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Actividades de xuño a decembro de 2017

LOITANDO CONTRA
O OLVIDO

ANDAINAS SOLIDARIAS

ANDAINAS SOLIDARIAS CO ALZHEIMER

Con mo vo do Día Mundial do alzhéimer, e vendo
o éxito acadado o ano pasado coa primeira edición
da Andaina

Solidaria en Ribeira, AGADEA

propúxose este ano organizalas tanto en Ribeira
como en A Estrada.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A ESTRADA - RIBEIRA

A Andaina de San ago de Compostela

As andainas nos concellos de A Estrada e
Ribeira veron unha alta par cipación.

organizouna FAGAL, Federación Alzheimer
Galicia. Tivo lugar o 16 de setembro con

Decenas de comercios das comarcas do
Barbanza e do Deza quixeron colaborar co
avituallamento.

saída dende o Monte do Gozo para realizar
a úl ma etapa do Camiño de San ago.

A realización das probas foi realizada coa
colaboración de Senderuta en A Estrada e
de ArousaNeo en Ribeira.

DÍA MUNDIAL DO ALZHEIMER

ESTREA DA OBRA DE TEATRO
SOLIDARIA “NA BUTACA. FANTASIA
Nº 3 EN DOR MAIOR”
O 21 de setembro, foi representada no
Teatro

Principal

Compostela,

a

de

San ago

de

obra

teatral

“Na

butaca” [fantasía nº3 en Dor Maior]”.
Trátase dunha peza de teatro que aborda
de

forma

poé ca

esquecemento:
esquecemento

tema

do

concretamente,

o

como

o

doenza

po

demencia ou alzhéimer que adoita
instalarse nas mentes das persoas de
certa idade.
Tamén es vo en escea nos concellos de A
Estrada o venres 29 de setembro e en
Ribeira o domingo 1 de outubro.

MESAS SOLIDARIAS

Durante o mes de setembro, es vemos
en varios puntos de A Estrada, Ribeira
e San ago, realizando unhas Mesas
Solidarias, co obxec vo de reunir
dona vos des nados a axuda dos
enfermos de alzhéimer, así como
informar sobre a enfermidade e a
Asociación.

DÍA MUNDIAL DO ALZHÉIMER

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA LEMBRANZAS

A par r do 1 de setembro,

vo lugar a exposición fotográﬁca

“Lembranzas”, no Centro Sociocultural do Milladoiro. Foi
organizada por mor do Día Mundial do alzhéimer, co obxec vo de
achegar á sociedade o día a día das persoas que sofren esta
enfermidade e sensibilizar sobre a importancia contra a súa loita.
O programa “A Revista” da TVG emi u unha reportaxe sobre esta
exposición e a demencia po alzhéimer.

II CONCURSO DE DEBUXO
AGADEA convocou o “II Concurso de debuxo infan l e xuvenil” cuxa ﬁnalidade principal é a
sensibilización sobre as demencias neurodexenera vas. O obxec vo do concurso foi que os
alumnos e alumnas de entre 9 e 12 anos do CEIP de Oca (A Estrada), do CEIP de Frións (Ribeira) e
do CEIP López Ferreiro (San ago de Compostela) elaborasen un debuxo relacionado coa temá ca
elixida que foi: Un Recordo Inesquecible.

ACTIVIDADES LÚDICAS

PINTANDO O OUTONO

Co inicio da nova estación do
ano,
os
usuarios
de
Es mulación Terapéu ca de
Salgueiriños, realizaron un
mural temá co, para darlle a
benvida ó outono.

DÍA DA MULLER RURAL
Durante o día 15 de outubro, nos Centros Terapéu cos de Es mulación Terapéu ca
es véronse a realizar varios detalles para celebrar o Día da Muller Rural, dedicándolle o día
a todas elas.

DECORANDO ESCAPARATES
Os usuarios e usuarias do Centro de
Día de Ribeira realizaron unha
ac vidade lúdica relacionada co
outono para que a Farmacia
Cimadevila
coloque
no
seu
escaparate.

FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN DAS DEMENCIAS NA
CONTORNA RURAL. CONCELLO DE
BOQUEIXÓN
AGADEA xunto coa Obra Social La Caixa porán en
marcha un proxecto para sensibilizar sobre as
demencias no Concello de Boqueixón. Trátase
dunha inicia va que quere sensibilizar e informar
sobre as demencias nas persoas maiores co ﬁn de
mellorar a calidade de vida da poboación máis
avellentada do Concello. Todo isto, mediante un
ciclo de charlas, unha unidade didác ca nos
colexios e Terapias de Es mulación Terapéu ca a
par r do mes de decembro.

II CURSO XUNTOS NOS
COIDADOS

II EDICIÓN CURSO SUPERIOR DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA NA ENFERMIDADE DE
ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS
Para aquelas persoas interesadas en formarse en
coidado de persoas con demencias, realizouse tamén a
II Edición do Curso de Atención Especializada na
enfermidade
alzhéimer

do
e

outras

demencias.
En novembro levouse a cabo tanto en
San ago coma en Ribeira a segunda
edición do Curso “Xuntos nos Coidados”,
un curso forma vo para coidadores de
persoas con algunha demencia.

A mellor forma de
especializarte e coñecer
habilidades para
traballar con
persoas con demencias
neurodexenera vas e as
súas familias.

FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN

ENVELLECEMENTO ACTIVO 2017/2018
Outro ano máis, co comezo do curso en setembro, ponse en marcha envellecemento ac@vo.
Cada edición deste programa é un éxito debido ao
número de par cipantes que se anotan. En Ribeira hai
case 40 persoas, repar dos en 3 grupos, en A Estrada
15 persoas e en San ago cerca de 50.
En Ribeira, ademais de envellecemento ac vo, tamén
se fai a ac vidade “Cul@va o corpo”. Esta xa é a
segunda edición e a par cipación é masiva, xa que hai
un total de tres grupos e as prazas para asis r están
esgotadas. Trátase dun Obradoiro de Capacitación Mul componente dirixido por Adriana
Curros, ﬁsioterapeuta do Centro de Día, no cal se traballa o equilibrio e mobilidade, mellora do
patrón da marcha, a ﬂexibilidade, a forza, a resistencia Csica en persoas maiores de 50 anos
que non presenten ningún deterioro cogni vo.

FALADOIRO BOIRO
O pasado 19 de setembro, con mo vo do Mes do
alzhéimer, Noelia Riaño, directora do Centro de Día de
Ribeira e psicóloga sanitaria, impar u un faladoiro
sobre o alzhéimer e outras demencias no Centro Social
de Boiro. Este foi en colaboración coa Farmacia
Cimadevila e foi todo un éxito, ata o punto de sobre
pasarse do aforo do centro.

VII CONGRESO NACIONAL DE
ALZHEIMER
Os días 9, 10, 11 de novembro a
cidade de Málaga foi o eixe neurálxico
da acción social contra o alzhéimer.
Dende AGADEA asis u Isabel Gey, con
cargo de presidenta, Pablo Mirás,
tesoureiro da asociación e Noelia
Riaño, directora do Centro de Día de
Ribeira.

FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN

FALADOIRO NO COLEXIO DIVINO MAESTRO
O pasado 4 de decembro realizouse unha
ac vidade de sensibilización sobre o alzhéimer e
outras demencias no Centro Plurilingüe Divino
Maestro de San ago de Compostela. Alba Felpete,
psicóloga da Asociación, expuxo aos alumnos/as de
6º curso de primaria unha breve presentación
sobre as demencias e o funcionamento de
AGADEA. Ademais, Silvia Fernández, Educadora
Social e voluntaria en AGADEA, ensinoulles a
importancia do voluntariado nas asociacións.

EXPOSICIÓN TERAPIA OCUPACIONAL E VOLUNTARIADO
O Martes 24 de outubro levouse a cabo un faladoiro na Facultade de
Ciencias da Saúde de A Coruña sobre das achegas dos
estudantes de Terapia Ocupacional na súa comunidade.
Nesta charla Alba Rey contou como foi a súa experiencia
como voluntaria con persoas con alzhéimer e outras
demencias, no seu caso realizado na nosa en dade,
Agadea, no concello de A Estrada.
Agradecemos a súa par cipación durante os meses de
voluntariado e grazas por incluírnos nesta charla.

ESCOLA DE FAMILIAS
A formación “Escola de Familias”, está orientada a tódolos familiares dos/as usuarios/as de
AGADEA. Son formacións de unha hora e media aproximadamente.
Dende o pasado mes de marzo ata decembro levouse a cabo en Ribeira, impar do por
Mar na González, educadora social do Centro de Día. As sesións es veron orientadas o
auto coidado no coidador dende o punto de vista social.
Un pouco máis tarde, no mes de outubro, deu comezo no Concello de A Estrada. Nesta
ocasión foi dirixido por Alba Felpete, psicóloga da Asociación. A formación durará ata o mes
de maio. As catro primeira sesións foron dirixidas a comunicación coa persoa usuaria e as
catro úl mas cos trastornos de conducta que nos podemos encontrar ao longo da
enfermidade de alzhéimer.

NOVOS SERVIZOS

NOVO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO NO CONCELLO DE A ESTRADA
A TRAVÉS DO GDR
Agadea presentou no mes de outubro no Concello de A Estrada a posta en marcha do
Servizo de Transporte para as persoas usuarias do centro terapéu co que viven no rural,
situado no ediﬁcio do Novo Mercado. Ao acto acudiu a presidenta do colec vo, Mª Isabel
Gey e Amalia Goldar, concelleira de Servizo Sociais.

NOVO SERVIZO DE MAÑÁ NO CENTRO DE ESTIMULACIÓN TERAPÉUTICA DE
RIBEIRA

O Centro de Es mulación Terapéu ca de AGADEA no Concello de Ribeira, porá en marcha a
apertura de novos grupos de es mulación cogni va en horario de mañá.
Des nado a persoas con DCL, leve, moderado, demencia po alzhéimer ou outras demencias
neurodexenera vas. O recurso ten como obxec vo preservar as capacidades cogni vas, así
como promover un avellentamento ac vo e saudable.

NADAL 2017

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN COAS DEMENCIAS NAS FARMACIAS
Dende AGADEA quixemos dar a coñecer os Servizos de
Es mulación Terapéu ca para persoas con alzhéimer a través
da colaboración das farmacias, FARMACIAS
promovendo así unha
par cipación ac va das persoas usuarias coa comunidade. A
campaña de sensibilización consis u na elaboración de árbores
de Nadal que cada farmacia colaboradora colocou no
escaparate con diversa información na Asociación.
Realizáronse catro cores diferentes de árbores (amarelo, verde,
vermello e branco) para as diferentes zonas, San ago de
Compostela, A Estrada, Ribeira, Vedra e Boqueixón.

FESTIVAIS DE NADAL NOS CENTROS TERAPÉUTICOS
O pasado venres 15 de decembro
celebráronse nos centros de San ago e A
Estrada os fes vais de Nadal.
En San ago de Compostela celebrouse na
Casa das Asociacións coa presenza da
Tuna da USC. Par ciparon os/as usuarios/
as do Ensanche, de Salgueiriños e de
Avellentamento Ac vo.
En A Estrada par ciparon unha vintena de
rapaces do ximnasio Absolute con
actuacións de baile e ximnasia arIs ca.
Os/as usuarios/as gozaron dunha tarde
diferente e duns pinchos ao ﬁnal.
En Ribeira vo lugar o venres 29 de
decembro.

VII ANIVERSARIO DO CENTRO DE DÍA DE RIBEIRA

O Centro de Día de alzhéimer de Ribeira celebrou o seu 7°
Aniversario. Contamos coa presenza da Concelleira de Servizos
Sociais de Ribeira, Esther Pa ño e a Presidenta de AGADEA,
Isabel Gey. As persoas usuarias e as súas familias puideron
desfrutar do monólogo de Dani Torres Tapería A Recoveira, e da
actuación de nenos e nenas do grupo de baile El Tomasón. Como
colofón ﬁnal todos degustamos uns pinchos de Chicolino
restauración.

PULSEIRAS SOLIDARIAS
Un novo xeito de colaborar con
AGADEA é mercando ás nosas pulseiras
solidarias para agasallar aos vosos
convidados en calquera evento, de
seguro que lle parecerá unha idea
diferente e orixinal.
ANÍMATE E COLABORA!

TAXI ADAPTADO
Informamos e tramitamos aos nosos usuarios a axuda individual para o uso de taxi como medio
alterna@vo adaptado.
Esta axuda consis u en proporcionar un servizo de desprazamento en taxi no ámbito territorial do
termo municipal de San ago de Compostela, dirixido a aquelas persoas empadroadas e residentes no
concello de San ago, que teñan recoñecida unha discapacidade que afecte gravemente a súa
mobilidade, impedindo ou limitando así o uso de transporte público colec vo.

AGADEA
ALZHEIMER

Centro de Día de Alzhéimer
de Ribeira.

Información:
Rúa dos Salgueiriños de
Abaixo, Nº 15 Baixo
15704 San ago de C.
Tlf: 981 59 57 38/647589725
E. mail: agadea@agadea.org

R/ Cardeal Cisneros,
15960, Ribeira.
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Tlf: 981 87 29 13/672705053

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

