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Actividades de xaneiro a xuño de 2018

LOITANDO CONTRA
O OLVIDO

NOVIDADES

RECETAS PARA O RECORDO
"Receitas para o Recordo" foi o proxecto levado a cabo por FAGAL, Azafrán

POTE e o cociñeiro Yayo Daporta. Trátase dun libro de receitas no que participaron algunhas das nosas usuarias compartindo a súa historia e a súa
propia receita.
Pódese adquirir nos centros terapéuticos da nosa asociación e o beneficio
obtido é completamente benéfico para todas as asociacións de
FAGAL.
Tamén tivemos a oportunidade de divulgar dito libro na Feira do
libro de Santiago de Compostela. Info: recetasparaelrecuerdo.com

A “X “ SOLIDARIA
O pasado 5 de abril estivemos na praza do
Obradoiro de Santiago visibilizando o acto
de marcar a “X” solidaria na casilla de fíns
sociais

da

declaración

da

renda.

Este pequeno xesto fai que parte dos nosos
ingresos sexan destinados a actividades de
Interese xeral, consideradas de Interese Social.
CONCURSO ADORNARIBEIRA
AGADEA participou no concurso ADORNARIBEIRA que consistiu en adornar a “Flor
Dorneira” coas que se van decorar as rúas e
prazas de Ribeira durante a festa.
Concursouse con dúas propostas elaboradas polas persoas usuarias do Centro de
Día e do Centro terapéutico de Ribeira.

ACTIVIDADES LÚDICAS

RIBEIRA CELEBRA A SÚA NOITE BRANCA
MÁIS CONCURRIDA .
Descontos de entre o 20 e o 50 % en artículos de
tempada constituiron o principal reclamo da Noite
Branca organizada pola Asociación de Empresarios
de Ribeira para atraer os compradores ao comercio
tradicional.
Os establecementos participantes luciron unha decoración exclusiva, realizada polas persoas usuarias
do Centro de Día. Trátase duns adornos móbiles dos
que colgan unhas primaverais margaritas de cor brancas.
AGADEA agradeceu a patronal que conte con nós xa que
desta maneira ponse en valor o traballo terapéutico que se
fai.

SAÍDA A CIELGA
O pasado 26 de xaneiro algunhas persoas usuarias do Centro de Día de Ribeira puideron gozar dunha visita guiada pola Exposición sobre o ecosistema
do Parque Dunar e dos outros ecosistemas costeiros. Así mesmo, contemplaron as referencias antropolóxicas e
culturais da zona.

ACTIVIDADES LÚDICAS

CELEBRACIÓN DO ENTROIDO
Este ano a temática do entroido foi tradicional, caracterizándonos cuns sancosmeiros típicos de Galicia feitos polas persoas usuarias dos centros terapéuticos, e gozando da gastronomía do entroido cos doces máis típicos destas datas.
No centro terapéutico da Estrada celebrouse esta festividade , e contaron coa actuación do grupo Recanto e Retrouso
de Ouzande.
Tamén o Centro de Día de Ribeira participou o 20 de febreiro
no I Desfile de Entroido Intercentros da Comarca do Barbanza, que tivo lugar no Teatro Elma, na Pobra do Caramiñal.

HORTOS
FEITOS A MAN

No mes de maio as persoas usuarias da
Estrada realizaron macetas con flores para dar a benvida á primavera.
Os hortos foron feitos con botellas de
auga cheas de terra na que se plantaron
flores de distintas cores e especies.

III ANIVERSARIO DO CENTRO
TERAPÉUTICO DE A ESTRADA
O pasado mes de febreiro cumpríronse tres
anos da apertura do centro terapéutico de A
Estrada e realizamos unha gran festa para celebralo.

ACTIVIDADES LÚDICAS

DÍA INTERNACIONAL DA MULLER
O día 8 de marzo conmemorouse o Día Internacional da
Muller, no que reivindicamos a igualdade da muller
dende todos os estamentos da sociedade. Dende FAGAL
e AGADEA quixemos unirnos a esta reivindicación e
aproveitar este día para recoñecer o labor de todas as
mulleres, facendo unha mención especial á das mulleres coidadoras de persoas cunha demencia.

ACTIVIDADE DE BOCHA A TRAVÉS DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Isaías, voluntario de AGADEA, forma parte dun proxecto que nace da unión entre
a Federación Galega de Dano Cerebral , Obra Social La Caixa, e a nosa entidade para mellorar a vida das persoas maiores e as persoas con dano cerebral adquirido.
Esta combinación deu os seus froitos nun programa de voluntariado seleccionado
pola Caixa , que promove o voluntariado entre ambos ámbitos, maiores que acompañan a persoas con dano cerebral adquirido (DCA),
e voluntarios con este tipo de discapacidade que colaboran cos maiores. Isaías acode unha vez o mes o
centro terapéutico de Salgueiriños a realizar “Bocha”
coas persoas usuarias e os resultados están sendo
moi positivos para ambas partes. “Se tivera máis que
ensiñarlles mellor”. Explica Isaías.

“SAN VALENTÍN” O DÍA INTERNACIONAL DO BICO
Con motivo da celebración destes días, os nosos usuarios/as realizaron
manualidades sobre o tema, como corazóns con mensaxes e murais
para decorar os Centros Terapéuticos de Salgueiriños e Ensanche. Unha das mensaxes que máis nos gustou foi a de Pepita, que escribía "En
este centro estoy encantada porque lo paso muy bien, todo el personal
es encantador. Me arrepiento de no haber venido antes"

FORMACIÓN

RECURSOS SOCIOSANITARIOS
" O 23 de abril levouse a cabo unha charla sobre
recursos sociosanitarios en Alzheimer na Casa das
Asociacións do Concello de Santiago (CABES).
Foi dirixido a pacientes, familiares, coidadores e
cidadanía en xeral.
Tratáronse aspectos como características e fases
das demencias en xeral, recursos sociosanitarios e
efetos da enfermidade na contorna familiar.

ENVELLECEMENTO ACTIVO
NO RURAL
Alba Felpete, psicóloga de AGADEA,
impartiu o 18 de abril no local O Carballal de Arnois (A Estrada) a charla
"memoria
e
envellecemento".
Foi dirixida a persoas maiores de 65
anos e familiares de persoas que teñen algún tipo de demencia.
Dita charla foi posible grazas á colaboración entre a Asociación de Amas
de Casa de Arnois e AGADEA.
Tratáronse temas como a prevención
e os hábitos saudables .

OBRADOIRO DE
“ALIMENTACIÓN E HÁBITOS DE VIDA
SAUDABLE”
No mes de marzo AGADEA, xunto coa Escola Galega de
Saúde para Cidadáns, levaron a cabo un obradoiro de
alimentación e hábitos de vida saudable.
Foi dirixido ás persoas usuarias, familiares, coidadores
de AGADEA e cidadanía en xeral.
O obradoiro tivo como obxetivo tanto a mellora da
calidade de vida daquelas persoas con deterioro cognitivo, como ofrecer pautas dietéticas os coidadores/as
das persoas con demencia.

FORMACIÓN

COIDADOS PALIATIVOS E ENFERMIDADE DE ALZHEIMER A TRAVÉS DA ESCOLA
GALEGA DE SAÚDE
O 14 de maio realizouse no Hospital Clínico de
Santiago de Compostela un obradorio de coidados paliativos e enfermidade de Alzheimer. Nel
participaron varios médicos do sector e plantexáronse temas como por exemplo os coidados paliativos e cómo
levalos a cabo.
Foi dirixido a pacientes e cidadanía
en xeral.

PROCESO DE ENVELLECEMENTO NORMAL E TERAPIAS PARA PERSOAS CON DETERIORO
A principios de ano levaronse a cabo no Centro Sociocultural de Vedra e de Lestedo unhas charlas sobre o
Proceso de envellecemento normal e terapias para
persoas con deterioro cognitivo.
As charlas foron a cargo da psicóloga de AGADEA

CURSO SUPERIOR DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA NA
ENFERMIDADE DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS NEURODEXENERATIVAS
III EDICIÓN

AGADEA puxo en marcha a segunda edición deste curso en formato online. Está dirixido a profesionais e a estudantes do sector sociosanitario,
cunha duración de 150 horas teóricas
(obrigatorias) e 120 horas prácticas (optativas).

SENSIBILIZACIÓN

AGADEA E O ALZHEIMER DENTRO DAS AULAS
O día 30 de abril, tivo lugar unha charla para o alumnado
de mediciña de 4º curso da USC, impartida por Alba F.
(psicóloga da asociación) e Carmen Quevedo (médico de
atención primaria e coidadora). É importante ensinar aos
alumnos de medicina o traballo que se realiza dende a
asociación para concienciar sobre o tema e que esperte
interese nos futuros profesionais.

V SEMANA SOLIDARIA DO
IES FÉLIX MURIEL
As persoas usuarias do Centro de Día de
Alzheimer de Ribeira acoden ao IES Félix
Muriel durante a súa Semana Solidaria.
Como novidade, os nosos maiores desenfundaron as agullas para convertirse
en mestres por un día, animando á
xuventude a iniciarse no arte da calceta.

UNIDADES DIDÁCTICAS EN
A ESTRADA, PADRÓN E BOQUEIXÓN
Esta iniciativa baseouse na película
"Enrrugas", do director Ignacio Ferreras. Os
centros que colaboraron con AGADEA para a
concienciación sobre o Alzheimer foron o colexio Antonio Orza Couto de O Forte
(Boqueixón), IES Camilo José Cela de Padrón,
e un colexio concertado da Estrada.

ALFOMBRAS FLORAIS, MARCAPÁXINAS E POUSAVASOS
No mes de xuño as persoas usuarias de Salgueiriños realizaron unha
preciosa alfombra floral para celebrar a festa do corpus.
As persoas usuarias de Salgueiriños realizaron tamén unha manualidade que consistía en facer un marcapáxinas. A finalidade é recordar a
páxina pola que van lendo e facilitar a lectura.
Nos centros sempre hai algo que facer e as persoas usuarias dos servizos de estimulación terapéutica do Ensanche e de Vedra realizaron pousavasos.
A finalidade destes era repartilos polos bares da zona como medida de sensibilización sobre enfermidades tipo alzheimer e crear conciencia acerca diso.

NOVOS SERVIZOS

NOVOS GRUPOS NO RURAL DE ENVELLECMENTO ACTIVO EN VEDRA,
VILAR DE CALO, OCA E ARNOIS
No mes de maio deu comezo nas parroquias de Oca, Arnois e Vilar de Calo o noso servizo de Envellecemento Activo impartido por Alba Felpete, psicóloga de AGADEA. Contando coa colaboración
das Asociacións de Amas de Casa e as Asociacións de Veciños, leváronse a cabo charlas informativas
a partir das cales se formaron os grupos de traballo coas persoas interesadas en adestrar a súa memoria.

NOVO SERVIZO DE ESTIMULACIÓN TERAPÉUTICA NO CONCELLO DE VEDRA
A principios de ano deu comezo o Novo Servizo de Estimulación Terapéutica no concello de
Vedra. Lévase a cabo no Centro Sociocultural os martes, xoves
e venres, de 10.00h a 13.00h. Realízase estimulación
cognitiva, funcional e psicomotriz, terapia ocupacional,
animación sociocultural e
atención psicolóxica.

NOVOS SERVIZOS

NOVOS SERVIZO DE FISIOTERAPIA
“CULTIVA O CORPO”
No mes de xuño comezou no centro terapéutico do Ensanche un obradoiro de capacitación
multisensorial.
FARMACIAS
Este servizo está dirixido ás persoas maiores
que queren mellorar e conservar as súas capacidades físicas, evitando a dependencia e retrasando a aparición de enfermidades asociadas
ao envellecemento.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DE PODOLOXÍA
E FISIOTERAPIA
A principios de ano tamén se comezou a ofertar en varios centros terapéuticos un servizo de
atención individualizada por parte dunha fisioterapeuta e dun podólogo, os cales atenden
nos propios centros as necesidades das persoas
usuarias neste ámbito.

É impartido pola fisioterapeuta de AGADEA.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN A DEPENDENCIA NO CONCELLO DE BOQUEIXÓN
AGADEA está levando a cabo un obradoiro de prevención á dependencia grazas ó Concello de Boqueixón e a Obra Social La Caixa. Realízanse os martes e xoves en horario de tarde no centro Sociocultural de Sergude. A actividade está levada a cabo por unha terapeuta ocupacional da asociación
e dunha educadora social do Concello.

PROXECTO DE COOPERACIÓN NO CONCELLO DE A ESTRADA
O centro de Estimulación Terapéutica da Estrada firmou un proxecto de cooperación coa
Fundación Paideia Galiza e BBZ (organización de orixe alemá) o cal permitiu a unha rapaza
procedente de Ausburg (Alemaña) a realización de dous meses de prácticas en dito centro.
O proxecto, chamado “La Ida”, ten como obxetivo a integración de 9 persoas en desemprego procedentes de Augsburg (Alemaña) para a mellora da súa calidade de vida a través do
intercambio e da mobilidade.

XORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE FAGAL
No mes de xuño celebráronse as XVI Xornadas
Interdisciplinarias da Federación Alzhéimer Galicia, que reuniu na Facultade de Psicoloxía a 200
profesionais da atención das demencias entre os
que estaba a case totalidade do persoal de
AGADEA e nas que se puido coñecer o traballo
que realizan ALZHEIMER PORTUGAL
ou CIBERNED, entre outras entidades.

ASAMBLEA XERAL
O 14 de xuño tivo lugar a asamblea
xeral da entidade na sede da
asociación. Na mesma, presentouse
a memoria de actividades e balance
económico do 2017, comentáronse
as liñas de traballo do 2018 e
renovouse algún membro da xunta
directiva.
.
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Información:
Rúa dos Salgueiriños de Abaixo, Nº 15 Baixo
15704 Santiago de Compostela
Tlf: 981 59 57 38/647589725
E. mail: agadea@agadea.org

Síguenos en: Facebook: AGADEA Alzheimer Páxina web: www.agadea.com

