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Actividades de xaneiro a xuño do 2017

LOITANDO CONTRA
O OLVIDO

IMNAGURACIÓN NOVO CENTRO TERAPÉUTICO NO ENSANCHE E
ADXUDICACIÓN DE PRAZAS PÚBLICA NA ESTRADA

NO MES DE MARZO AGADEA INAUGUROU UN NOVO CENTRO TERAPÉUTICO NA ZONA DO
ENSANCHE PARA PERSOAS CON ALZHEIMER OU OUTRAS DEMENCIAS
NEURODEXENERATIVAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

O 30 de marzo inaugurouse un novo Centro Terapéutico situado na Rúa/ Diego de
Muros, Nº11 para levar a cabo, o Servizo de Estimulación Terapéutica dirixido a persoas
con Alzheimer e ofrecer asesoramento especializado as familias das persoas usuarias da
entidade, entre outras actividades. O obxectivo da atención que se oferta é estimular a
memoria e o resto de funcións cognitivas, favorecendo o seu exercicio e preservándoo
mediante diversas técnicas para así tamén, favorecer as relacións sociais, a independencia
e a autoestima das persoas usuarias. A celebración asistiron a edil de Políticas Sociais
Concha Fernández, o presidente da Federación de Asociacións de Alzhéimer de Galicia
(Fagal), Juan C. Rodríguez, e outras personalidades, ademais do colectivo de Agadea.

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS PÚBLICAS PARA O SERVIZO DE ESTIMULACIÓN TERAPÉUTICA
NO CONCELLO DE A ESTRADA

O Decreto 149/2013 do 5 de setembro regulou na
carteira de Servizos Sociais para a promoción da autonomía
persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, o
outorgamento de dez prazas públicas individuais ao
Servizo específico de Estimulación Terapéutica para persoas
con alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas, do
Concello de A Estrada. O obxectivo deste Servizo, entre
outros, é o mantemento das habilidades, utilizando técnicas
dirixidas ao adestramento das actividades da vida diaria
,orientación á realidade, estimulación cognitiva, terapia
ocupacional...

ACTIVIDADES LÚDICAS

CELEBRACIÓN DE SAN VALENTÍN
As persoas que acoden ao Servizo de Estimulación Terapéutica de Santiago, A Estrada e Ribeira, por
mor do día de San Valentín realizaron varias manualidades para festexar o día dos namorados. No
Centro de Día de Ribeira elaboraron un “photocall” e invitaron a toda a xente que habitualmente acude
ao centro a
retratarse .

ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DE LECER
En Santiago, inténtase que os usuarios/as gocen do bo tempo sempre que sexa posible. Por iso, ás
veces realizamos con eles algunhas saídas culturais e lúdicas. Entre elas podemos destacar as
seguintes: paseo polo mercadillo de Salgueiriños, visita ao colexio Divino Maestro para participar
nunha actividade de teatro interxeneracional ou a visita gratuíta ao casco histórico de Santiago polo
día internacional do guía turístico, pola cal a Asociación recibiu un donativo co diñeiro recadado nese
día. das aportacións económicas voluntarias.

OBRADOIRO DE MÚSICA TRADICIONAL GALEGA
No Servizo de Estimulación Terapéutica de Salgueiriños levamos a cabo unha
demostración de varios instrumentos musicais coa colaboración dunha alumna de
prácticas de animación sociocultural, pertencente ao grupo de música
Tanxungueiras. Puidemos desfrutar tocando varias pezas do noso folclore
ademáis de cantar e bailar.

ANIVERSARIO DO CENTRO TERAPÉUTICO DA ESTRADA
O Centro Terapéutico do Novo Mercado de A Estrada celebrou o 10 de marzo o
segundo ano de actividade, cun festival aberto á participación das familias.
Desenvolvéronse durante toda a tarde diferentes actividades de convivencia, como a
proxección de fotografías sobre as excursións e labores que realizaron ao longo do último
ano cos seus usuarios/as, ou as actividades realizadas en torno o Museo do Xoguete que
estivo montado nestas dependencias. O acto acudiron entre outros a Presidenta da
Asociación Mª Isabel Gey, e o alcalde do Concello de A Estrada José López.

CELEBRACIÓN DO DÍA DO ENTROIDO
En AGADEA non perdemos a oportunidade de festexar estas datas nos Servizos de
Estimulación Terapéutica de Santiago , A Estrada, Ribeira e no Centro de Día Alzheimer de
Ribeira polo que se realizou unha festa de disfraces cunha merenda de produtos típicos para
gozar desta data.
Ademais en Ribeira a xornada foi amenizada polo Grupo de Pandereteiras Bailadela,
conformado por nenas de entre 4 e 14 anos. Tamén ó 1 de marzo (mércores de cinza), co
obxectivo de poñer o broche as festas, as traballadoras vestíronse con roupas escuras para
chorarlle ó Felipe (como manda a tradición na localidade).

DECORACIÓN PRIMAVERAL DOS COMERCIOS

Doce comercios do Ensanche expuxeron as tarefas realizadas polas persoas usuarias do
Servizo de Estimulación Terapéutica de Diego de Muros, contando coa colaboración da
Fundación Santiago Centro. Por outra banda tamén na Estrada as persoas usuarias
colaboraron cos comercios da zona realizando unha flor xigante a cal fixo de decoración de
escaparates coa colaboración tamén de Asociación de Comerciantes de A Estrada
(ACOE).

PARTICIPACIÓN DO CENTRO TERAPÉUTICO DE RIBEIRA E A ESTRADA COA
CRUZ VERMELLA
O venres, 17 de marzo, a Presidenta da Cruz Vermella Ribeira, Ángeles
Cores, acudiu ao Servizo de Estimulación Terapéutica de Ribeira
(Avda. Do Malecón nº 22) para asisitir a un pequeno acto no que se
lle fixo entrega das bufandas elaboradas a calceta polas persoas usuarias
deste servizo. Por outra banda, o xoves 27 de abril os nenos e
nenas que foron á Cruz Vermella acudiron ao Edificio do Novo
Mercado para coñecer os xoguetes populares elaborados polos
alumnos e alumnas do CEIP de Calo como o tirachinas, os aros e
o trompo, entre outros.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS
Con motivo da festividade do "Día das
Letras Galegas", as persoas usuarias
do Centro de Día de Alzheimer de
Ribeira adicaron unha xornada a
coñecer ó protagonista deste ano:
Carlos Casares Mouriño.
Así mesmo estiveron a traballar na
elaboración de banderines de Galicia.

VISITA AO CENTRO DE DÍA DA POBRA DO
CARAMIÑAL
As persoas usuarias de Riveira desprazáronse
ata a Pobra do Caramiñal para visitar o Novo
Centro de Día desta localidade, inaugurado no
mes de setembro do ano pasado. Tanto o persoal
coma as persoas usuarias do Centro,
realizáronlles unha visita guiada, convidáronnos a
compartir un almorzo e fixeron
unha saída polos arredores
aproveitando unha xornada de
convivencia enriquecedora para
ámbolos dous Centros.

ACTIVIDADES DE INTERESE NAS AULAS DE
ESTIMULACIÓN TERAPÉUTICA

Durante a segunda
semana de maio nos
Centros Terapéuticos
de
Es t imulac ió n
T e r a p é u t i c a
estivéronse a realizar
varios detalles para
celebrar o Día da
Familia.
Tamén se traballou no Día
da Inclusión Social das
Persoas con Síndrome
de Down dunha forma
reinvindicativa.

FORMACIÓN E SENSIBILIZCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA ´”ENRRUGAS” NO
IES CAMILO JOSÉ CELA DE PADRÓN e IES FÉLIX MURIEL
No mes de Marzo realizamos a unidade didáctica
“Enrrugas” con varios grupos de alumnos e alumnas do
I.E.S Camilo José Cela e o I.E.S. Félix Muriel en
dúas sesións diferentes. A Traballadora Social xunto con
dúas alumnas de prácticas de Traballo Social e Psicoloxía
foron as encargadas de levar a cabo dito obradoiro.

CICLO DE CHARLAS
Durante os meses de marzo e abril organizouse un ciclo de
charlas no novo centro do Ensanche e nos meses de maio e
xuño nos centros terapéuticos de Salgueiriños e A Estrada. A
súa finalidade foi a de actualizar e afondar na importancia do
autocoidado, na figura da persoa coidadora e nas estratexias
de intervención dende o punto de vista
social.

ESCOLA DE FAMILIAS 2017
O 15 de marzo, tivo lugar no C.D. Alzheimer de
Riveira a primeira das charlas encadradas na
programación da "Escola de Familias 2017".
Nesta ocasión centradas no "Autocoidado no
Coidador dende o Punto de Vista
Social". Un total de 8 charlas que buscaron
formar e informar aos coidadores non
profesionais e familias, co fin de crear un
ambiente o máis favorable posible que
permitira manter unha calidade de vida

CURSO SUPERIOR DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA NA ENFERMIDADE DO
ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS
NEURODEXENERATIVAS (A DISTANCIA)
Este novo curso tivo lugar entre o 8 de maio e o

29 de xuño, cunha alta porcentaxe de inscritos,
e dando a posibilidade de facer prácticas
presenciais nas diferentes localizacións onde
AGADEA realiza as súas actividades.

MÁSCARAS CONTRA O ESQUECEMENTO
Esta iniciativa solidaria creouse coa idea de devolverlle ao
colectivo de comerciantes o bo trato que sempre nos
dispensan.

Foron sesenta

caretas

solidarias

as

realizadas por trinta persoas mergulladas nunha guerra
contra o esquecemento, que se espallaron por Santa Uxía
de Riveira, as cales engalaron 25 tendas e locais
hostaleiros. O obxectivo principal desta actividade foi a
procura da interacción coa comunidade e do ben común,
mostrando aos cidadáns/as as iniciativas que emprenden
as persoas que sofren deterioro cognitivo.
GRUPO DE AXUDA MUTUA
Dende AGADEA tamén preocupámonos dos/as
coidadores/as principais dos nosos usuarios/as. E foi por
iso que decidimos poñer en marcha un grupo de axuda
mutua (GAM) en Santiago de Compostela, que
comezou a principios de ano e que está coordinado pola
psicóloga da Asociación. O obxectivo do grupo foi o de
crear un punto de encontro onde os coidadores/as
comparten as súas experiencias e se axudan entre eles,
proporcionándolles á vez soporte emocional sempre que o
necesitan.
PARTICIPACIÓN DO CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER DE RIBEIRA
NOS COIDADOS DAS PERSOAS CON ALZHEIMER
A fisioterapeuta do Centro de Día de Alzheimer de Ribeira, Adriana Curros Amboage,
participou a través de FAGAL na realización de exercicios físicos de mobilidade, dentro
dos consellos para o coidado de persoas con Alzheimer, co obxectivo de mellorar a calidade de
vida da persoa afectada. É de importancia animar a práctica dunha actividade física que sexa
efectiva e é por iso polo que púxose en marcha blog da Federación,a través dun vídeo, un
circuíto de exercicios para previr caídas e mellorar o equilibrio e a marcha da persoa con
demencia.

OBRA DE TEATRO SOLIDARIA “HOXE NON SE PAGA!!!... E MAÑÁ XA VEREMOS´”
Un ano máis participamos na actuación de teatro que se elaborou no I.E.S Félix Muriel de
Rianxo pola súa apertura da Semana Solidaria. As persoas usuarias que acudiron á cita
foron gratamente recibidos/as polas alumnas do Ciclo de Atención a Persoas
en
Situación de Dependencia, coas que compartiron
lembranzas e cantigas.

AGADEA
ALZHEIMER
CLAUSURA DO PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO EN RIBEIRA, A ESTRADA E
SANTIAGO E DO PROGRAMA CULTIVA O CORPO EN RIBEIRA.
Este mes de xuño fóronse dando por rematadas as actividades correspondentes ao curso
2016 - 2017. En Ribeira pechouse con grande éxito a 1ª edición de Cultiva o Corpo, dirixida
e coordinada pola Fisioterapeuta Adriana Curros, actividade na que participaron preto de
22 persoas.
Así mesmo, rematou o Programa de Envellecemento Activo, dirixido e coordinado polas
psicólogas da asociación onde este ano contouse con máis de 70 persoas.

DÍA DO DEPORTE SOLIDARIO
O pasado sábado día 3 de xuño celebrouse no Centro
Comercial de Área Central a III Edición do Día do
Deporte Solidario. Este ano AGADEA tivo o pracer de ser a
entidade beneficiaria deste evento.
A xornada foi moi amena, onde entre outras actividades, dúas
das nosas usuarias realizaron un circuíto de psicomotricidade, e
tamén puideron entregarlle a Fernando Romay unha praca en
agradecemento,

pudendo

ademais

difundir

a

labor

da

asociación.
BBVA TERRITORIOS SOLIDARIOS
Este ano tivemos a entrega de premios na Coruña en relación a V EDICIÓN DE
TERRITORIOS SOLIDARIOS, onde se nos recoñeceu a labor de axuda activa e solidaria
co proxecto “A Estimulación Cognitiva especializada a través da animación e a
musicoterapia”.

Información:

Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira.

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

R/ Cardeal Cisneros, nº1 15960, Ribeira.
Tlf: 981 87 29 13/672705053

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

