ACTIVIDADES PARA A CONMEMORACIÓN DO
DÍA MUNDIAL DO ALZHEIMER, 21 DE SETEMBRO
CURSO DE FORMACIÓN

CONFERENCIAS
“DEMENCIA E
ENFERMIDADE
DE ALZHEIMER”.

“Bucarest, a memoria perdida”
“COIDADOS INTEGRAIS
A PERSOAS GRANDES
DEPENDENTES”.

Venres, 25 de setembro
Auditorio Municipal de Riveira

DATA: Do 21 ao 25 Setembro.

Declive da intelixencia
e da autonomía personal.

De 18.30 a 21.00 h.

RELATORES:

LUGAR: Confraría de
Pescadores de Riveira

Dr. ROBLES (Neurólogo)
Dr. VEIGA (Xeriatra)

“XENÉTICA NAS
DEMENCIAS”.

Ollar o pasado dende a mirada dun neno nado no exilio. “Bucarest, a memoria
perdida” é o documental que homenaxea a Jordi Solé Tura. O seu autor, Albert
Solé, é o periodista e fillo do comprometido político de esquerdas encarcerado na
época franquista, voz de Radio Pirenaica, catedrático en Dereito, brillante intelectual, pai da Constitución e, dende hai sete anos, enfermo de alzheimer.
Albert Solé relata que cando tivo a certeza de que o seu pai tiña baleiros sobre o
pasado decidiu que era o momento de recuperar a memoria. Pero o que o motivou
de verdade foi a súa filla Noa, neta do protagonista que, aos seus 5 anos, non entende como o seu avó se comporta como un neno pequeno. Albert quere explicarlle que ese home o que lle costa abotoarse os zapatos tivo unha vida intensa e rica, “foi unha persoa que a
xogou. Entregouse a uns ideais que, acertados ou non, foron coherentes”.
Para Albert Solé é vital que detrás de cada enfermo de Alzheimer se busque a persoa “pola reivindicación
da memoria, a dignidade e do propio orgullo”.

Realidades, mitos e perspectivas
de futuro.

CICLO CINE E ALZHEIMER

Luns, 21 de setembro, 20:00 h.
Fundación Caixa Galicia
Rúa do Vilar - Santiago

XOVES 17

MÉRCORES 23

XOVES 24

“LEJOS DE ELLA”

“...VAIME SER DIFICIL ESQUECER”

“...VAIME SER DIFICIL ESQUECER”

LUGAR: SANTA COMBA

LUGAR: CAIXA GALICIA. Carreira do Conde.

RELATOR:
Dr. Mª JESUS SOBRIDO
(Neuróloga e Xenetista)

LUGAR: C. SOCIOCULTURAL FONTIÑAS

AGADEA vén experimentando nos últimos anos
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AS SOCIOS/AS, pois co seu apoio e colaboración AGADEA pode asumir novos retos e dar resposta ás necesidades das familias que o precisan.

INFORMACIÓN:
Rúa dos Salgueiriños de Abaixo, 15– 15704 Santiago de Compostela
www.agadea.com agadea@agadea.org Telf: 981 595 738

O alzheimer saltou á primeira páxina en outubro de 2007, cando Pasqual Maragall desvelou que , as seus
66 anos, o padece. O político anunciou a súa vontade de loitar contra a enfermidade e a colaborar para
eliminar os tabús que a envolven.
Solé Tura foi senador ata o 2004, en 2003 recibiu a medalla de ouro pola cidade de Barcelona. Ese día
improvisou un discurso emotivo no que recordou aos presos políticos da ditadura. Ninguén percibiu os
síntomas da enfermidade, quizais, opina o súa fillo, porque se acababan de detectar perdida de audición
nun oído: “Cando desconectaba, esas estrañas ausencias que nunca tivera, atribuírmolas á xordeira”.
O problema fíxose evidente noutra solemne intervención pública. A Universitat de Barcelona convocou
poucos meses despois unha homenaxe pola súa achega á Constitución. Ese día, ao profesor que tantas lúcidas clases impartira nesas aulas, non lle saían as palabras. As súas referencias sobre o sufraxio universal
e sobre a democracia apenas se entendían. “Non lle saía unha palabra que pronunciara millóns de veces:
constitución. Foi un sufrimento. Ese día, por primeira vez véuseme a cabeza o alzheimer”.
Os médicos diagnosticaron o temor: “A diferenza de Pasqual, que tivo un diagnóstico precoz, cando o
meu pai o soubo xa non tiña consciencia sobre o cambio de vida que supoñía afrontar a enfermidade”.
Un dos momentos máis emotivos do documental é co afamado neurólogo e amigo da familia, Nolasc
Acarín, cando o médico pregunta o seu paciente, sinalando a Albert “¿quien es este joven?”. Dubida e
contesta: “Jordi”. Acarín intervén “¿Albert?”. O que enseguida reacciona cun “si”. A conversa segue con
Teresa Eulàlia ¿Como se llama tu mujer?”. Obsérvaa con tenrura e di “Uy, vete túa a saber, pero es mi
mujer”.
“Bucarest, a memoria perdida” revisita a época máis ignorada e máis comprometida de quen fora ministro
de Cultura.
Para comezar Albert Solé ten tres partidas de nacemento (España, Hungría e Francia) e ningunha é verdadeira. Naceu en Bucarest, onde estaba a sede secreta da Radio Pirenaica, emisora antifranquista da que o
seu pai era locutor, e aí comeza o gran filme.

PROGRAMA DE FORMACIÓN

CAMIÑO DE SANTIAGO
Co obxectivo de festexar a festividade do Día do Apóstolo Santiago, o xullo 28 en horario de mañá realizamos un pequeno tramo do Camiño de Santiago no Concello de Arzúa. Os nosos participantes nas Terapias de Estimulación Cognitiva e Psicomotriz pasearon por un pequeno tramo desta emblemática localidade.
Este ano será o segundo que se fai esta actividade con persoas que teñen Deterioro Cognitivo Lixeiro e persoas que
están a padecer a enfermidade de Alzheimer ou outras demencias en fase leve.
Participaron un total de trinta persoas, entre participantes nas terapias, traballadoras, voluntarios/as e membros da
Xunta Directiva
Desde aquí queremos agradecer ao Concello de Arzúa pola súa dispoñibilidade e pola atención recibida.

En Agadea levamos moitos anos relacionados coa cultura e a educación,. A formación específica e a disuasión
da problemática asociada á enfermidade de alzheimer e outras demencias é un dos nosos obxectivos principais.
Os cursos que realizamos teñen como obxectivo formar e informar ás persoas que asumen a responsabilidade
de coidar a unha persoa cunha demencia dotándoos dos recursos precisos para artellar as respostas axeitadas.
Os cursos de formación que se realizaron no primeiro semestre deste ano 2009 foron os seguintes:
“Enfermidade de Alzheimer, abordaxe multidisciplinar para coidadores”

EXPOSICIÓN ITINERANTE DA OBRA SOCIAL
CAIXA GALICIA "SOLIDARÍAZATE"
Co título "ACOMPÁÑANOS A DESCUBRIR A REALIDADE DAS PERSOAS E AS FAMILIAS QUE CONVIVEN CO ALZHEIMER" a nosa Asociación
proxectou o documental "...Vaime ser difícil esquecer" que representa o esforzo para achegar á sociedade a dura realidade do alzheimer e o labor que
realiza AGADEA, coa colaboración desinteresada do persoal voluntario.
O día 11 de xuño de 2009 abrimos as portas da nosa Asociación para invitar a todas as persoas interesadas a compartir un tempo de reflexión sobre a
enfermidade de alzheimer.

CINE FORUM NO CENTRO SOCIOCULTRAL DE
CONXO
A Educadora Social e a Traballadora Social de AGADEA
participaron no cinefórum que realizou o Centro Sociocultural
de Conxo co visionado do filme "¿Y tú quién eres?".
Estas actividades axudan a esclarecer dúbidas sobre a enfermidade e a achegar un pouquiño máis o traballo que realizamos á xente.

VISITA Á EXPOSICIÓN “CHAPLIN EN
IMAXES”
O Concello de Santiago promove a
través da Concellería de Educación en
colaboración coa Universidade de Santiago e a Fundación "la Caixa" esta exposición, que recolle máis de douscentos documentos, principalmente fotografías, material documental e fragmentos de películas, algúns deles inéditos.
Participaron na exposición as participantes nas terapias do Centro Sociocultural de Vite, en total foron trece persoas: sete usuarias e seis traballadoras e
persoal voluntario.
Aproveitamos para
agradecer a Concellería de Educación a
súa invitación.

AGADEA ASISTE AO CONCERTO DA ASOCIACIÓN CULTURAL SOLFA
A Asociación Musical SOLFA ofreceu un concerto, (un dos programados para a campaña de
verán) en Santiago de Compostela, no que os nosos participantes ás Terapias de Estimulación
foron invitados de honor.
O Concerto tivo lugar no Centro Sociocultural das Fontiñas o día 10 de maio, cunha duración
de 20 minutos, no que os participantes gozaron da música en directo que os 35 persoas que
conforman o CORO ofertou dun xeito excepcional.
AGADEA ten coma un fin participar de maneira activa nas actividades que se realicen na contorna e esta era unha ocasión para integrar aos nosos participantes e ás súas familias nas actividades de dinamización sociocultural do barrio das Fontiñas.
Para esta cita contamos coa colaboración desinteresada, unha vez máis, de persoal voluntario e do esforzo das profesionais para acadar a integración das persoas que sofren Alzheimer e outras demencias na vida social da comunidade.
Agradecer a Asociación Cultural Solfa a súa invitación para asistir ao concerto.

1ª Edición: RIVEIRA: comezou o día 4 de Maio e inagurou o alcalde, José Luis Torres e clausurou a concelleira de Igualdade Mª Esther Patiño.
2ª Edición: SANTIAGO DE COMPOSTELA: inaugurouse o día 5 de Maio e contouse coa presenza de Mar
Martín García (concelleira delegada de Benestar Social e Muller).
3ª Edición: DODRO: inaugurouse o día 1 de xuño, coa presenza da concelleira Victoria Rey

CURSO “UN COIDADOR, DÚAS VIDAS”

Grazas á colaboración de La Caixa e a Fagal, Agadea levou a cabo o Curso un Coidador Dúas Vidas.
Os obxectivos do taller foron:
- Recoñecer e valorar o papel dos coidadores familiares.

- Acompañar ao coidador familiar facilitándolle información para axudarlle no seu labor diario e proporcionando pautas e consellos para coidarse e para
coidar mellor.
Contribuír á mellorar a calidade de vida dos coidadores familiares, das persoas en situación de dependencia e as súas
familias.
Estivo dirixido a:
- Coidadores familiares en xeral (independentemente do perfil da persoa en situación de dependencia e do tempo
que leva atendendo á persoa).
Asistiron un total de 260 persoas os nosos cursos de formación no primeiro semestre do ano.

PROGRAMA TRANSPORTE ADAPTADO
“065”

O pasado 23 de abril de 2009, a Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade, baixo o lema “Acción voluntaria, acción transformadora” celebrou o Congreso Galego de Acción Voluntaria (CGAV 09).
Nesta convocatoria reuníronse entidades de toda Galicia e na nosa Asociación, por suposto, tampouco
quixemos perdernos a cita na que foi a cuarta edición deste foro de encontro e intercambio de ideas sobre a
acción voluntaria na comunidade.
O Congreso Galego de Acción Voluntaria 09 foi un espazo no que as persoas voluntarias e responsables das entidades de acción voluntaria, de organizacións sociais, da administración, dos medios de comunicación, e outros axentes implicados no ámbito da solidariedade, se reuniron co obxecto
de reflexionar e traballar en cuestións como a participación social, a solidariedade, a xustiza, as boas prácticas ou, en definitiva, na transformación social como finalidade da acción voluntaria.
O congreso foi un espazo dedicado ao debate, ao intercambio de información, á
procura de novas tendencias, e por suposto á formación e a promover o encontro dos protagonistas deste sector na comunidade.

O Servizo de Transporte Adapatado é un

O próximo día 10 de setembro inaguramos de novo os Gru-

servizo público autonómico de carácter

pos de Apoio Mutuo.

social de axuda ao desprazamento programado para achegar ás persoas con disca-

CONGRESO GALEGO DE ACCIÓN VOLUNTARIA

Grupos de Apoio Mutuo

pacidade e/ou dependencia a programas,
centros ou servizos, en condicións de

O obxectivo deste grupo e ter un punto de encontro onde as
coidadoras principais de enfermos de alzheimer ou outras
demencias conten as súas experiencias e comenten o proce-

máxima seguridade, cos medios necesarios e coa presenza dun/dunha

so que están a vivir; desde xeito, vese reforzado o apoio

monitor/a acompañante.

social e emocional.

Os requisitos para solicitalo son:
1. Ter a súa residencia en Galicia .
2. Ter recoñecida a situación de dependencia e/ou recoñecido
un grao de minusvalía igual ou superior ao 65%.
3. Imposibilidade de utilización de transportes colectivos.

O grupo está coordinado pola psicóloga da Asociación.

Moitos dos nosos usuarios ás Terapias xa están a disfrutar deste servizo
Para informarte podes acudir ás Oficinas; a Traballadora Social da
Asociación informarache sobre este programa e outros recursos
sociais dos que podes beneficiarte.

Para calqueira consulta do ámbito psicolóxico
podes chamar o teléfono da oficina; a psicóloga atenderate de maneira persoal.

