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DAMA, A CADELA DE TERAPIA
Para executar o programa de actividades asistidas con animais
contamos cunha cadela, Dama, de raza Boyero de Berna, que dende
os 2 meses é a base deste tipo de intervención terapéutica. Os
obxectivos pretendidos con esta clase de terapia son aumentar o grao
de estimulación nos distintos estadios da enfermidade, mellorar a
calidade de vida dos beneficiarios, aliviar os sentimentos de soidade,
ansiedade e depresión así como estimular diferentes áreas cognitivasfuncionais. Tamén se busca a través desta actividade manter a
atención e a concentración e mellorar a memoria, así como fomentar a aparición da linguaxe
espontánea

e

facilitar

a

expresión

e

control

de

sentimentos.
Algunhas dos exercicios realizados polos usuarios con
Dama son peiteala, pasear e interactuar socialmente co
medio durante o paseo, participar na súa educación
corrixindo o comportamento da mesma mediante o
comandos “no”, “ben” ou “bravo” así como premiar cada
orde ben realizada.

Campaña de sensibilización “La memoria es el Camino”
En marzo do ano pasado o xornalista pamplonés Guillermo Nagore deu comezo á súa particular
campaña de sensibilización co Alzheimer co proxecto “La Memoria es el
Camino”, apoiado por FAGAL e CEAFA. Co obxectivo de concienciar sobre a
enfermidade, Nagore recorreu os máis de seis mil quilómetros que separan Fisterra
e Xerusalén, realizando paradas en diferentes Asociacións de Familiares de
Persoas con Alzheimer e visitando centros de día para afectados pola
enfermidade.
Ao longo da súa andaina galega, o xornalista visitou o Centro de Día de Ribeira
xestionado por Agadea, e reuniuse con nove coidadores de persoas con
demencia para conxugar e intercambiar experiencias. Trala xuntanza, unha das usuarias do
centro, en representación de tódolos seus compañeiros, fíxolle entrega dun caderno de viaxe
elaborado por eles mesmos para que o xornalista puidese plasmar as súas ideas e lembranzas
durante o camiño.
Ademais, Guillermo Nagore acudiu ós Talleres de Estimulación de Agadea en Santiago de
Compostela, onde recibiu unha cuncha de vieira, decorada polos asistentes ás terapias que alí se
desenvolven, un recordo inseparable que o acompañou durante todo o seu camiño.

MUSICOTERAPIA
Os nosos usuarios atoparon na música unha nova
fonte de estimulación e de inspiración de actividades
que fomentan a interrelación entre os compañeiros. En
2013, AGADEA oferta un Programa de Musicoterapia
que terá lugar os martes en horario de mañá. Durante
una hora, os usuarios experimentarán a beneficiosa
fusión entre música e sentidos guiados por un musicoterapeuta especializado.
Os usuarios elaborarán un instrumento musical por sesión a partir de material reciclable, terán contacto con instrumentos antigos e actuáis e
tamén interpretarán cancións populares; unha amalgama de exercicios moi variados
para expresarse mediante este arte universal.

E
ademais
...

ENTRE XERACIÓNS
En AGADEA somos conscientes de que a convivencia interxeracional no fogar é sempre un factor fundamental
e beneficioso tanto para o enfermo como para os seus familiares, polo que durante os últimos meses os usuarios
dos talleres de Estimulación cognitiva participaron en diferentes actividades
interxeracionais, como por exemplo: visitas de convivencia de tres nenos e un bebe
aos talleres, saídas a colexios do entorno onde os nosos maiores participan nas
actividades diarias dos nenos, visita a escola antiga exposta no MUPEGA con
alumnos de CEIP de Calo.
Unha das últimas actividades realizouse durante a "Semana dos Museos" o pasado
día 16 de Maio onde os nosos usuarios con Deterioro
Cognitivo Lixeiro acudiron cos alumnos de 4º e 5º de Primaria
do CEIP de Vite ao MUPEGA ( Museo Pedagóxico de
Galicia). Nenos e maiores disfrutaron de duas horas de
actividades, nas que recordaron e practicaron diversos
xogos populares, ademáis de intercambiar multitude de mostras de cariño entre eles.

Teatro en favor das persoas con Alzheimer
Ao longo do pasado ano, AGADEA, en
colaboración co grupo de teatro afeccionado
Airiños de Rianxo, organizou dúas pezas que
tiñan por obxectivo recadar fondos para os
afectados da enfermidade de Alzheimer e os
seus familiares. Preto de 400 persoas acudiron en
decembro á representación de “Ata que a
morte nos separe” no Teatro Principal de
Santiago de Compostela. O Concello colaborou
con esta iniciativa.
Uns meses antes, en abril, organizárase a función
“Nin rico nin pobre,
senón
todo
o
contrario”,´á
que
asistiron
350
espectadores.
Dende
aquí
queremos
agradecer
con
sinceridade o apoio
de todas as persoas
que
participaron
nesta actividade.

Talleres de memoria
Dende Outubro de
2012 a Abril de 2013,
Agadea levou a cabo os denominados
“Talleres de Memoria”
dirixidos a persoas
maiores de 60 anos
sen deterioro cognitivo
e que estaban
interesadas en previr
a perda de memoria ou outras capacidades intelectuais
coma consecuencia do envellecemento. Formouse un
grupo de 15 persoas.
Compuxeronse de duas sesións semanais, martes e xoves
de 16.00 a 18.00 horas, e tiveron entre outros os seguintes
obxectivos: Activar e mellorar o rendemento das capacidades cognitivas, favorecer a comprensión do propio envellecemento, ofrecer unha alternativa de participación e
relacións sociais e conseguir unha mellora no rendemento
da memoria.
Os Talleres de Memoria foron totalmente gratuitos para
os asistentes.

NO CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER DE RIBEIRA...
ESCOLA DE FAMILIAS
O pasado mes de Decembro de 2012 AGADEA iniciou a 3º edición da Escola de Familias no
Centro de Día de Alzheimer de Ribeira. Esta actividade estivo orientada cara aos familiares destes enfermos de alzheimer. Desenvolveuse durante os oito meses seguintes, e remataron no mes
de xullo de 2013 cunha sesión ao mes.
Nesta edición traballouse o aspecto social da enfermidade xa que nas edicións anteriores abordáronse o aspecto psicolóxico e físico. Os temas que se trataron nesta actividade de Escola de
Familias son:
•
Asertividade e empatía para afrontar os conflictos coidador – enfermo
•
A comunicación co enfermo de alzheimer e outras demencias
•
Ocio e tempo libre no coidador
•
Planificación do tempo
•
Autoestima e autoaceptación na figura do coidador
•
O autocoidado no coidador
•
O dereito e a necesidade de pedir axuda
•
A importancia de limitar o coidado

SAÍDAS CULTURAIS E ACTIVIDADES DE OCIO E TEMPO LIBRE
As diferentes saídas culturais e actividades lúdicas que dende AGADEA ofrecemos aos nosos usuarios constitúen unha ocasión para estimular as súas capacidades e favorecer a interacción social
entre eles. Nestes últimos meses realizamos as seguintes propostas:
-Visita ao Museo Etnográfico: O xóves 31 de Xaneiro desprazámonos
con 13 usuarios ao municipio de Artes para visitar as instalacións do seu
museo, con máis de 1300 pezas doadas na súa maioría por veciños da
zona, busca ensinar ás novas xeracións como se vivía a principios do
século XX nesta zona rural e mariñeira.
- Visita o Centro Arqueolóxico de Barbanza: O xóves 18 de Abril desprazámonos con 14 usuarios do Centro de Día de Ribeira ata Cespón-Boiro
para observar, mediante visita guiada, os vestixios arqueolóxicos do noso pasado: período neolítico, idade dos metais, arte rupestre, mundo
castrexo, etc. Isto permitiu achegar aos usuarios a un tempo pasado e
reflexionar sobre os cambios ocurridos ata chegar á era moderna.
- Visita ao Museo do Gravado de Artes: en Ribeira o xoves 16 de maio.
Os usuarios puideron disfrutar da exposición adicada a Manuel Ayaso
(Aguiño) e dun gran número de obras pertencentes a pintores de renome como Pablo Picasso,
Salvador Dalí ou Miró, entre outros e integrarse ca cultura e o arte propia da zona.
- Visita ao Museo do Mar de Rianxo: esta visita tivo como obxecto rememorar a actividade extractiva típica da zona, as embarcacións tradicionais que se usaban para tal efecto, así como o seu proceso de construcción. As maquetas, ferramentas e demáis elementos da exposición permitiron achegar aos nosos usuarios á pesca costeira máis artesanal .

FORMACIÓN

.

CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA
AGADEA impartiu en Santiago de Compostela dous cursos para profesionais do ámbito
sanitario sobre os efectos da terapia ocupacional e a fisioterapia nos enfermos de Alzheimer. O Primerio levouse a cabo de Novembro de 2012 a Marzo de 2O13 e o segundo levouse a cabo de Abril Xuño de 2013. Declarados de “interese sanitario” pola Xunta de
Galicia, tiveron unha duración de 32 horas.
Esta acción formativa está dirixida a profesionais da saúde e dos servicios sociais que traballan con persoas con demencia e persoas maiores en situación de dependencia, interesados en adquirir novas técnicas e ferramentas de intervención para abordar o Alzhéimer con máis eficacia. Fisioterapia, medicina e psicoloxía, mestúranse nestas terapias
enfocadas a manter a autonomía persoal e a permanencia no contorno habitual dos
enfermos de demencia .
O temario abrangue diversos aspectos relacionados coa importancia da actividade física e a fisioterapia na terceira idade, e a terapia ocupacional nos enfermos con demencias neurodexenerativas.
CHARLA “ MEMORIA E ENFERMIDADE DE ALZHEIMER”

FORO DE RELACIÓNS
INTERXERACIONAIS
O pasado día 17 de Abril 2013 AGADEA
colaborou coa Universidade de Santiago de
Compostela (USC) nunha mesa redonda,
durante a celebración do "Foro de Relacións
Interxeracionais"
Durante esta, Mª Isabel Gey (Presidenta de
AGADEA) destacou a importancia de que as
persoas prexubiladas exerzan o voluntariado
como forma de manterse activos e previr as
demencias. Destacou ademais que "As persoas Maiores son portadoras duns valores
moi grandes que poden transmitir".
No transcurso da xornada AGADEA mostrou
diversas actividades interxeraciónais que se
levan a cabo cos usuarios das Terapias de
Estimulación Cognitiva en conxunto con
diversos colexios da area de Santiago de
Compostela ( Talleres de Xogos populares,
Convivencias,etc...)

INFORMACIÓN:

Dita charla foi impartida polo Psicólogo de
AGADEA, na que se fixo un repaso sobre
conceptos básico do funcionamento da memoria
e sobre a
Enfermidade Alzheimer e outras
demencias. A charla estaba orientada as persoas
maiores socias do clube de xubilados do
Milladoiro (Ames).

CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIAZADA EN DEMENCIAS
PARA PERSOAS COIDADORAS NON PROFESIONAIS .
AGADEA a través de Fagal ( Federación de Asociacións de Alzheimer de Galicia) impartiu durante 2012
este curso organizado pola Xunta de Galicia. Estivo
dirixido a coidadores non profesionais, e levouse a
cabo en tres municipios da provincia da Coruña;
Bertamiráns (Xuño), Rianxo (Novembro) e A Estrada
(Decembro).Cada un deles tivo unha duración de 8
horas e acudiron unha media de 25 persoas, foi impartido por dous Psicólogos da Asociación.

PÁXINA DE AGADEA EN FACEBOOK: AGADEA ALZHEIMER
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