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VIVIR CO ALZHEIMER
ANTONIO Mercero, director da película ¿Y tu quien eres?.

Conocido cineasta de traballos tan famosos como “Verano Azul”,
“La cabina”, “Farmacia de Guardia” naceu en

Lasarte

(Guipuzcoa) o 7 Marzo de 1936. Estudiou Dereito e obtivo o titulo
de director de cine na Escola Oficial de cine de Madrid.
O 14 de Febreiro, a academia das Artes e as ciencias Cinematográficas de España concederonlle o Goya de Honra 2010. Antonio recolleu o Goya na sua casa, de mans do presidente da Academia, Alex de la Iglesia. As sua palabras foron: “ Dou grazas a
Academia por este premio, que me fai moi feliz, unha forte aperta para todos vós”
Na cerimonia dos Goya os seus fillos Antonio e Ignacio Mercero falaron do bo estado de saúde
do seu pai e engadiro: “ O único bo que ten o Alzheimer é que podes ver cincocentas veces Cantando Baixo a Choiva como se fose a primeira vez”, esta era unha das películas favoritas do seu
pai.
Os seus traballos convertíronse nun patrimonio sentimental para moitos españois ó combinar
dunha forma maxistral ó humor coa dor. A mellor proba de isto témola na súa última película
¿Y tu quien eres? realizada no 2007. Trátase dunha traxicomedia en torno a enfermidade de
Alzheimer.
Antonio Mercero aprendeu con esta película que para as persoas con Alzheimer é fundamental a
tenrura e tamén o respecto que hay que ter para os que os cuidan. A finalidade de está película
foi facer que o resto da sociedade comprenda mellor ás persoas coidadoras dunha persoa con
enfermidade tipo Alzheimer
Esta película fíxose, según o propio Antonio, como parte dunha obriga moral cara un bó amigo
seu que padeceu esta enfermidade, e que por paradoxas da vida agora padecea él. A película foi
estreada o día 21 de Setembro,“Día Mundial do Alzheimer”.
“O principio semellaba un tema delicado e dábame medo, elexín o Alzheimer porque temos que
dar testemuña de esa realidade social, xa que millóns de persoas están falecendo por esta enfermidade”, dixo Antonio Mercero nunha das súas entrevistas.
Para terminar citar unha frase feita polo propio Antonio Mercero; “Alzheimer se escribe con A
de ayuda”, é unha frase de esas que se nos quedan cravadas e coa que de seguro teremos

que reflexionar.

NOVAS ACTIVIDADES NAS TERAPIAS DE ESTIMU-

CURSOS DE FORMACIÓN

LACIÓN COGNITIVA
Co obxectivo de seguir mellorando a atención ós nosos

Neste comezo do 2010 AGADEA conti-

usuarios, en este ano incluíronse varios programas no-

nua a súa acción formativa como duran-

vos de estimulación nas nosas terapias, no que destaca

te estos últimos anos. Estos cursos

a adaptación do Método Montesorri para personas en

están orientados sobre todo hacia as

fases máis avan-

persoas coidadoras de persoas con

zadas.

enfermidade tipo Alzheimer ou outras

Baseándose

nas

demencias. Así impartíronse os seguintes cursos en distintos concellos

actividades

de Galicia:

creadas por Maria
Montessori, o dou-

Enfernidade de Alzheimer. Abordaxe multidisciplinar para coidadores/as

tor Cameron Camp

14, 15 16 de Decembro 2009 e 12, 14, 19,21 de Xaneiro de 2010 no Con-

desenvolveu

cello de Pobra do Caramiñal

programa

Coidados integrais a persoas grande depententes 12, 16 Marzo no salón

Myers

de actos da Paxareira, Concello de Dodro.

Institute de Cleve-

Coidados paliativos en enfermidade neurodexenerativa avanzada do 24 o

land (Ohio, EEUU).

28 de Maio no salón de actos da paxareira, Concello de Dodro

Curso “ Un Coidador, Duas Vida” do 12 de Xuño ó 3 de Xullo no Concello
de Ribeira. Este curso impártese coa colaboración de FAGAL e Obra Social “La caixa”.

este
no

Research

No noso contorno, o método foi adaptado polo Instituto
xerontolóxico Matia-INGEMA. Os obxetivos do programa son: 1) Promocionar actividades que estimulen
habilidades básicas a través das que mellorar a autoestima, 2) Axeitar a estimulación cognitiva ó nivel de dificultade axeitado para cada persona a través de exercicios moi procedimentais, e 3) Disminuir as alteracións

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL DAS TERAPIAS
O 12 de Marzo un grupo de usuarios e usuarias de AGADEA
participou nunha visita ao Museo do Po-

de conducta mediante a implicación nas actividades de
estimulación. Algunhas das actividades que se realizar
son: verter, prensar, recoller coas mans, recoller empregando instrumentos, clasificación por formas, obxetos e caterogías, discriminación sensorial, seriación,…

bo Galego acompañados das traballado-

O método Montessori aplicase en duas sesións semanais

ras da asociación e de voluntarias.

tanto en horario de mañán como de tarde. Ademáis de

A visita consistiu nun percorrido polo mu-

ete programa, este ano introducíronse nas terapias os

seo; con especial atención a duas das
salas; unha na que estaban expostos os

seguintes contidos:
Obradoiro de expresión musical a través da recuperación do cancioneiro popular (horario de mañán).

útiles de labranza; e outra adicada ao oficio mariñeiro.
Con esta actividade traballouse dun xeito distinto a terapia de

-Obradoiros de alfabetización emocional, no que se

reminiscencia. A medida que ían vendo os obxectos expostos

empregan estímulos emocionais visuais, auditivos, tác-

as persoas usuaias ían recordando e comentando para qué se

tiles… para poñer en común e permitir a expresión das
emocións por parte das persoas usuarias (horario de

empregaban, cando o facían, se eran de bo material; etc. Es-

tarde).

ta actividade forma parte do programa de extensión cultural

-Obradoiro de cociña (terapias de estimulación para

das terapias de estimulación de AGADEA, dentro do cal tamén

deterioro cognitivo lixeiro), no que as usuarias recopila-

se realizou o 29 de Xaneiro unha visita a exposición da fotógrafa Sabine Weis, que leva por título El hombre y sus cre-

ron receitas, e das que se están a desenvolver as máis
sinxelas.
-Taboleiro de estimulación, que está sendo adaptado

encias.O eixe central deste reportaxe fotográfico é a relixión,

polas propias usuarias das terapias de estimulación para

a fe e o comportamento humano ante as diferentes deidades.

deterioro cognitivo lixeiro.

Outra actividade realizada e coa cal os nosos usuarios se
mostraron moi interesados, foi a asistencia a audición do concerto ofrecido polo Coro Solfa no centro socio cultural de
Fontiñas o día 21 de Xuño

Así mesmo, melloráronse as actividades de laborterapia
e musicoterapia coa axuda de voluntarias especializadas
en estas actividades que traballaron conxuntamente
coas profesionais da Asociación.

8 DE MARZO: DIA DA MULLER TRABALLADORA
Co motivo do Día da Muller Traballadora o Concello de Santiago dedicou unha homenaxe a
oito mulleres emprendedoras e comprometidas coa sociedade Compostelana.
Desta vez AGADEA tivo un lugar neste evento posto que a presidenta da asociación, Isabel
Gey Pérez foi unha das homenaxeadas pola labor que a asociación leva a cabo dende 1994.
No seu discurso, a presidenta tivo unha mención especial para as mulleres coidadoras de persoa con demencias dexenerativas.

PROGRAMA DE NOVAS TECNOLOXÍAS
“ACOMPAÑOTE”

RIBEIRA
OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN

O servizo de GPS é un servizo ofrecido Conselleria de Traballo e Benes-

COGNITIVA

tar ( Xunta de Galicia)de carácter social destinado a promover a autonomía persoal ás persoas en situación de especial vulnerabilidade e faci-

Dende o pasado mes de febreiro AGA-

litar a súa protección e control aos seus coidadores, tratase dun servizo
de localización permanente, control de caidas e outros sensores de seguridade.
O equipo está formado por un teléfono móvil con tecnoloxía GSM é un
módulo de localización xeográfica vía satélite (GPS), cun centro de control dende o que é posible recuperar a
posición exacta de calquera dos equipos

As persoas benefi-

ciarias: Os beneficiarios de este servi-

DEA leva a cabo en Ribeira Terapias de
Estimulación cognitiva e Psicomotriz
dous dias a semana. Estas están dirixidas
tanto aos habitantes de Ribeira

zo poderán ser todas aquelas persoas
maiores, ou con discapacidade que

como ao resto

debido as suas condicións de saúde ou
limitacións persoais

se atopen nunha

situación de especial fraxilidade ou vulnerabilidad e

teñan a súa resi-

dencia efectiva en Galicia.
Algúns dos nosos usuarios que asisten as Terapias
Cognitiva xa gozan deste servizo. Se vostede

de Estimulación

está interesado neste

servizo pode dirixirse as oficinas de AGADEA, chamando 981 595738 ou
ben a través do Programa de Promoción de Autonomía Persoal da Con-

sellería de Traballo e Benestar a través do seguinte número de teléfono
981547437.

da comarca do
Barbanza

e

lévanse a cabo
no Centro
Colón.

de

Formación

Cristobal

PLAN DE SAÚDE BUCODENTAL
AGADEA pon en marcha un plan de saúde bucodental para persoas
afectadas pola enfermidade de Alzheimer
O obxectivo é incrementar a concienciación sobre a importancia das
revisións bucodentais preventivas. Grazas a elas podemos diagnosticar nunha fase inicial patoloxías como a caries ou as enfermidades periodontais, evitando así
danos maiores.
O plan de saúde bucodental comezará ofertando unha revisión gratuíta que será realizada
por un Odontólogo colexiado a todas aquelas persoas con enfermidade de Alzheimer e na
que as familias estean interesadas .Tras a exploración informaráselle as familias sobre as distintas patoloxías detectadas e asesoraráselle sobre os tratamentos que poidan levar a cabo para solucionalas.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA SETEMBRO
Como cada ano o próximo 21 de setembro celebraremos o día
mundial do Alzheimer.
Este ano baixo o lema “ Alzheimer, xuntos podemos” trataremos
unha vez mais de acercar a problemática a toda a cidadanía co
obxetivo de sensibilizar, e ofrecer apoio a aquelas persoas que o
necesiten.
Para a conmemoración de este evento AGADEA vai a realizar
diferentes actos:
Mesas informativas: Instalaranse mesas informatvas en distinto puntos da cidade, nos que se ofrecerá asesoramento sobre a enfermidade de Alzheimer, sobre a nosa entidade e os servicios e programas que presta.
Misa: Celebración dunha misa en recordo das persoas falecidas
a consecuencia do Mal de Alzheimer. Así como polos enfermos e
as suas familias. Lugar e Data por Concretar.

INFORMACIÓN:

Rua dos Salgueiriños de Abaixo, 15—15704 Santiago de Compostela
www. agadea.com agadea@agadea.org Tlf: 981 59 57 38

