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ANIVERSARIO NA ESTRADA
O día 18 de febreiro no Concello de A Estrada estivemos de aniversario, xa que nas aulas de Estimulación
Cognitiva e Psicomotriz cumprimos un ano. Para celebrar o balance tan positivo que dende AGADEA facemos
un ano máis tarde, as traballadoras e os máis de 30 usuarios/as que actualmente acoden ás aulas de
Estimulación Cognitiva e Psicomotriz participaron en diversas actividades e deleitáronse coa actuación dun
grupo de pandereteiras. Unha das actividades das que máis gozaron consistía en visualizar fotografías antigas
de cada un dos usuarios/as e adiviñar de quen se trataba.

NOVO CENTRO TERAPÉUTICO EN RIBEIRA
Dende o mes de febreiro, AGADEA presta servizo para persoas con deterioro cognitivo a través do Programa de de Estimulación Cognitiva e Psicom ot ri z ,
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As terapias, que teñen lugar de luns a venres en horario de 15:00-19:00h,
contan xa con case 20 usuarias/os e seguimos medrando.

SERVIZO DE FISIOTERIA

PROGRAMA ACTIVA-T

Nos concellos de Santiago e Ribeira, contamos dende o

No mes de febreiro deu comezo en A

mes de febreiro cun servizo de fisioterapia no Centro Tera-

Estrada o programa ACTIVA-T, que está

péutico para as persoas usuarias e os seus familiares. O

dirixido a todas aquelas persoas maiores de

obxectivo é reforzar o benestar e a calidade de vida dos

60 anos, sen ningún tipo de deterioro cogni-

usuarios/as a través do mantemento físico.

tivo ou cun deterioro cognitivo leve, que

Realízanse tratamentos individuais para tratar de aliviar
dores musculares, exercicios de fortalecemento e equilibrio,
reeducación da marcha, adaptación das axudas técnicas,
psicomotricidade, recomendacións ás familias, etcétera.

desexan promocionar unha vellez saudable.
Dende ACTIVA-T tratamos de promover as
condicións axeitadas, a través de actividades
preventivas e integrais, para que as persoas
maiores leven unha vida o máis autónoma
posible.

ACTIVIDADES EN A ESTRADA E SANTIAGO

PREMIOS SUPERCUIDADORES
Este ano AGADEA participou na II edición dos premios Supercuidadores
co obxectivo de recoñecer o labor dunha das coidadoras dun usuario da
asociación, Silvia Núñez. Aínda que non gañamos o premio, cumprimos
o nosos obxectivo de render unha homenaxe a todos e todas os/as
Supercoidadores que loitan día a día con esta enfermidade e que dedican
parte da súa vida ao coidado do seu familiar. Os/as coidadores das
persoas con unha demencia dan todo sen recibir nada a cambio. Eles son
un exemplo de solidaridade e amor incondicional.

CULTIVAMOS EN A ESTRADA

ESCOLA DE COSTAS

En maio chega o tempo de sementar e os usuarios/as

O luns 11 de abril comezou na Casa das Asociacións do

das aulas de Estimulación Cognitiva e Psicomotriz de

Benestar Social (CABES) a escola de costas para os

A Estrada non quixeron deixar pasar a ocasión de

coidadores/as dos usuarios/as de AGADEA. Este taller

facer o seu hortiño. Esta actividade foi moi ben

realizouse cunha periodicidade semanal impartido pola

acollida polos usuarios/as que demostraron moita

fisioterapeuta da asociación, tivo como obxectivo

soltura e maña na mesma. Agora, soamente queda

reforzar o benestar dos coidadores/as intentando

esperar que o bo traballo dos usuarios/as dea como

previr os trastornos musculoesqueléticos. Mediante a

resultado

boa

realización de diferentes exercicios intentouse previr

colleita. Mentres tanto, as

posibles dores e lesións que poidan xurdir derivadas

plantas medran na terraza

dos coidados.

do

Edificio

unha

do

Novo

Mercado.
Facer os hortos é unha boa maneira de manter activos

Tratouse dunha experiencia
piloto cuxa durabilidade se
extendeu ata o mes de Xuño.

aos nosos usuarios recordándolles tarefas que antes
facían na súa vida diaria.

COLABORACIÓN COA REDE GALEGA DE
LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN
SOCIAL

GRUPO DE AXUDA MUTUA
Dende AGADEA tamén nos preocupamos dos/as
coidadores/as principais dos nosos usuarios/as. É por

AGADEA é unha das entidades que forma parte da

iso que decidimos poñer en marcha un grupo de axuda

rede galega de loita contra a pobreza e a exclusión

mutua (GAM) en A Estrada, que comezou o día 5 de

social (EAPN). Neste semestre a asociación colaborou

maio e está coordinado pola psicóloga da asociación. O

en varias reunións para constituír o “Plan de acción”

obxectivo do grupo é crear un punto de encontro onde

de EAPN que se levará a cabo entre 2016 e 2019.

os coidadores/as compartan as súas experiencias e se
axuden entre eles, proporcionándolles á vez soporte
emocional sempre que o necesiten.

RIBEIRA

ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DE LECER

SORTEO LENZO MANUEL PAZ GARCÍA

En Ribeira, intentamos que os usuarios/as gocen do bo

O 29 de abril, no Centro de Día de Alzhéimer de

tempo sempre que sexa posible. Por iso, ás veces

Ribeira, AGADEA sorteou un lenzo doado por

realizamos con eles algunhas saídas culturais e lúdicas.

Manuel Paz García. A finalidade desde sorteo era

Entre elas podemos destacar as seguintes: paseo polo

recadar fondos para a Asociación.

mercadillo da Pobra do Caramiñal, a visita cultural á
exposición 15x20 mate no Lustre Rivas con motivo do
60 aniversario de Lesmes Fotógrafos, saída á Pedra da
Rá e ao parque Periurbano de San Roque e visita ao
novo mercado de Ribeira.

MUSEO DO XOGUETE
No Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira acollemos durante os meses de maio e xuño o Museo do Xoguete,
onde se expón unha mostra de xogos de antano elaborados polos
alumnos/as do CEIP A Igrexa Calo (Teo) e os seus avós/as,
mediante o emprego de material reciclado. Na exposición puidéronse
ver unha grande variedade de xoguetes como bonecas de trapo, aros
ou canastras, entre outros. En xuño, os alumnos do IES Número 1
realizaron para nos un recital de Manuel María e despois xogaron a
un xogo popular que se chama atrapamouros. O xogo foi elaborado
polos usuarios do Centro de Día con material reciclado.

ANTROIDO
En AGADEA non perdemos a oportunidade de festexar o entroido. Este ano, no Centro de Día de Alzhéimer de
Ribeira e nas aulas de Estimulación Cognitiva e Psicomotriz, festexamolo por todo o alto. Disfrazámonos de
exicios/as

e

de

chinos/as.

Estivemos

preparando

os

disfraces

durante

varios

días,

e

os familiares dos nosos usuarios/as, trouxeron doces típicos de estas datas para gozar de este día. Ademais,
puidemos contar coa actuación do “Grupo de Teatro do Curro de Noia”. Os usuarios/as de AGADEA gozaron
en gran medida ese día sinalado, tal e como vos mostramos nas seguintes fotografías.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN

I CURSO SUPERIOR EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA E COIDADOS DA ENFERMIDADE DE
ALZHÉIMER E OUTRAS DEMENCIAS NEURODEXENERATIVAS
En AGADEA levamos a cabo nos meses de febreiro, marzo e abril do 2016 un curso
baixo o nome de “Curso Superior de Atención Especializada na Enfermidade de
Alzhéimer e outras Demencias Neurodexenerativas”. Esta formación será necesaria
para traballar con persoas que padezan esta doenza. O curso, cunha duración de 270
horas divididas en 150h teóricas e 120h prácticas e recoñecido de interese sanitario, foi
impartido nos Concellos de Ribeira e Santiago de Compostela contando cunha alta

E TI QUE SABES SOBRE O ALZHÉIMER?
O pasado mes de marzo realizamos, dende AGADEA, e en colaboración co Concello de A Estrada, diversas
charlas formativas pertencentes ao programa “Qué deberías saber do Alzhéimer?”. Estas charlas foron
levadas a cabo polas diferentes parroquias da localidade.

A

finalidade do programa era a de dar a coñecer o Alzhéimer e
outras Demencias Neurodexenerativas, achegando información
sobre os primeiros síntomas, os recursos públicos existentes ou os
tratamentos non farmacolóxicos, entre outros.

CHARLAS DA ESCOLA GALEGA DE SAÚDE

CHARLAS SOBRE DEMENCIA
Durante

os

meses

de

febreiro

e

maio,

Durante o mes de maio en Ribeira e A Estrada, e en

impartimos diversas

horario de tarde, dende a Escola Galega

Alzhéimer, así como os signos propios da

de Saúde e en colaboración con

enfermidade, co obxecto de detectalo a tempo e

AGADEA

poder actuar de maneira axeitada.

impartiranse

3

charlas

formativas, dirixidas a coidadores,

As charlas, impartidas no Centro Sociocultural

pacientes e poboación en xeral. Estas
charlas

estarán

impartidas

charlas para coñecer o

de Fontiñas e no C.I.F.P Compostela, estaban

por

dirixidas

profesionais e abordaranse temáticas
tan estendidas no ámbito das persoas maiores como son
“os hábitos de vida saudables”, “a mobilización e os

a

alumnos

que

cursaban

unha

formación sobre os coidados de persoas en
situación de dependencia.

coidados das persoas dependentes” e “a musicoterapia”.

Información:

Síguenos en:
Rúa dos Salgueiriños de Abaixo, 15

Facebook: AGADEA Alzheimer

15704 Santiago de Compostela

Páxina web: www. agadea.com

Tlf: 981 59 57 38. agadea@agadea.org
Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira.
R/ Cardeal Cisneros, nº1 15960, Ribeira.
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