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AGADEA  

ALZHEIMER 

Actividades de xullo a decembro do 2019 

Asociación Galega para axuda aos enfermos con demencia tipo alzheimer 
Declarada de utilidade pública no ano 2008 
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    AGADEA 

AGADEA, coa colaboración da 

Obra Social 'la Caixa' e o conce-

llo de Boiro, abre un novo Servi-

zo de Estimulación Terapéutica 

nesta localidade do Barbanza. 

As sesións comezaron o 2 de 

outubro, e veñen a cubrir un 

vacío existente ao traballar con 

xente recén diagnosticada ou 

aínda sen diagnosticar. O servi-

zo préstase nas instalacións do Centro de día boirense os luns, mércores e venres, en horario 

de 15.30 a 18.30 horas. 

Novo servizo terapéutico en Boiro 

AGADEA deséxavos Felices Festas  

Isabel Gey, presidenta de Agadea 

“

 

especial cargada de actividades de sensibilización e formación coa 
que facer máis visible a problemática e as necesidades que afrontan tanto as per-

soas con demencia como as que se involucran no seu coidado, tratando de dar respostas e claves 
para a atención de ambas. 

proxectos que leva a cabo na comarca de Santiago, Barbanza e Tabeirós - Terra de Montes. 

Débese, porén, mirar para o futuro, onde cobra  
especial  relevancia a  apertura  proximamente  
do 

dos servizos actuais e do número de persoas 
que se benefician deles. 

2020” 



3 

 

     Actividades nos centros 

Un grupo de 40 per-
soas formado por fami-
lias, persoas usuarias e 
traballadoras visitan a 
Cámara galega asistindo 
na tribuna do público a 
unha sesión plenaria na 
que debatían os orza-
mentos do 2020. Foi un 
percorrido de máis dun-
ha hora, na que explica-
ron as funcións, organi-
zación e a historia do Pa-
zo do Hórreo. Tamén se 
visitou a biblioteca e a 
estupenda colección de 
arte que se expón na 
institución.  

Visita ao #Parlamento 
Ensanche  

Outras activi-
dades:  
Celebración do 
Apostol con 
impresionantes 
‘cabezudos’, o 
Samaín, activi-
dade de pintu-
ra e saídas lú-
dicas. 

Semestre cheo de activi-

dades en Salgueiriños: 

visitamos o Museo do Pobo 

Galego no que lembramos a 

forma de vivir da sociedade 

galega tradicional, celebra-

mos o Samaín, o Día do Can-

cro de Mama, fomos á feira 

de Salgueiriños e disfrutamos 

coa compañía de Isaías, vo-

luntario de Sarela, quen nos 

ensinou a boccia.  

Salgueiriños Teo 

O servizo de Teo naceu este ano 

coa colaboración do concello e xa 

está funcionando a todo rendemento 

os martes e xoves entre as 16 e as 

19 h. con actividades terapéuticas 
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 Actividades nos centros 

Noveno 
aniversario 
do centro  
de día 

Servizo terapéutico  

Ribeira 

En outubro cele-
bramos o IX Aniver-
sario do Centro de 
día de Ribeira coa 
actuación de Espe-
ranza Mara, famosa 
soprano de Noia. O 
noso centro, dirixido 
pola psicóloga Noelia 
Riaño, integrouse en 
Ribeira participando 
plenamente na vida 
da comunidade. Así 
ao longo do ano as 
persoas usuarias rea-
lizaron saídas pola 
vila, compartiron un-
ha xornada de contos 
co alumnado de 3º 
da ESO e incluso ga-
ñaron o concurso da 
Dorna. Tamén unha 
das nosas voluntarias 
foi premiada polo 
concello de Ribeira. 

As persoas usuarias deste servizo 

son grandes artistas os que lles en-

canta realizar manualidades coas 

que potencian as súas habilidades. 

Tamén participan en todas as fes-

tas, como o Samaín ou o Nadal e 

disfrutan das rivalidades nos xogos 

de mesa. 
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                Actividades nos centros 

definición  

Vedra 

A Estrada 

As persoas usuarias 
do Centro de día 
da Estrada e do 
servizo de estimu-
lación recibiron a 
visita dun grupo de 
cativos e cativas cos 
que compartiron un-
ha xornada de activi-
dades interxeneracio-
nais. Durante a acti-
vidade as crianzas 
interactuaron cos 
maiores amosando 
unha gran empatía e 
curiosidade. O 
primeiro agasallo veu 
da súa parte cunha 
fermosa canción que 
lles encantou.  Esta 
xuntanza concretou-
se na ‘Árbore da 
vida’, que representa 

No Servizo de Estimulación Tera-

péutica de Vedra participamos no 

Apóstolo e no ‘Pasabodeghas de Vedra’, 

unha xornada de exaltación do mundo 

rural no que expuxemos os traballos rea-

lizados no centro. Celebramos o Samaín 

e traballamos a percepción visual con 

exercicios sobre fotografías.  

Aposta polas actividades interxeneracionais 

o nacemento, a vida que se vai desenvolvendo, que é o tronco e as ramas que simbolizan as 
interacións entre ambas etapas vitais. A coordinadora do Centro de día da Estrada, Sonia Cas-
tro, explicou que esta iniciativa “permite poñer en relación persoas de diferentes idades coa 
vontade de incrementar os seus vínculos e o seu coñecemento mutuo”. As persoas 
“experimentan unha maior vitalidade e autoestima”, asegurou.  
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Día Mundial do Alzheimer  

Dez Mesas Informativas 

Persoas voluntarias e traballadoras de Agadea 

saíron á rúa o 21 de setembro para celebra o 

Día Mundial do Alzhéimer. Nesta semana tan 

especial para o colectivo facemos fincapé en 

visibilizar a doenza, achegarnos á sociedade e 

sensibilizar sobre a mesma. Houbo mesas in-

formativas, en tres hospitais e nos centros de 

saúde, de Vedra e da Estrada. 

 

As andainas de Ribeira e da Estrada xa están consolidadas como unha das citas ineludibles 
do verán para ambas vilas. En Ribeira Agadea tivo que ampliar o número participantes debi-
do a gran demanda existente que chegou ata as trescentas persoas. A andaina estivo ameni-
zada con música e non faltaron os agasallos. Foi unha tarde de festa e de sensibilización.  
 
Pola súa banda A Estrada acolleu a terceira edición celebrada baixo o lema Os camiños da 
memoria. Cabía a posibilidade de facer un roteiro de oito quilómetros ou outro de catro debi-
do ao carácter familiar desta actividade. Ademais, a Praza do Concello converteuse nunha 
festa de convivencia. A Banda de Gaitas de Barbude recibiu aos camiñantes e o grupo Bara-
funda ofreceu o espectáculo Pepiña Maruxiña. O maior éxito da xornada foi o photocall. 

#Andainas de Ribeira e da Estrada 
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        Día Mundial do Alzheimer  

#25Aniversario 

 Duascentas cincuen-
ta persoas participa-
ron na celebración 
dos 25 anos de Aga-
dea nunha emotiva 
gala á que acudiron 
persoas usuarias de 
Agadea, familiares, 
coidadores, repre-
sentantes do ámbito 
socio-sanitario e ci-
dadáns en xeral. En-
tre as autoridades 
presentes estaba o 
alcalde de Santiago, 
Xosé Sánchez Buga-
llo, e a conselleira 
de Política Social, 
Fabiola García Martí-
nez, ademais de re-
xedores e represen-
tantes municipais de 
varios concellos co-
mo A Estrada, Ve-
dra, Teo, Ribeira ou 
Boiro. 
A gala celebrouse no 
Hotel San Francisco 
coa actuación do  
cantautor galego 
Emilio Rúa, Son Trío 
e Ánxela Gracián. 

Tamén se estrenou o corto ‘25 anos’ onde se facía un respaso pola historia de Agadea e na que 
participaron todos os centros. Foi unha gala chea de emoción na que se recoñeceu o labor dos 
voluntarios e voluntarias, traballadores e tamén da presidenta da entidade, Isabel Gey por tantos 
anos de traballo incansable a favor da entidade. 
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  Formación 

Máis de 350 estudantes fórmanse en demencias 

Máis de 350 estu-
dantes de Galicia 
déronse cita en 
Santiago para 
asistir á conferen-
cia do neurocientí-
fico Carlos Spuch 
na que achegou a 
realidade das de-
mencias, dentro 
do programa Di-
vulgamente or-
ganizado por Fa-
gal coa colabora-
ción de Agadea.  

 Este foi o primei-
ro paso dun pro-
grama moito máis 
amplo que incluiu 
sensibilización nas 
aulas e a visita 
aos centros de 
Agadea. O audito-
rio estaba forma-
do por rapaces e 
profesores de oito 
centros de Galicia. 

O programa preventivo 'Envellecemento Activo' chegou este semestre a sete poboacións: 
Santiago, A Estrada, Ribeira, Riobó, Arnois, Teo, Vedra, Xan Xulián e San Andrés. Mentres que 
Cultiva o Corpo, temos dous grupos en Santiago, un en Ribeira e outro na Estrada. Pola súa 
banda Escola de Familia, impartido pola psicóloga de Agadea, Alba Felpete, é un programa de 
apoio e axuda aos coidadores que se leva a cabo en Santiago e na Estrada. 

Envellecemento Activo chega a 9 poboacións 

Participantes: Rama sanitaria de Formación Profesional de Fesan, Cole-
xio La Salle, IES Lamas de Abade de Santiago, IES Marco de Camba-
llón de Vila de Cruces, IES Agra de Raíces Cee, IES Felix Muriel de 
Rianxo, IES de Valga e IES Arzúa. Esta iniciativa está enmarcada den-
tro dos Talleres do Proxecto Rede Paraugas 4.0.  
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            Formación 

Ciclo de  
charlas en  
Val do Dubra 

Ao longo do mes de no-
vembro e decembro AGA-
DEA xunto coa Federación 
Alzhéimer Galicia e o conce-
llo de Val do Dubra, organi-
zaron o ciclo de charlas gra-
tuito ‘A enfermidade de Alz-
heimer e outras demencias’ 
pertencente ao progra-
ma Xuntos nos Coida-
dos.  Entre os obxectivos do 
ciclo estaba o de mellorar a 
información e comprensión 
da enfermidade por parte 
dos pacientes, familiares e 
cidadáns en xeral. Entre os 
ponentes, Juan Manuel Pias 
Peleteiro, facultativo espe-
cialista en Neuroloxía da 
EOXI de Santiago tamén a 
psicóloga de Agadea Alba 
Felpete e a avogada Merce-
des Blanco de la Torre. 

Formación en Boiro, Arzúa e Santiago 

Máis dunha trintena de persoas asistiron en Boiro á charla sobre Alzheimer pronunciada pola 
psiquiatra Iria Veiga e que foi aberta polo alcalde de Boiro e a presidenta de Agadea.  
Ao día seguinte tivo lugar a segunda das charlas que tratou sobre 'Os beneficios da interven-
ción non farmacolóxica’. As terapias de estimulación. Mentres en Arzúa tivo lugar o ciclo de 
charlas Xuntos nos Coidados, a través do cal se formou un grupo de AXUDA MUTUA. 
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       Campañas de Sensibilización 

Medio cento de comercios participan na  
Campaña ‘Escaparates Solidarios’ de Nadal 

Cincuenta comer-
cios de Ribeira, 
Boiro, A Estrada, 
Santiago e Vedra 
participaron na 
campaña de sensi-
bilización durante 
este Nadal. As per-
soas usuarias des-
tes centros elabo-
raron estrelas e 
árbores de Nadal 
como actividade 
terapeútica que 
lles axudou a me-
llorar a súa motri-
cidade e á vez vi-
ron recompensado 
o seu traballo ao 
ser exposto públi-
camente nos esca-
parates dos co-
mercios locais.  

Guerra ás cabichas O bus da memoria 

Agadea e o concello de Ribeira uniron as súas 
forzas para promover unha novidosa iniciativa 
medioambiental consistente na colocación de 
tres puntos de recollida de cabichas na praia de 
Coroso co obxectivo de contribuír ao bo estado 
deste areal. 

CEAFA lanzou unha campaña de sensibiliza-
ción á que se uniu Agadea. Trátase dun au-
tobús que percorre toda España facendo ta-
lleres e informando sobre as demencias e 
que está tendo gran éxito. Aquí ’aparcou’ en 
Santiago de Compostela 
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  Agadea nos medios 

Máis de oitenta impactos nos Medios 
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AGADEA  

ALZHEIMER 

AGADEA  

Rúa de Salgueiriños de Abaixo, Nº 15 Baixo 

15704 Santiago de Compostela 
 

Tlf: 981 59 57 38 / 647 589 725  agadea@agadea.org 
 

 
www.agadea.org  

NOVA APERTURA 
CENTRO DE DIA SALGUEIRIÑOS 

 

Agadea presta servizos en Santiago, Ribeira, A Estrada, Vedra, Boiro e Teo 

Moitas grazas polo voso apoio  

Novo centro de día en 

Santiago de Compostela  
 981 59 57 38  


