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AGADEA  

ALZHEIMER 

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

Actividades de xaneiro a  xuño do 2019 
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Visitamos a Illa da Memoria polo noso 25 aniversario 

Foto: Noelia Riaño 

Xornada de irmanamento entre persoas usuarias de Agadea  
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    Novas aperturas 

Dende o mes de 
marzo o concello 
de Teo conta con 
este servizo dirixi-
do a persoas 
maiores con dete-
rioro cognitivo e 
con demencias.  
Dende o primeiro 
momento conta-
mos coa colabora-
ción activa do con-
cello e das autori-
dades sanitarias 
para mellorar a ca-
lidade de vida dos 
cidadáns.  

Novo servizo de estimulación terapéutica en Teo 

Centro de día de persoas maiores da Estrada 

O 20 de marzo abre as súas portas o segundo centro de día que xestiona Agadea. 
Cun horario de oito horas busca dar resposta ás crecentes necesidades desta zona 
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Visita ao 
#Mupega 

     Actividades nos centros 

Fantástica experiencia a 
que viviron un grupo de 
persoas do Activa-T e o 
alumnado do C.E.I.P. de 
Calo viaxando no tempo 
ata os ‘coles’ de outrora. 
Tamén acudiron dende o 
Ensanche e Salgueiriños. 

No Ensanche fomos a unha exposición de pintura, celebramos o Día de Rosalía e o verán 

Emoción ante o Pórtico da Gloria 

Salgueiriños 

Ensanche 

Ensanche 

Salgueiriños 
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 Actividades nos centros 

#Entroido na Habana  

VEDRA 

RIBEIRA 

ENSANCHE 

A temática escollida triunfou entre as persoas usuarias convertendo os centros nunha festa 

A ESTRADA 

SALGUEIRIÑOS 
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                Actividades nos centros 

definición  

Vedra Salgueiriños 

Ribeira 

A Estrada 

Entre as 
moitas ac-
tividades 
do centro 
de día e do 
Servizo de 
estimulación    
destacan as 
relacións   
interxenera-
cionais con 
centros da 
zona e, co-
mo non, a 
música.  

Concurso musical 
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 Sensibilización. 25 aniversario  

Achegando o #alzheimer ás escolas 

Entre os obxectivos de Agadea está o da sensibilización do alumnado polo 
que levamos a cabo esta campaña en centros de Santiago e A Estrada 

Presentación do libro ‘Programa de Entrena-
mento para envellecer activamente’ 

Agadea participa na campaña X solidaria 

Deporte 
Os clubes 
de Santia-
go, Compos 
e o Obra,  
apoian a 
Agadea. 
Tamén ce-
lebramos o 
Día do de-
porte soli-
dario. 
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    Sensibilización. 25 aniversario  

Pulseiras solidarias 

Campañas de #Agadea 

Ribeira 
Éxito do 
primeiro en-
contro infor-
mal entre 
familiares e 
profesionais 
para com-
partir expe-
riencias. 

Receitas para o recordo 

Ensanche Vedra 

A Estrada Ribeira 



8 

 

  Sensibilización. 25 aniversario 

Ciclo de conferencias #alzheimer 

Agadea celebrou 
un ciclo de con-
ferencias sobre 
Alzheimer en 
Santiago con  
motivo do seu 25 
aniversario ao 
que asistiron 
preto de 120 
persoas e nos 
que se trataron 
puntos novedo-
sos e prácticos 
dirixidos a fami-
lias, coidadoras, 
profesionais e ao 
público en xeral. 
  

Practicamente todo o cadro de persoal de Agadea asistiu ao encontro da nosa federación 

Xornadas de #Fagal 
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              Charlas e cursos  

Curso a universitarios no CHUS 

12 
Cursos 

250 
 asistentes 
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Envellecemento activo  

#Envellecemento activo, unha aposta pola calidade de vida 

Riobó 

Ribeira Lestedo 

Ensanche San Xian de Vea 

ACTIVA-T no Ensanche CULTIVA O CORPO Ribeira CULTIVA O CORPO A Estrada 
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  Agadea 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  

Axenda 

IV Andaina Ribeira 

III Andaina A Estrada 

En solidariedade co alzheimer. 23-8-2019 

En solidariedade co alzheimer. 14-9-2019 

21 de setembro 
Hotel Monumento San Francisco 

Santiago de Compostela 

GALA  
25 ANIVERSARIO DE AGADEA 

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

Moitas grazas polo voso apoio  


