro delegado de Servizos Sociais do Concello de Ribeira, 

Vicente Mariño, así como representantes dos Servizos Sociais. 

 Tras este acto, usuarios e familiares gozaron das actuacións de baile moderno da Asociación Alfaia de 

Ribeira. Tres espectáculos levados a cabo por nenas de 4 a 12 anos de 

idade. 

 A parte máis tradicional chegou da man de dúas pandereiteiras que 

tocaron e cantaron pezas coñecidas polos nosos maiores. 

 Así mesmo, quixemos poñer o punto especial cando un dos nosos 

usuarios recitou un poema para os presentes. 

ENCONTRO INTERXERACIONAL NO 

C.E.I.P. AGUIÑO 

 No mes de outubro do 2013 compartimos 

unha xornada cos alumnos do 3º curso do 

C.E.I.P. Aguiño.  

 Nenos e maiores reuníronse na biblioteca 

do centro, compartiron unha maña de 

actividades grupales, historias, cantos e sobre 

todo moita alegría e sonrrisas. 

SAÍDA A PORTO DO SON 

 Desprazámonos, o pasado mes de febreiro do ano 2014, ata esta localidade para participar nunha 

visita guiada polas instalacións do Museo da Memoria Mariñeira "Marea".  

 Puidemos ollar unha exposición de diferentes oficios relacionados coa zona de Porto do Son e a Ría 

de Muros e Noia (zapateiros, carpinteiros, salazón, industria conserveira...). Todo isto enriquecido por 

testemuños  da xente que viviu e traballou na zona.  

VISITA EXPOSICIÓN "RUBENS, GRAVADOS"  

O pasado 17 de xaneiro do 2014 desprazámonos con 9 usuarios do Centro de 

Día de Ribeira ata o Centro Cultural Lustres Rivas, situado na mesma locali-

dade, para disfrutar desta exposición que recompila un total de 45 gravados 

sobre a obra de Pedro Paulo Rubens, artista de recoñecido prestixio do século 

XVII. 

Os usuarios participantes na visita puideron apreciar o detalle da súa obra e as diversas historias que se 

narran ao longo das reproduccións artísticas. 



CURSO DE COIDADOS PALIATIVOS EN 

ENFERMIDADE NEURODEXENERATIVA 

AVANZADA. 

 O pasado mes de outubro do 2013 realizamos o curso 

“Coidados  Paliativos en Enfermidade Neurodexenerativa 

avanzada” destinado a favorecer a calidade de vida das 

persoas que sofren algunha enfermidade neurodexenerativa 

avanzada e ás súas familias.  

 O curso tivo unha moi boa acollida entre os presentes 

contando coa importante colaboración de distinto profesionais 

da medicina de grande prestixio  da zona. 

  

 

 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN 

CURSO DE COIDADOS INTEGRAIS A PERSOAS 
GRANDE DEPENDENTES. 

 Este curso de sensibilización realizouse no Concello de 

Santiago. Dirixido á poboación en xeral coa finalidade de 

introducila no coñecemento da realidade da convivencia cos 

enfermos de Alzhéimer e dos coidados que precisan.  

 O obxecto do presente curso foi facilitar, ás persoas 

asistentes ao mesmo, as referencias básicas necesarias que lles 

permitan dar uns coidados de calidade, con menos esforzo, 

buscando o equilibrio coa vida cotiá. 

CURSO ENFERMIDADE DE ALZHEIMER; ABORDAXE 

MULTIDISCIPLINAR PARA COIDADORES/AS 

 O pasado mes de Decembro de 2013 levamos a cabo no 

Concello de Noia o Curso “Abordaxe Multidisciplinar Para 

Coidadores”. 

 Este  curso foi gratuíto,recoñecido de Interese Sanitario pola 

Consellería de Sanidade. Foi impartido, entre outros, por profesionais 

da neuroloxía e da enfermería. 

 

Esta actividade  de sensibilización tivo lugar no mes  de 

decembro do 2013. 

Colocamos un stand 

informativo no Museo do 

Pobo Galego para que 

todo aquel que o desexara 

se achegase a el a solicitar 

información. 

Tamén expuxemos as actividades realizadas con motivo do 

Nadal polos usuarios . 

MERCADO DA ESTRELA 

OBRA DE TEATRO EN FAVOR DAS PERSOAS 

CON ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS 

 

 Os pasados días 18 e 25 de Xaneiro de 2014 levamos a 

cabo no Centro Sociocultural de Santa Marta en Santiago de 

Compostela a representación da Obra de Teatro "O 

CABARÉ... DOS 80 ANOS DE AIRIÑOS", do Cadro Artístico 

Airiños . 

 Acudiron  á representación tanto os/as usuarios/as 

que acoden diariamente ás terapias de estimulación cognitiva 

como as súas familias, 

ademais de outras 

persoas interesadas e 

asistir á función 

teatral. 

 Agradecer ás 

300 persoas que 

a s i s t i r o n  á 

r e p r e s e n t a c i ó n 

teatral , e fixeron desta un gran éxito 

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 

Twitter: @agadealheimer     

Páxina web: www. agadea.com 

Blog: Agadealzheimer.blogspot.com       


