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Misión. A asociación ten como misión principal impulsar a atención integral e especializada das 
persoas con demencia mediante a planificación, organización e coordinación de programas e 
servizos de apoio mediante a atención das súas necesidades e das súas familias.  

Ademais, procura a sensibilización da poboación e das administracións públicas mediante o 
traballo diario así como para o seu recoñecemento como Entidade Referencial no tratamento e 
prevención das demencias na nosa Comunidade mediante a prestación de apoios e servizos de 
calidade  a través dunha estrutura dinámica, sólida, transparente e participativa.  

Valores. Os valores nos que se rexe a asociación son a solidariedade como base do traballo, a 
empatía de cara ás persoas enfermas e ós seus familiares, a ética profesional, e a coherencia e o 
compromiso entre as actividades e os fins estatutarios.  

Fins. AGADEA ten entre os seguintes fins: 

७ Prestar asistencia psicolóxica individualizada e moral aos familiares das persoas 
enfermas de Alzhéimer e outras demencias. 

७ Asesorar aos familiares das persoas enfermas de Alzhéimer e outras demencias, en 
materias legais, sociolóxicas e económicas. 

७ Proporcionar e difundir nos medios de comunicación todo o que faga referencia ao 
posible diagnóstico da enfermidade e terapia da mesma, co obxecto de facilitar a 
asistencia adecuada. 

७ Facilitar, mellorar e controlar a asistencia ás persoas para incrementar a súa calidade de 
vida o máximo posible. 

७ Estimular os estudos sobre a incidencia, evolución terapéutica e posible etioloxía da 
enfermidade. 

७ Instar aos diversos estamentos públicos a prestar unha maior atención ás persoas 
enfermas de Alzhéimer así coma ós/ás seus/súas coidadores/as e familiares. 

७ Manter os contactos axeitados con entidades e asociacións dedicadas ao estudo da 
enfermidade, dentro e fóra de España, co propósito de estar ao día nos avances 
científicos que se produzan nesta materia, e así poder informar aos familiares. 
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७ Promover accións para atender ás familias coidadoras de persoas cunha demencia 
neurodexenerativa en todos os aspectos que estas enfermidade afectan: benestar social, 
sanidade, dependencia, discapacidade, maiores, educación, exclusión social, xustiza, 
seguridade e todos aqueles que se detecten no desenvolvemento do seu traballo 

७ Promover e desenvolver proxectos de investigación social e sanitaria no ámbito do 
envellecemento e das demencias. 

७ Desenvolver e dinamizar accións de envellecemento activo e saudable, prevención e 
detección do deterioro cognitivo.  

 

As actividades da Asociación establécense e organízanse para dar cumprimento ós fins 
anteriormente expostos, así como para a mellora da xestión de servizos, tanto de asesoría a 
familiares como da asistencia ás persoas enfermas, mediante a realización de actividades de 
difusión para acercar á poboación o coñecemento da enfermidade, os seus síntomas, evolución 
e a problemática derivada da mesma.  

Tamén pretende a interrelación coas Administracións Públicas e a participación con outras 
asociacións que persigan fins similares. 

Dende os anos 2013 e 2015 o Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira e o Servizo de Estimulación 
Terapéutica de Santiago de Compostela contan co Certificado de Calidade conforme cos 
requisitos da norma UNE-EN ISO 9001:2015 para a realización das terapias de estimulación 
cognitiva para persoas con Alzhéimer e outras demencias e actividade de apoio a familias.  

OBXECTIVOS 

Para iso, AGADEA cumpre os seguintes obxectivos: 

● Conseguir unha participación do 70% dos/as usuarios/as no taller. 

● Conseguir que un 80% dos 20 taller programados funcionen. 

● Mellorar algúns dos síntomas psicopatolóxicos da enfermidade: apatía, angustia, 
depresión... 

● Mellorar o proceso de información a usuarios e/ou familias. 

 

XUNTA DIRECTIVA 

A elección da xunta directiva fíxose o 16 de Maio do ano 2009 mediante Asemblea Xeral 
Ordinaria. Foi elixida Dona Mª Isabel Gey Pérez como Presidenta de AGADEA sendo nomeados 
tamén os demais membros da xunta directiva. O dez de xuño do 2019 Agadea convocou a todos 
os socios/as da entidade á Asamblea Xeral Ordinaria da entidade na que se presentou a memoria 
de actividades e balance económico do ano 2018 e se fixaron as liñas de traballo para o ano 2019. 
Ese mesmo día convocouse unha Asamblea Xeral Extraordinaria para a modificación dos 
Estatutos. A composición actual da Xunta directiva é: 
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Presidenta: Mª Isabel Gey Pérez. 

Tesoureiro: Pablo Mirás Sánchez. 

Secretaria: Mª Beatriz Vilas Novás. 

Vogais: Ramiro Sánchez López, Jesús Filloy Caramés e José María Lois Lois. 

 

 

ORGANIGRAMA 

Agadea conta cos seguintes profesionais internos: Psicóloga, Terapeuta Ocupacional, 
Xerocultora, Fisioterapeuta, Traballadora Social, Educadora Social, Auxiliar de enfermería, 
Administrativa, Xornalista. Externos: logopeda e podólogo. 

 

  

FITOS DE AGADEA NA HISTORIA DE AGADEA  

A Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencias tipo Alzhéimer nace no 1994 
prestando servizo de apoia a persoas coas doenza e familiares. 

No ano 2010 asume a xestión do Centro de Día de Atención especializada para enfermos de 
Alzhéimer de Ribeira, tras a sinatura dun contrato de Xestión de Servizo Público, en réxime de 
concesión. 

O 01 de maio de 2016, AGADEA resulta concesionaria da Xestión en réxime de concesión dos 
Servizos de Atención Diúrna para persoas con Alzhéimer e outras Demencias Neurodexenerativas 
en Ribeira. 
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En Santiago de Compostela o Servizo Específico de Estimulación Terapéutica, funciona todos os 
días no Edificio Casa das Asociacións en horario de 9:30 – 13:30 e de 15:45 – 19:45 horas.  

No ano 2015 implántase o “Servizo Específico de Estimulación Terapéutica”, no Concello de A 
Estrada no Edificio Novo Mercado en horario de 16:00 a 20:00.  

No 2015 en decembro inaugúrase este mesmo servizo no Concello de Ribeira, na Avenida do 
Malecón Nº22. En horario de 15:00 a 19:00 horas. 

En febreiro do 2017, AGADEA inaugura Un Espazo para a Memoria na rúa Diego de Muros Nº11, 
que ofrece o “Servizo Específico de Estimulación Terapéutica” en horario de 16:00 a 
20:00 horas, e o “Servizo de Activa - T” os luns, mércores e venres de 10:00 a 12:00 
horas, impartido pola psicóloga da Asociación.  

Durante o 2018, ábrese os servizos de estimulación integral no 
Concello de Vedra, no Centro Sociocultural, na 
Av. Mestre Manuel Gómez Lorenzo nº 41 
en O Burgo, en horario de 10:00 a 13:00 
de luns a venres.  

No 2019, prodúcese a apertura do 
Servizo Específico de Estimulación 
Terapéutica no Concello de Teo, 
na Casa Común de Cacheiras, os 
martes e xoves en horario de16:30 
a 19:30 horas e do Centro de Día da 
Estrada no Edificio Novo Mercado en 
horario de 09:00 a 19:00 horas. 

O 01 de outubro de 2019 ábrese en Boiro o 
Servizo de Estimulación Terapéutica, grazas ao convenio firmado con 
Caixabank e o Concello de Boiro. Este servizo abre os luns, mércores e venres 
en horario de 15.30h a 18.30h, na rúa Praia Xardín, Espadañal (As Colonias). 
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Ámbito de actuación. 
AGADEA ten a súa 
sede e oficiñas no 
concello de Santiago 
de Compostela, na Rúa 
dos Salgueiriños de 
Abaixo Nº 15 Baixo 
15704.  

Neste ano abríronse 
tres novos servizos:  en 
Cacheiras (Teo), un no 
concello de Boiro e un 
centro de día no 
concello de A Estrada 
co que a entidade está 
presente na comarca 
do Barbanza (A 
Coruña) na comarca 
Deza-Tabeirós e 
tamén na comarca de 
Santiago e otro en 
Cacheiras (Teo).  

 

 

 

 

 

Servizos en cada zona 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sede de Agadea Alzhéimer, Servizo de Estimulación Terapéutica do 
Ensanche e Servizo de Estimulación Terapéutico de Salgueiriños  

RIBEIRA.  Centro de Día de Alzhéimer e Servizo de Estimulación Terapéutica de Ribeira 

A ESTRADA. Centro de día, Servizo de Estimulación Terapéutica da Estrada 
VEDRA. Servizo de Estimulación Terapéutica de Vedra 

BOIRO. Servicio de Estimulación Terapeútica de Boiro 

TEO. Servicio de Estimulación Terapeútica de Teo 
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NOVOS CENTROS NO 2019 

A ESTRADA 

CACHEIRAS 

BOIRO 

 

 

 

 

SOCIOS 

AGADEA conta cun total de 375 persoas socios no 
ano 2019, dos cales a mayoría delas teñen relación 

directa coa asociación (usuarios/as, coidadores/as principais 
e familiares) aínda que existe unha porcentaxe moi baixa que 
teñen relación indirecta (antigos socios, persoas alleas ó 
centro, etc.). Para ser socio de AGADEA pódese acudir a 
Asociación ou ben dende a páxina web da mesma, e encher 
un folleto cos datos persoais requiridos e aboar a cantidade 
mínima (50€/ano). Asemade, pódense realizar donativos.  

As vantaxes de ser socio son: póndense obter préstamos de 
axudas técnicas suxeito a dispoñibilidade, atención xurídica 
gratuíta na primeira consulta e aplicación dunha tarifa 
reducida para consultas posteriores, tamén servizo de 
fisioterapia con aplicación de tarifa reducida nas consultas e 
servizos de podoloxía con aplicación de tarifa reducida nas 
consultas. 
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RESUMO DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES DO 2019 

 

XANEIRO. 

Presentación do Manual de 
Envellecemento Activo 

Actividade Interxeneracional en Ribeira 

Charla sobre alzhéimer en Carreira 

Receitas para o Recordo en Ribeira (todos 
os meses) 

Ollando o pasado (todos o meses) 

FEBREIRO  

Campaña 
sensibilización co 
equipo fútbol 
Compostela 

Celebración Día de 
Rosalía no centro do 
Ensanche-Santiago 

MARZO 

Apertura do novo Centro de Día da Estrada 

Apertura no novo Servizo de Estimulación 
de Teo 

Visita ao Pórtico da Gloria 

Ciclo de conferencias sobre alzhéimer en 
Santiago (marzo, abril e maio) 

Charla sobre alzhéimer en Carreira 

Charla sobre alzhéimer en Teo 

ABRIL 

Campaña de sensibilización ‘O piar do 
recordos’ 

Campaña de sensibilización en colexios 
(abril e maio) 

Campaña X Solidaria 

Curso de interese sanitario ‘A enfermidade 
de alzheimer’ en Ribeira 

Curso para coidadores en Ambulatorio 
Concepción Arenal de Santiago 

Charla sobre alzhéimer en Vedra (tres 
sesións) 

 

Charla sobre alzhéimer no Cabes, en 
Santiago 

Charla sobre alzhéimer en Ribadulla 

MAIO 

Grada Social co equipo de baloncesto 
ObraMonbus 

Visita ao MUPEGA 

Charla sobre alzhéimer en San Andrés de 
Vea 

Charla sobre 
alzhéimer en 
San Xián de 
Sales 

Charla sobre 
alzhéimer na 
Estrada 

Charla sobre 
alzhéimer para 

estudiantes no CHUS 

 

XUÑO 

Gala do deporte en Santiago de 
Compostela 

Excursión á illa de San Simón 

XULLO 

Publicación do Boletín semestral de Agadea 

AGOSTO 

Andaina polo alzhéimer en Ribeira 

SETEMBRO 

Celebración do día do Alzhéimer coa Gala 
25 aniversario de Agadea 

Andaina polo alzhéimer na Estrada 

Novo Servizo de Estimulación Terapeútica 
en Boiro 

DECEMBRO 

Festival de Nadal 

 

 



 

 

 

A CIFRAS DE AGADEA 2019 

Servizo de Estimulación Terapeútica......................................................................... 231 persoas 

Centros de día...............................................................................................................48 persoas 

Programas de prevención  

Envellecemento Activo................................................................................................134 persoas 

Cultiva o corpo...............................................................................................................76 persoas 

Activa-T..........................................................................................................................40 persoas 

Atención ás familias 

Escola de familias...........................................................................................................21 persoas 

Número de sesións de fisioterapia..............................................................................187 sesións 

Atención psicolóxica.......................................................................................................10 persoas 

Atención xurídica............................................................................................................10 persoas 

Número de sesión de podoloxia.....................................................................................88 persoas 

Outros.Transporte........................................................................................................101 persoas 

Socios............................................................................................................................375 persoas 

Voluntarios......................................................................................................................21 persoas 

Número de traballadoras................................................................................................45 persoas 
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O servizo de prevención está formado de tres programas atendendo a un total de 150 persoas 

 

 

1. Envellecemento 
activo 

2. Activate-T 
3. Cultiva o corpo 

 
 

 

1. Envellecemento Activo.  

Dende AGADEA levamos a cabo os obradoiros de estimulación cognitiva e de memoria baseados 
nun modelo de intervención funcional nos que se recoñece os cambios polos que transita unha 
persoa en idade adulta, ao mesmo tempo que aquelas capacidades que posúe, procurando 
manter ou incluso recuperar unha eficiencia mental compatible cunha vida persoal e social 
activa, como a que deben levar adiante as persoas adultas maiores. 

Algúns dos contidos que se trataron durante os talleres de envellecemento activo son os 
seguintes: 

- O envellecemento activo. Cómo envellecer saudablemente. 

- A comunicación nas persoas maiores. 

- Estado afectivo nas persoas maiores. 

- Cambios cognitivos no envellecemento normal 

Profesionais Implicados. O programa de envellecemento activo foi coordinado e impartido polas 
psicólogas da asociación.  
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Número de persoas en cada grupo de Envellecemento Activo:  

                                              

 

Total de participantes 

134 persoas 

 

 

 

 

 

Total de horas impartidas 

4699,5 horas 

 

Algúns dos contidos que se trataron durante os talleres de envellecemento activo son os 
seguintes: 

- O envellecemento activo. Cómo envellecer saudablemente. 
- A comunicación nas persoas maiores. 
- Estado afectivo nas persoas maiores. 
- Cambios cognitivos no envellecemento normal 

 

Profesionais Implicados. O programa de envellecemento activo foi coordinado e impartido polas 
psicólogas da asociación.  

Obxectivos 

1. Activar e mellorar o rendemento das capacidades cognitivas nas persoas que se atopan 
en grupos de risco de aparición de demencia para contribuír ao 
mantemento/recuperación e que promovan un envellecemento activo e saudable. 

2. Favorecer a comprensión do propio envellecemento como unha fase do ciclo vital 
humano.  

3. Ofrecer unha alternativa de participación e relacións sociais. 
4. Diminuír os niveis de ansiedade e confusión dos asistentes. 
5. Estimular os procesos cognitivos: memoria, atención, concentración, visualización e 

repetición que favorezan a neurotransmisión cerebral. 
6. Diminuír a frecuencia de esquecementos e "despistes" na vida diaria. 
7. Conseguir unha mellora do rendemento da memoria aplicable ás actividades 

instrumentais da vida diaria (AIVD). 
8. Identificar e Valorar a aparición de síntomas asociados a trastornos neurodexenerativos. 
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Poboación a que vai dirixido 

Este proxecto está dirixido a persoas maiores de 60 anos, que 
non sufran deterioro cognitivo e que estean interesadas en 
previr a perda de memoria ou outras capacidades intelectuais 
coma consecuencia do envellecemento. 

Temporalización 

Este programa levouse a cabo dende outubro de 2018 ata xuño 
de 2019, reiniciándose de novo a primeira semana de outubro. 
Celébranse sesións semanais de unha hora e media de duración, 
sendo en total 33 sesións e 50 horas anuais. Os obradoiros de 
envellecemento activo lévanse a cabo en Santiago, Ribeira, A 
Estrada, Vilar de Calo, Arnois, Riobó e Vedra, San Xulián 

 

Luns Martes Mércores Xoves 

Ribeira 

(10:30-12:00) 

O Ensanche 

(16:30-18:00) 

(18:00-19:30) 

(19:30-21:00) 

Ribeira 

(10:00-11:30) 

(11:30-13:00) Vedra 

(17:00-18:30) A Estrada 

(16:00-17:30) 
Riobó 

(16:00-17:30) 
 

 
Arnois 

(18:00-19:00) 
San Andrés de Vea  

(19:00-20:30) Vilar de Calo 

(18:30-20:00) 

San Xulián de Vea 

(19:30-20:30) 

 

 

Avaliación. Asistiron aos talleres de Envellecemento Activo un total de 134 persoas, a maioría 
mulleres. A continuación amósase un gráfico coa distribución por zonas dos usuarios que acoden 
ós talleres de envellecemento activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios A Estrada

O Ensanche

Salgueiriños

Vilar de Calo

Riobó

Arnois

Vedra

Ribeira
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2. ACTIVA-T  

 

Santiago. Asisten 32 persoas 

No ano 2019 continuouse co servizo de ACTIVA-T no Centro de Estimulación Terapéutica que 
AGADEA ten na Rúa Diego de Muros, nº 11 en horario de 10:00-12:00 e de 10:00-13:00. Vista a 
crecente demanda vímonos na necesidade de crear un terceiro grupo de características similares 
nesa mesma ubicación, en horario de 12:00-14:00 (luns, mércores e venres, ámbolos dous 
grupos). 

 

Activa-T concíbese como unha alternativa de atención dirixida ás persoas con Alzhéimer cuxa 
situación demanda unha atención en aras a previr situacións de dependencia máis graves e/ou 
potenciar, na medida que sexa posible, o grao de autonomía ou capacidade que posúen en cada 
momento as persoas destinatarias. 

Este servizo comprende un conxunto de intervencións que teñen por finalidade manter as 
habilidades, coñecementos e condutas que aínda posúen as persoas diagnosticadas de 
alzhéimer, utilizando técnicas dirixidas ao adestramento nas actividades da vida diaria (AVD), 
orientación á realidade, estimulación cognitiva, terapia ocupacional, atención psicolóxica, 
logopedia e actividades de lecer e tempo libre. O servizo conta coas seguintes prescricións: 

• Información e orientación. Asistencia ás actividades básicas e instrumentais da vida 
diaria 

• Terapia ocupacional 

• Estimulación cognitiva. Atención psicolóxica para persoas usuarias, familiares e 
coidadores 

• Actividades de lecer e tempo libre 

• Saídas culturais 

 

Poboación á que vai dirixido 

Este servizo está destinado aos usuarios e usuarias da asociación que precisan previr situacións 
de dependencia máis graves e/ou potenciar o seu grao de autonomía.  

Obxectivos 

● Garantir ás persoas usuarias, unha atención específica que sirva para previr o 
agravamento do seu grao de dependencia. 

● Promover o mantemento ou a mellora da capacidade persoal de controlar, afrontar e 
tomar decisións acerca de como vivir, de acordo coas preferencias propias. 

● Promover o mantemento ou a mellora de habilidades xa adquiridas. 

● Facilitar a execución das actividades básicas da vida diaria. 

● Evitar a aparición de limitacións na actividade, deficiencias ou déficits secundarios. 

● Potenciar o desenvolvemento persoal, a adaptación ao seu contorno e a integración 
social. 

● Gañar un maior nivel de autonomía e calidade de vida. 
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Profesionais implicados 

Este programa estivo dirixido pola Terapeuta Ocupacional e a Psicóloga, que se encargan de 
planificar e especificar as actividades mediante unha programación anual. En caso de ausencia, 
será o resto do persoal baixo supervisión do responsable nese momento e seguindo as pautas 
establecidas pola Terapeuta Ocupacional e a Psicóloga.  
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3. CULTIVA O CORPO  

Taller dirixido en principio a persoas maiores de 60 anos sen deterioración cognitiva que desexen 
ter un “envellecemento activo” e saudable a través do coñecemento do propio corpo e da 
práctica de exercicio físico regular en grupo. Un dos compoñentes que máis se traballa é o 
equilibrio. Grazas a ela, podemos regular os nosos movementos, manter o equilibrio e 
desprazarnos en relación ao espazo mesmo cos ollos pechados. Realízanse multitude de 
exercicios variando a posición dos piés, con bases alteradas e cos ollos abertos ou pechados para 
que as persoas poidan experimentar a falta de confianza cando pechan os ollos debido ao gran 
uso que realizamos do sistema visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago 
Salgueiriños 

38 persoas

Santiago 
Ensanche

8 personas

Ribeira 

23 persoas

A Estrada 

7 persoas
Total 76 persoas
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Dentro do Servizo Específico de Estimulación Terapéutica ofértanse actividades como: terapias 
de Orientación a Realidade, actividades físicas, estimulación cognitiva, actividades lúdico-
manipulativas e actividades extraordinarias e saídas culturais. As actividades prográmanse e 
establécense en función das capacidades cognitivas das persoas que conforman o grupo.  

Grupo 1: Persoas con deterioro cognitivo leve. Realízanse actividades de orientación (calendario 
e lectura e debate de prensa), xerontoximnasia, estimulación cognitiva grupal, psicomotricidade, 
láminas de estimulación cognitiva individuais, laborterapia e actividades lúdicas. 

Grupo 2: Persoas con deterioro cognitivo leve-moderado. Realízanse as mesmas actividades que 
no grupo 1, rebaixando o nivel de dificultade para adaptalo as persoas usuarias. 

Grupo 3: Persoas con deterioro cognitivo moderado – moderado-grave.  Realízase orientación 
temporal, espacial e persoal, xerontoximnasia básica, actividades de estimulación cognitiva 
grupal e individual básicas, empregando recursos que faciliten a tarefa como as actividades con 
pantalla; unha vez á semana prográmase actividade de cine, cunha proposta de películas sinxelas 
ou capítulos de serie curtos, principalmente de comedia e humor.  

 Área de influencia. 

 

Santiago 
Ensanche 

38 persoas

Santiago 
Salgueiriños

33 persoas

Ribeira

82 persoas

Vedra

16 persoas

Boiro

7 persoas

Cacheiras (Teo)

7 persoas

A Estrada

43 persoas
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1. Terapias de Orientación a Realidade (temporal, espacial persoal) 

As terapias de orientación á realidade son un grupo 
de técnicas de tipo non farmacolóxico que permite 
reorientar ás persoas no tempo, no lugar e na propia 
identidade da persoa. Estas terapias inclúen a 
orientación temporal, a orientación espacial e a 
orientación persoal.  

As estratexias existentes para estimular a orientación 
das persoas fundaméntase nas Técnicas de 
Orientación á Realidade (TOR), baseadas na 
capacidade, coñecementos e habilidades do 
profesional que a leva a cabo en aceptar e empatizar 
coa persoa usuaria e a súa situación. A Orientación á 
Realidade garda relación coa calidade de vida das 
persoas que se atopen en estados confusionais. 
Proporciónaselle á persoa a comprensión do mundo 
que o rodea, aumentando así a súa autoestima.  

Na enfermidade de Alzheimer, dentro das súas características, preséntase a desorientación 
temporal sendo de menos a máis grave segundo o estadio da demencia.  Ademais, tamén se 
pode observar desorientación espacial no lugar no que se atopen, xa sexa un espazo familiar 
habitual para a persoa (casa, centro de día) ou non. 

2. Actividades Físicas (xerontoximnasia e psicomotricidade) 

As actividades físicas están orientadas a traballar os 
grupos musculares e os percorridos 

particulares a través dunha serie de exercicios físicos 
adaptados ás características particulare 

das persoas usuarias, mellorando o traballo do 
aparato cardiorespiratorio e exercitando a funcións 
cognitivas (atención, memoria, esquema corporal, 
gnoses, etc.).  

Dentro das actividades físicas está o programa de 
Xerontoximnasia no que se realizan exercicios 
previamente pautados pola fisioterapeuta a partir 
dun programa diario (rutina) de exercicios activos 
dirixidos de baixa dificultade levados a cabo coas 
diferentes partes do corpo, que contribúen á 
prevención de enfermidades crónicas, axudan a 
retrasar o proceso involutivo da idade e a frear o 
avance das patoloxías xa instauradas, como o 
Alzheimer.Tódolos exercicios deben estar adaptados 

ao grupo según as caracteristicas do grupo e o grao de deterioro físico e cognitivo simplificando 
os exercicios todo o que sexa necesario. 
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3. Estimulación Cognitiva (grupal e individual) 

A estimulación cognitiva é unha intervención que ten como obxectivos:  

● Mellorar a súa calidade de vida 

● Potenciar a súa autonomía e autoestima 

● Manter as capacidades mentais durante o maior tempo que sexa posible 

● Facilitar a interacción co grupo de iguais 

● Evitar a desconexión do entorno que o rodea 

● Potenciar a súa propia identidade 

● Estimular as capacidades mentais superiores (memoria, cálculo, atención, praxias, 
funcións executivas, linguaxe e lectoescritura). 

A súa finalidade é activar e estimular as capacidades cognitivas e os compoñentes que as 
integran, de forma axeitada e sistemática, para transformar as mesmas nunha habilidade, nun 
hábito e/ou nunha destreza.  

Esta estimulación realízase tanto de forma individual como de forma grupal. A estimulación 
cognitiva grupal realízase tendo en conta as capacidades individuais das persoas usuarias, 
potenciando as relacións sociais, favorecendo os sentimentos de pertenza ao grupo, integrando 
a todos os membros fomentando a interacción e participación. Por outra parte, a estimulación 
individual realízase centrando a intervención nas necesidades específicas e capacidades de cada 
persoa usuaria coa finalidade de optimizar o seu funcionamento nas distintas áreas cognitivas, 
maximizando as súas capacidades. 

4. Actividades Lúdico-Manipulativas 

As actividades lúdicas son as que se realizan a través do xogo. Para poder realizalas, é preciso 
adaptalas según as características do grupo (físicas, cognitivas, sensoriais, etc.). Estas actividades 
fomentan as relacións sociais, o traballo en equipo, a participación e interacción grupal, a 
comunicación, o compañerismo e a competitividade. Algunhas de estas actividades son:  

Bingo, cartas, dominó, puzzles, xogo de bolos, xogos manipulativos varios. 

 

Tamén realizamos 
actividades de 
laborterapia según a 
época do ano na que 
se estamos. Por 
exemplo, no mes de 
marzo realízanse 
tarefas coa temática 
do Día da muller, do 
Día do Pai e de 
Pascua; no mes de 
abril utilízase a 
temática da 
primavera, no mes de 
maio realízanse actividades sobre o Día da Nai e o Día das Letras Galegas; no mes de xullo utilízase 
a temática do verán e conmemórase o Día dos Avós; durante o mes de outubro realízanse tarefas 
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con temática de outono e sobre o Samaín e durante os meses de Novembro e Decembro 
realízanse tarefas coa temática de Nadal.  

Ademais, celebramos as festividades tradicionais como o entroido ou o Samaín para as que 
realizamos os disfraces e 
decoración precisa para 
festexar.  

A avaliación destas 
actividades realízase 
mediante a técnica de 
observación tanto de forma 
individual como de forma 
grupal, para que se adapte 
as características dos 
usuarios/as. Tamén se 
realizan anualmente 
avaliacións cognitivas das 
persoas usuarias para 
comprobar se presentan 
algún cambio nas súas 
capacidades cognitivas, 
afectivas e musicais, e 
tamén existe un rexistro 
diario onde consta o número de asistencias ás tarefas, as posibles incidencias xurdidas e outros 
aspectos de relevancia.  

Dentro das actividades lúdico-manipulativas podemos destacar as actividades realizadas con 
música. Estas actividades empregan o estímulo musical como ferramenta terapéutica, dirixido a 
proporcionar unha estimulación sensorial axeitada, para 
a mellora do estado psicoafectivo, ao tempo que se 
potencia a dimensión relacional. Realízanse distintas 
actividades como poden ser actividades de produción de 
son e música, actividades de canto, actividaes de ritmo e 
de movemento con música e actividades de 
discriminación, rememoración e escoita.  

 

5. Actividades Extraordinarias e Saídas Culturais 

As actividades extraordinarias e saídas culturais están 
orientadas a fomentar a participación social das persoas 
usuarias, a súa interacción activa co medio e o desfrute 
persoal, coa finalidade de un aumentar a sáu autoestima 
ao desenvolver ditas actividade no entorno. As 
actividades deséñanse en función das capacidades 
individuais e físicas, adaptando as mesmas aos gustos, 
preferencias, capacidades e ritmos de traballo.  
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LISTA DE ACTIVIDADES DESENVOLTAS AO LONGO DO ANO 

             1º TRIMESTRE (xaneiro, febrero e marzo) 

• Laborterapia: confección libro recopilación de traballos de estimulación 

cognitiva. 

• Celebración do Entroido: laborterapia de disfraz e temática do “emigrante 

retornado de América”. 

• San Valentín: taller de laborterapia elaboración de decoración. 

• Día da muller – 8 de marzo: taller baseado no libro “Pioneiras Galegas” de Anair 

Rodríguez. 

• Taller de laborterapia “confección dunha carteira de fieltro/goma eva”. 

• Celebración do cambio de estación: talleres de laborterapia de primavera. 

 2º TRIMESTRE (abril, maio e xuño) 

• Campaña de sensibilización co Alzheimer cos establecementos comerciais de Ribeira, 
Santiago e A Estrada. Taller de laborterapia: elaboración de guirnaldas de paxaros. 

• Saída ao Pazo de Oca para dar un paseo polos xardíns en A Estrada. 

• Os “Maios”. Taller de laborterapia: elaboración dun pequeño maio con flores 
naturais. 

• Día das Letras Galegas: lectura da vida e literatura de Antón Fraguas. 

• Celebración do cambio de estación: talleres de laborterapia coa temática do verán. 

• Saída a tomar café con motivo do San Paio en A Estrada 

 3º TRIMESTRE (xullo, agosto e setembro) 

• Día do avó: taller de laborterapia, elaboración de portavelas con corchos. 

• Taller de laborterapia: elaboración de servilleteiro con pinzas. 

• Taller de laborterapia: elaboración de estrelas mariñeiras con pinzas da roupa. 

• Celebración do cambio de estación: talleres de laborterapia coa temática do outono. 

• Saída a visitar a Feira do Moble – A Estrada. 

• Celebración do mes do Alzheimer  

 4º TRIMESTRE (outubro, novembro e decembro) 

• Taller de laborterapia: decoración de cabazas. 

• Celebración do Magosto: degustación de castañas e xogos. 

• Campaña de sensibilización de Nadal cos establecementos comerciais de Ribeira, 

Santiago e A Estrada: elaboración de árbores e estrellas de Nadal.  

• Celebración do Nadal: talleres de laborterapia: decoración, tarxetas de nadal, étc. 

Festexo do Nadal coas familias e persoas usuarias nos centros con panxoliñas e 

actividades relacionadas coa data. 

• Celebración do cambio de estación: talleres de laborterapia coa temática do inverno. 
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 MEMORIA GRÁFICA 
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6. Programas interxeneracionais  

Coas actividades xeracionais pretendeuse crear un espazo de convivencia. Realizouse un 

achegamento entre xeracións que ofreceu a posibilidade de intercambiar diversas experiencias. 

Tamén se fomentou a ruptura dos mitos e estereotipos relacionados coa vellez e coas persoas 

maiores con deterioro cognitivo a través da interacción activa con persoas da mesma ou 

distintas xeracións. 

 

Actividade interxenaracional na Estrada. Os usuarios do Centro de día de persoas maiores da 

Estrada recibiron onte a visita dun grupo de cativos da Escola Infantil Municipal da Estrada, de 

entre dous e tres anos, cos que compartiron unha xornada de actividades interxeneracionais.   

Durante a xornada as crianzas interactuaron cos maiores amosando unha gran empatía e 

curiosidade. O primeiro agasallo veu da súa parte cunha alegre cancións que fixo as delicidas 

de todos os assistentes. Esta xuntanza concretouse na ‘Árbore da vida’, onde cativos e maiores 

estamparon as súas mans representando o nacemento que empeza polas raíces, a vida que vai 

crecendo, que é o tronco e as ramas que simbolizan as interacións entre ambas etapas vitais. 
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6.SERVIZO DE TRANSPORTE 

Para aquelas persoas que o precisen, a Asociación conta cun servizo de transporte. O servizo 
recolle os/as usuarios/as no seu domicilio e os leva aos servizos onde se realizan os Servizos de 
Estimulación Cognitiva e viceversa. O transporte fai catro servizos ao día: maña, mediodía, tarde 
e noite, en Santiago de Compostela, en A Estrada só fai o da tarde e o da noite.  

Poboación á que vai dirixido. Vai dirixido os/as usuarios/as de AGADEA, que soliciten dito servizo 
e que vivan no núcleo urbano de Santiago e Ribeira segundo corresponda.  

Obxectivos.  Entre os obxetivos está facilitar a mobilidade dos/as usuarios/as do domicilio ao 
Centro e á inversa, favorecer un transporte ás persoas con mobilidade reducida ou limitada, 
proporcionar á familia un servizo de axuda nos coidados na recollida e na volta ós domicilios das 
persoas usuarias compatibilizando a asistencia ós centros coa vida diaria dos seus coidadores.     

Número de usuarios 

Santiago Ribeira A Estrada  

Ensanche (3 personas) 61 personas 16 personas 

Salgueiriños (21 personas)     

FURGONETAS AGADEA 

   CENTRO MARCA Y MODELO MATRÍCULA 

RIBEIRA  Nissan - NV400 8760 KGG 

RIBEIRA Fiat - Ducato 5998 HHZ 

SANTIAGO Nissan - Primastar 9092 GYM 

A ESTRADA Nissan - NV400 6561 KCZ 

Profesionais implicados. As profesionais que realizan o servizo de Transporte son as xerocultoras. 
Durante o servizo sempre van dúas persoas encargadas, unha profesional do centro é a 
encargada de conducir e outra persoa co obxectivo de axudar aos usuarios/as á hora de subir ou 
baixar do transporte así como de acompañalos/as e velar polo seu benestar durante o traxecto. 
Tamén soese contar con persoas voluntarias ou en período de prácticas.  
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, SEGUEMENTO E ORIENTACIÓN 

En horario de 09.00h a 14.00h e de 16.00h a 20.00h (luns, martes e xoves), de 08.00h a 20.00h 
(mércores) e de 08.00h a 16.00h (venres) as Traballadoras Sociais da entidade atende nas oficinas 
da Asociación a todas aquelas persoas que así o soliciten, tanto se o fan acudindo en persoa, 
como por teléfono nos número 981595738 ou 647589725..  

O  primeiro paso deste programa é analizar a situación da posible persoa usuaria e do seu familiar 
con demencia. A traballadora social é a encargada de realizar a acollida e esta primeira entrevista.  

Posteriormente  proporcionase información básica sobre a enfermidade de Alzheimer ou outras 
demencias e sobre os recursos socio-sanitarios existentes tanto a nivel público como privado e 
facendo fincapé nos propios da Asociación. Son varias as intervencións que se poden  derivar 
desta entrevista inicial: atención psicolóxica individualizada ou grupal para o coidador, cursos de 
formación para coidadores sobre aspectos específicos da enfermidade e  os coidados, 
asesoramento Xurídico e ingreso nas unidades terapéuticas... 

           Obxectivos. Informar e asesorar nas súas dúbidas ou necesidades de carácter psicosocial, 
económico, legal, etc, derivar as familias ós servizos pertinentes en caso de ser preciso, 
resolver cuestións relacionadas co recursos existentes e favorecer a captación de 
novos/as usuarios/as. 

     Profesionais implicados. As Traballadora Sociais son as persoas encargadas de proporcionar 
apoio e orientación a todas aquelas persoas que así o soliciten. 

       Avaliación. A información que máis se demandou durante este 2019, foi a seguinte:  

● A relacionada cos recursos propios da Asociación (horarios, prezos, transporte...)  

● Información sobre os coidados da persoa con Alzheimer ou outra Demencia. 

● Os recursos existentes (públicos ou privados) para persoas con Alzheimer e outras 
Demencias.  

 

1. ASESORAMENTO XURÍDICO 

AGADEA ten dende fai varios anos un convenio de colaboración con unha avogada que de xeito 
gratuíto, asesora e resolve dúbidas respecto aos trámites para solicitar a incapacitación legal, as 
dereitos e as obrigas que implica o nomeamento como titor ou curador, etcétera. As consultas 
poden realizarse por teléfono ou concertar unha entrevista persoal en xornada de tarde. 
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Poboación a que vai dirixido. Este servizo vai dirixido aos familiares dos/as usuarios/as 
de AGADEA e a todos os socios/as da mesma. 

 Profesionais implicados. A traballadora social será a encargada de derivar as consultas sobre 
aspectos legais á avogada coa que a asociación ten convenio. 

 Obxectivo. Con este programa pretendese apoiar e orientar ás familias en temas legais 
relacionados con persoas con Alzheimer e outras demencias. 

 Avaliación. A avaliación deste programa faise a través do número de 
consultas e das derivacións que se realicen. Durante o ano 2019 
atendéronse a 10 familias de xeito presencial e unha por vía 
telefónica. Varias destas familias foron atendidas en máis dunha 
ocasión, e tódalas consultas foros gratuítas.  

O  90% das consultas foron respecto á procedencia ou no da 
incapacitación xudicial dun proxenitor con Alzheimer ou outra 
demencia. As cuestións a resolver foron, entre outras, as seguintes:  
¿Cando iniciar o trámite? ¿Onde facelo?  ¿Canto dura o proceso? 
Diferencias segundo o grao de incapacidade. Consecuencias e 
Vantaxes. 

2 PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA 

A atención ás persoas con enfermidade de Alzheimer ou outras 
demencias ten un impacto significativo no benestar e na 
calidade de vida dos coidadores familiares, afectando a súa 
saúde física e mental e tendo así mesmo repercusións a nivel social, 
familiar e profesional.  En AGADEA considérase fundamental a figura do/a 
coidador/a, motivo polo cal se poñen en marcha distintas iniciativas que teñen como 
destinatarios/as principais os/as coidadores/as de persoas con demencia tipo Alzheimer ou 
outras.  

a) ATENCIÓN PSICOLÓXICA 

Trátase de prestar atención psicolóxica a través de accións de acompañamento personalizado e 
continuado do familiar que realiza a tarefa de coidador/a principal durante o proceso de 
evolución da enfermidade. O que se pretende é facilitar a resolución de situacións de crise e a 
prevención de dificultades futuras, optimizando así os coidados e atencións que o/a familiar 
presta  á  persoa enferma no seu contorno habitual. 

A intervención psicolóxica busca colaborar co familiar na diminución das múltiples alteracións 
que sofre no seu estado de ánimo debidas aos continuos coidados que realiza (ansiedade, 
depresión, angustia, soidade,...). O programa desenvólvese nas instalacións da asociación.  

Poboación a que vai dirixido. Este servizo vai dirixido as familias dos/as usuarios/as de AGADEA e 
a todos/as os/as socios/as de da mesma. 

Obxectivos. Ofertar asesoramento psicolóxico aos coidadores familiares de enfermos de 
Alzhéimer e outras demencias, facilitar a resolución de situacións de crise e prevención de 
dificultades futuras, favorecer a aceptación da enfermidade por parte da familia, fomentar o 
autocoidado e reducir o estrés derivado da situación de sobrecarga, orientar sobre pautas para 
o manexo do enfermo. 

Profesionais implicados. É a psicóloga da asociación. 
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Avaliación. Cando un novo usuario/a ingresa no servizo, a familia mantén unha entrevista coa 
psicóloga na que se lles informa sobre a valoración cognitiva e afectiva realizada ao seu familiar 
e se responde as dúbidas sobre a patoloxía e o manexo da sintomatoloxía que eles plantexen.  
Tódalas familias das persoas usuarias que ingresaron no ano 2019 mantiveron esta primeira 
entrevista. Así mesmo, este servizo está dispoñible cando un familiar dos/das usuarios/as da 
asociación ou un socio/a da mesma precisa información específica, pautas para o manexo das 
alteracións condutuais ou asesoramento psicolóxico polos efectos derivados da situación de 
coidado. 

b) Grupo de Axuda Mutua 

Outra das iniciativas orientada a mellorar a calidade de 
vida das persoa coidadoras son os Grupos de Axuda 
Mutua (GAM). Durante o 2019 levouse a cabo no 
concello de Arzúa, o último venres de cada mes, de 9 a 
12 horas da mañá. Os GAM están formados por un 
grupo de persoas que comparten a mesma 
problemática -neste caso ter un familiar con demencia- 
que se reúnen para compartir experiencias, consellos  e 
información sobre a súa situación co obxectivo de 
incrementar o seu benestar a través do intercambio de 
axuda entre os participantes, guiados por un 
profesional da asociación. Algún dos contidos das 
sesións son os seguintes: 

Exercicios: adestramento en respiración, adestramento 
en relaxación: relaxación muscular progresiva, técnicas 
de relaxación en imaxinación, roleplaying. 

Obxectivos: dar aos coidadores familiares un espazo no 
que poidan intercambiar experiencias e emocións derivadas da súa situación de coidado, 
proporcionar información útil sobre o manexo da patoloxía e das situacións derivadas do 
coidado, fomentar as habilidades de afondamento, promover as relacións sociais e previr o 
illamento, mellorar a calidade de vida dos coidadores familiares.  

Poboación a que vai dirixido: esta dirixido as familias dos usuarios/as de AGADEA e a todos/as 
os/as socios/as da mesma. 

Profesionais implicados: A psicóloga da asociación é a encargada de  levar a cabo os Grupos de 
Axuda Mutua. 
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c) Escola de familias 

Outra das iniciativas postas en marcha no 2019 foi 
a Escola de Familias, orientada os/as 
coidadores/as de persoas con demencia tipo 
Alzheimer ou outras. A Escola de Familias, dirixida 
pola psicóloga da asociación, busca aportar 
coñecementos útiles e aplicables na vida cotiá dos 
familiares que conviven cunha persoa afectada. As 
sesións están orientadas a abordar dous dos 
principais problemas que nos achegan os/as 
coidadores/as: os problemas de comunicación e o 
manexo dos trastornos de conduta.  

Poboación a que vai dirixido: esta dirixido as 
familias dos usuarios/as de AGADEA e a todos/as 
os/as socios/as da mesma. 

Temporalización: a actividade  comezou realizase 
en Santiago, todos os venres cada 15 días, entre 
as 18.15 e as 19.45 horas, no Centro Sociocultural 
do Ensanche e na Estrada  os xoves aternos de 
19.00 a 20.00 horas 

Profesionais implicados. As psicólogas da Asociación 

Avaliación. O número de participantes é de 8/10 na Estrada e de 5/6 en Santiago. Nestas 
reunións, apórtase información teórica e práctica sobre os aspectos que máis dificultan o coidado 
diario, ao mesmo tempo que as persoas coidadoras intercambian experiencias e emocións. Todo 
isto, realizouse baixo a premisa de que ofertar aos coidadores información sobre a enfermidade 
e os recursos, así como a oportunidade de discutir con outros coidadores problemas e 
preocupacións similares lles fará estar mellor preparados para facer fronte ás demandas da 
situación de coidado. 
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Dende o 26 de xullo do ano 2010 AGADEA (Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con 
Demencia tipo Alzhéimer) xestiona o Centro de Día de Alzhéimer e outras Demencias 
Neurodexenerativas de Ribeira (Rúa CardenalCisneros nº1, entrechán), cun total de 35 prazas, 
que foron adxudicadas a día 13 de abril de 2016, pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Política Social, tras a renovación da concesión dos servizos de atención diúrna a AGADEA. O 
Centro ten un horario de 8:00 a 20:00, de luns a venres, a apertura do local é de 09:00 a 19:00 
horas. 

O 12 de marzo do 2013 outorgouse a autorización Sanitaria de funcionamento, así como a 
acreditación de inscrición no Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios co 
número C-15-002952 por parte da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.  

Dita acreditación respalda por parte da administración pública a oferta asistencial realizada no 
Centro: 

• Fisioterapia. 

• Terapia Ocupacional. 

• Psicoloxía sanitaria. 

• Enfermaría. 

• Podoloxía. 

 

O 10 de maio do 2013 Applus certificou que o sistema de 
calidade desenvolto por AGADEA no Cento de Día de 
Alzheimer de Ribeira, é conforme cos requisitos da 
norma ISO 9001:2008 para a xestión integral do Centro 
de Día para o coidado e atención de persoas usuarias 
afectadas por Alzheimer e outras demencias 
neurodexenerativas. 

Estas acreditacións consolidan e avalan a liña de traballo 
que AGADEA, a través do Centro de Día de Alzheimer e 
outras demencias neurodexenerativas de Ribeira, dirixe 
ás persoas con algún tipo de demencia 
neurodexenerativa e ás súas familias na comarca do 
Barbanza.  

Neste ano 2019 a tónica segue a ser a mesma e seguimos a manter os mesmos estándares de 
calidade así como os nosos esforzos para mellorar día tras día na nosa labor. 
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Equipo do Centro de Día de Alzhéimer durante o ano 2019: 

Nº CATEGORÍA LABORAL 

1 DIRECCIÓN 

1 PSICÓLOGA 

1 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

1 FISIOTERAPEUTA 

1 EDUCADORA SOCIAL 

1 TRABALLADORA SOCIAL 

14 AUX. DE ENFERMERÍA 

 

Ademais dos profesionais descritos, o Centro de día conta, de forma externalizada, cunha 
enfermeira, unha podóloga e unha perruqueira. 

Dende unha perspectiva interdisciplinaria realizouse unha asistencia integral ás persoas que 
padecen estas demencias de acordo coas súas necesidades básicas, terapéuticas e psicosociais, 
contando coa participación activa dos seus familiares e promovendo o mantemento da autonomía 
persoal e a permanencia no seu contorno habitual buscando a mellora da calidade de vida da 
persoa que sofre a demencia e das persoas que conforman o seu entorno de coidados. 

Ademais AGADEA, como xestora do Centro, promoveu e potenciou actuacións na cidade de 
Ribeira e comarca do Barbanza, como son as labores de información e asesoramento, 
sensibilización ou formación, entre outras. 

Ámbito de intervención. O ámbito de intervención do Centro de Día céntrase no Concello de 
Ribeira e comarca do Barbanza.  

 

Durante o 2019 

35 usuarios
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Diminución considerable do nivel de ocupación, tendo no Centro de Día vacantes ao longo de 
todo o ano, non só por causa dos períodos de tempo necesarios para a tramitación, tras a 
aparición dunha baixa, de novas altas e a posterior aceptación da praza e ingreso por parte dos/as 
novos/as usuarios/as, senón motivado pola non recepción de prazas por parte da Consellería, e 
o retraso actual na efectiva valoración de persoas interesadas no servizo. 

Durante o ano 2019 producíronse 9 altas e 13 baixas. Os principais motivos de baixa foron: exitus, 
cambios de recurso a Centro Residencial ou SAF e renuncia voluntaria por agravamento do 
estado de saúde. 

No ano 2019 a maioría dos usuarios e usuarias do C. D. A. de Ribeira procederon do Concello de 
Ribeira, seguidos dos concellos limítrofes como son o concello de A Pobra do Caramiñal e Porto 
do Son.. 

Aínda que un dos factores clave nun centro de día é o de proximidade, o que explica que os 
usuarios e usuarias sexan maioritariamente do Concello onde se ubica o Centro; debemos 
destacar a presenza de usuarios de diferentes Concellos da área do Barbanza, o que reforza o 
carácter comarcal do Centro de Día de Alzheimer de Ribeira. 

Se atendemos ao xénero dos usuarios e usuarias, durante o 2019 a maioría dos/as usuarios/as 
foron mulleres con un 78,95% da ocupación. Mentres que os homes representarían o 21,05% da 
ocupación. 

No que respecta ao grado de dependencia adxudicado polos órganos de valoración da Xunta de 
Galicia, a maioría presentou un grado III (52.63%), seguido por un grado II (39.47%), sendo os 
usuarios con menor presenza durante o 2018 os que posúen un grado I de dependencia (10.53%). 

A liña de actuación mantida no 2019 buscou acadar os seguintes obxectivos, en consonancia cos 
anos anteriores: 

Obxectivos xerais: 

७ Intervención na evolución da propia enfermidade (demencia), tratando de 
ralentizar, na medida do posible, o proceso normalizado de progresión da 
mesma e repercutir positivamente no incremento da calidade de vida. 

७ Prestar especial atención ao contexto familiar, ofrecendo apoio, asesoramento 
e formación ante a problemática e sobrecarga derivada dos coidados.   

Obxectivos específicos dirixidos aos usuarios/as do Centro de Día: 

७ Promover que a persoa con demencia manteña o maior tempo posible a súa 
autonomía persoal. 

७ Garantir o coidado persoal das persoas usuarias e o apoio preciso no 
desenvolvemento das actividades da vida diaria durante a súa estadía no Centro. 

७ Favorecer, promocionar e rehabilitar o mantemento físico, a través da actividade 
física e psicomotriz. 

७ Realizar actividades cognitivas e funcionais recomendadas e adaptadas a cada 
unha das fases da evolución da enfermidade. 

७ Motivar e guiar ao/á usuario/a para que se interese por facer determinadas 
actividades que mobilicen as súas capacidades cognitivas e funcionais. 
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७ Motivar á persoa afectada pola enfermidade de Alzhéimer ou por calquera outro 
tipo de Demencia para que intente obter o máximo das súas capacidades e 
vocacións. 

७ Fomentar as relacións sociais dentro e fóra do centro. 

७ Centrarse no proceso e na actividade en si mesma, independentemente do 
rendemento e dos resultados que se acaden. 

७ Previr e/ou tratar outros síntomas afectivos ou comportamentais que poden 
aparecer no desenvolvemento dunha demencia. 

 

Obxectivos específicos dirixidos ás persoas coidadoras: 

७ Contribuír á formación sobre a enfermidade de Alzheimer e outras demencias. 

७ Favorecer unha maior comprensión e entendemento das persoas ás que coidan. 

७ Reducir o nivel de sobrecarga derivada dos coidados. 

७ Asesoramento sobre recursos axustados ás necesidades detectadas e se é 
necesario, posterior derivación. 

७ Promover hábitos e comportamentos saudables que favorezan un maior 
autocoidado. 

Avaliación. A evolución do Centro durante o ano 2019 veu marcada polas altas e baixas de 
persoas usuarias do servizo. O Centro mantivo unha ocupación media aproximada do 78%. 

XESTIÓN DA MEDICACIÓN 

Debido á dependencia que pode xerar unha demencia, moitos dos/as usuarios/as do Centro de 
Día non teñen a capacidade de control da medicación, en moitos casos complexa, o que require 
que dende o Centro de Día se realice un control da administración da medicación que se consume 
durante a súa estancias. 

Obxectivos 

- Controlar a carga e administración dos fármacos que 
toman no Centro de Día. 

- Supervisar o correcto consumo do fármaco. 

- Promocionar un estilo de vida saudable para os/as 
usuarios/as e coidadores. 

Profesionais implicados 

Unha D.U.E. supervisa o proceso de xestión da medicación, 
sendo o persoal xerocultor as responsables da preparación e administración da medicación 
dos/as usuarios/as en base a unha pauta médica previa. 

Procedemento 

A medicación é proporcionada ó Centro de Día semanalmente por parte dos coidadores dos/as 
usuarios/as do Centro de Día, a través de pastilleiros individuais, divididos en tomas diarias 
(almorzo, comida, merenda, outros), para así ser administrada, previa revisión, baseada nas follas 
de medicación e informes médicos actualizados, polas persoas responsables (D. U. E. e 
xerocultoras), quedando todos os fármacos almacenados, baixo chave, na enfermaría do Centro 
de Día durante a estancia do usuario/a para ser devolta ós seus coidadores, si se precisa. A carga 
da medicación e a súa administración faise en base á pautas médicas. 
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ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN  

Desde o Centro apórtase unha alimentación variada, equilibrada e adaptada ás necesidades de 
saúde dos usuarios/as durante a súa estancia a través de diferentes tipos de menús. 

Poboación á que vai dirixido 

A todos/as os/as usuarios/as do Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira. 

Durante o 2019, os usuarios e usuarias que teñen prescrito algún tipo de dieta, supón o 75%  (Sen 
Sal, apta para persoas diabéticas, hipocalóricas, etc.) ou cambio na textura normal que facilite a 
deglución (triturado). Este dato destaca que a maioría das persoas usuarias requiren, debido á 
presenza de problemas de saúde (hipertensión, diabetes, problemas vasculares, etc), de dietas 
específicas e axeitadas ás características patolóxicas destes. 

Obxectivos 

• Detectar - corrixir hábitos dietéticos non apropiados para a saúde.  

• Promover unha dieta equilibrada e variada. 

• Fomentar unha axeitada inxestión de líquidos.  

• Informar e educar aos usuarios/as e familias sobre as pautas dunha adecuada 
alimentación e nutrición.  

Profesionais implicados 

Os menús están supervisados por unha diplomada en dietética e nutrición. 

A terapeuta ocupacional, tras unha avaliación previa, fomenta a autonomía, a través da adopción 
de medidas adaptativas, para favorecer a autonomía dos/as usuarios/as e satisfacer as 
necesidades detectadas. 

As xerocultoras, en base ás pautas médicas e necesidades dietéticas de cada usuario, administran 
a dieta correspondente; así como a execución, se é preciso, das pautas indicadas pola terapeuta 
ocupacional.  

O resto do equipo interdisciplinario intervén para favorecer a sociabilización nun contexto 
tranquilo e axeitado para a inxestión. Durante o ano 2019 o servizo de Catering do Centro de Día 
foi realizado por Chicolino S.L. 

 

SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO 

A pesar de que se pode considerar o Centro de Día de Alzhéimer como un centro urbano, o que 
favorece a proximidade e o traslado sen o uso do vehículo dalgúns/has usuarios/as e familias que 
viven no contorno da cidade de Ribeira; a maior parte dos/as usuarios/as  require do servizo de 
transporte adaptado do Centro. 

O C.D.A. de Ribeira mantivo durante o 2019 dúas furgonetas adaptadas para poder dar cobertura 
ás necesidades dos usuarios e usuarias que o solicitasen. Durante este ano usaron o servizo o 
70% dos/as usuarios/as, incrementándose o nivel de ocupación, lixeiramente, respecto do ano 
anterior. Unha parte deste transporte 
realízase a través da subcontratación do 
servizo á Cruz Vermella de Noia.  

Poboación á que vai dirixido. Usuarios/as 
do Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira 
que soliciten o servizo. 
 



 

    Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer     35 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES                                               2019 

 
Obxectivos 

• Facilitar a mobilidade dos/as usuarios/as do domicilio ao Centro e á 
inversa. 

• Favorecer un transporte adaptado ás persoas con mobilidade reducida 
ou limitada. 

• Compatibilizar o uso do Centro por parte dos/as usuarios/as, coa vida 
diaria dos seus coidadores. 

Profesionais implicados 
Son as xerocultoras as que realizan o transporte dos/as usuarios/as. Ademais da condutora, viaxa 
no transporte unha acompañante (xerocultora) que facilita o acceso e a baixada dos/as 
usuarios/as ó transporte nas paradas da ruta. 
Procedemento 
O Centro ofrece un transporte á mañá, ó mediodía e á tarde en función do tipo de estancia do/as 
usuario/a no Centro e das necesidades dos seus coidadores/as. As rutas que se elaboraron no 
2019, trataron de ser eficientes e estables, acurtando, na medida do posible, o percorrido do 
domicilio do/a usuario/a ao Centro e viceversa, co obxecto de evitar un tempo innecesario por 
parte do/a usuario/a no transporte. 
 
SERVIZO DE PODOLOXÍA 

No 2019, AGADEA mantivo o servizo de podoloxía, iniciado no 2012 
co obxecto de cubrir as necesidades que os/as usuarios/as do Centro 
de Día puidesen ter nos seus pés e que estas intervencións puidesen 
xerar un maior confort no usuario en xeral; así como,  favorecer unha 
maior comodidade nos coidadores ao realizar este tipo de atención 
mentres as persoas usuarias se atopan no Centro.  
Poboación á que vai dirixido 
Usuarios/as do Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira que soliciten o 
servizo. Durante o ano 2019 beneficiáronse deste servizo un total de 

30 persoas usuarias. Cunha media de 10 persoas usuarias por servizo e mes. 
 
Profesionais implicados 
O servizo é realizado por unha persoa diplomada en Podoloxía. 
Procedemento 
O servizo de Podoloxía realízase unha vez ó mes, con unha duración, dependente da demanda 
existente por parte dos/as usuarios/as.  
VI.11. SERVIZO DE PERRUQUERIA 
No 2019, AGADEA ofertou un servizo de perruquería para cubrir as necesidades estéticas dos/as 
usuarios/as do Centro de Día e favorecer unha maior comodidade nos coidadores ao realizar este 
tipo de atención mentres as persoas usuarias se atopan no Centro.  
Poboación á que vai dirixido 
Usuarios/as do Centro de Día de Alzhéimer de Ribeira que soliciten o servizo. Durante o ano 2018 
beneficiáronse deste servizo un total de 28 persoas usuarias. Cunha media de 11 – 12 persoas 
por mes. 
 
TERAPIAS COGNITIVAS, FUNCIONAIS E ACTIVIDADES CON MÚSICA.  
O papel da terapeuta ocupacional dentro do centro de día é o de intervir e/ou rehabilitar por 
medio de actividades (ocupación), empregándoas como método e medio de intervención para a 
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mellora das capacidades e como ferramenta para a prevención de futuras limitacións. Á hora de 
intervir a terapeuta ocupacional emprega unha visión holística da persoa, tendo en conta as súas 
habilidades cognitivas, motoras, perceptivas, sociais e o desempeño das actividades da vida 
diaria.  
 
Terapias cognitivas  
Son un conxunto de técnicas que a través dunha serie de actividades terapéuticas trata de 
optimizar o funcionamento de todas as áreas cognitivas, como son a memoria, a atención e o 
cálculo entre outras. Ditas actividades pretenden manter á persoa con demencia activa e 
estimulada co obxectivo de ralentizar o avance da enfermidade e o deterioro.  
As terapias cognitivas que se realizaron diariamente no centro ó longo do 2019 constaban de 
dous programas:  

• Programa de Orientación á Realidade  

• Programa de Estimulación Cognitiva  
 
Os obxectivos xerais que se tratan de acadar con estas terapias son:  

• Detectar o deterioro cognitivo na persoa, tanto no seu inicio como posibles avances.  

• Preservar no tempo as capacidades cognitivas.  

• Incrementar a empoderamento e autonomía persoal, estimulando a identidade e autoestima.  

• Propiciar un estado de benestar emocional, psicolóxico e de saúde en xeral.  
 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Á REALIDADE  
Enténdese por orientación á realidade o coñecemento da situación presente no tempo, do lugar 
e da identidade dunha persoa. As estratexias existentes para estimular a orientación das persoas 
fundaméntase nas Técnicas de Orientación á Realidade, baseadas na capacidade, coñecementos 
e habilidades do profesional que a leva a cabo en aceptar e empatizar coa persoa usuaria e a súa 
situación.  
A Orientación á Realidade garda relación coa calidade de vida das persoas que se atopen en 
estados confusionais. Proporciónaselle á persoa a comprensión do mundo que o rodea, 
aumentando así a súa autoestima.  

Metodoloxía. O Programa de Orientación á Realidade engloba, neste caso, tres actividades:  
O Calendario: esta actividade consiste en realizar preguntas aos usuarios relacionadas coa 
orientación temporal diaria, así como o recoñecemento de datas sinaladas. Por exemplo: Que 
día da semana é hoxe? en qué día do mes nos atopamos?, en que mes estamos agora?, en qué 
ano vivimos?, que estación do ano é?  Tamén se traballará paralelamente a orientación espacial 
mediante preguntas como Onde nos atopamos agora? en que piso estamos?, ¿en que cidade nos 
atopamos?, en que comunidade autónoma vivimos?, en que país vivimos?  
 
Xornal: Diariamente, leranse as noticias máis destacadas do día que aparezan no xornal co fin de 
que a persoa usuaria coñeza as noticias de actualidade que acontecen no mundo. Fomentarase 
a participación dos usuarios tras a lectura da noticia para que expoñan as súas opinións acerca 
da mesma.  

Orientación temporal, espacial e persoal: orientada as persoas con un maior deterioro, poñelos 
en conexión coa realidade orientándoos no tempo, espazo e na súa identidade persoal.  
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Temporalización. O Programa de Orientación á 
Realidade todos os días de 10:00-10:45 o grupo 
1, persoas con deterioro cognitivo lixeiro e de 
10:00 a 10:30 no grupo 2, persoas con deterioro 
cognitivo moderado.  

Avalición. Realízase mediante técnicas 
observacionais, tendo en conta se as persoas 
usuarias se favoreceron das actividades 
propostas neste programa.  

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA  

O programa de estimulación cognitiva diríxese a 
estimular e manter as capacidades mentais, 
ademais de perseguir un mellor rendemento 
cognitivo e unha maior autonomía.  

Mediante a Estimulación Cognitiva preténdese 
estimular, entrenar é optimizar a eficacia do 
funcionamento das diferentes capacidades e 
funcións cognitivas (percepción, atención e 
concentración, memoria, linguaxe, praxe, gnose, funcións executivas e cálculo) mediante 
actividades concretas que se estruturan nos Programas de Estimulación, para convertelas en 
habilidades ou hábitos.  

Metodoloxía. As terapias cognitivas que se realizaron diariamente no centro ao longo do 2019 
constaban de tres programas:  

• Estimulación cognitiva individual: persegue a optimización do funcionamento das diferentes 
áreas cognitivas de cada unha das persoas usuarias, polo que se propoñen actividades adaptadas 
ás capacidades de cada quen. As persoas permanecen en grupo dentro da aula de estimulación, 
pero cada quen realiza a súa actividade de xeito individual. Dentro deste programa, ademais de 
fichas de estimulación cognitiva, un día á semana realízanse xogos de mesa, puzzles, etc. co fin 
dinamizar as sesións e favorecer as relacións entre as persoas usuarias.  

Sopas de letras: aquelas persoas interesadas en realizar pasatempos, establécese de acordo con 
elas un día á semana para realizalas.  
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TICs (Tablet): co fin de proporcionar estimulación alternativa ás habituais fichas, mantense o 
traballo con tablets con aquelas persoas ás que lles resulta motivador. Estableceuse un 
cronograma distribuíndo cada semana o traballo coa tablet para aquelas persoas interesadas. A 
estimulación realizábase con aplicacións que permiten o traballo e entrenamento de diferentes 
áreas cognitivas, principalmente a memoria e a atención.  

• Estimulación cognitiva individualizada: Coa finalidade de beneficiar ao máximo ás persoas 
usuarias, realízanse sesións de estimulación cognitiva totalmente individualizada, tras observarse 

a necesidade de traballar de xeito moito máis individualizado con varias persoas usuarias. Neste 
caso, o traballo é totalmente individual e personalizado, nunha aula na que solo se encontran a 

persoa e a terapeuta, co principal obxectivo de que esta se poida beneficiar dunha atención 
exclusiva. Estas sesións realízanse unha vez por semana, cunha duración de aproximadamente 
20-30 minutos cada unha.  

• Estimulación cognitiva grupal: tendo en conta as capacidades individuais, búscase dinamizar o 
grupo e fomentar tanto a participación das persoas usuarias nas actividades propostas como a 
relación entre elas (socialización). Entre os recursos empregados, destacamos as actividades con 
música, que funcionan como elemento motivacional para a participación no grupo, mediante o 
canto, expresión de emocións, etc. así como as actividades dixitais en xeral (con pantalla e 
proxector) nas que se consegue captar en maior medida a atención e interese do grupo. Cada 
día da semana plantéxase unha actividade coa cal se traballa unha área cognitiva diferente 
(linguaxe, cálculo, atención, gnosias, etc.). 
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• Estimulación cognitiva básica: estimulación de baixa dificultade dirixida a aqueles usuarios do 
centro cun deterioro cognitivo importante. O que se busca é preservar o maior tempo posible as 
capacidades residuais. Trátanse de actividades moi sinxelas totalmente adaptadas ás 
capacidades que preservan as persoas. 

 

Baile: emprégase este recurso polas tardes como, ademáis de perseguir un obxectivo lúdico, para 
traballar a memoria musical e a expresión oral mediante a evocación de cancións. 

Temporalización. Os diferentes programas de Estimulación Cognitiva leváronse a cabo no 
seguinte horario:  

• Estimulación Cogitiva Individual: diariamente de 11:35 a 12:35.  

• Estimulación Cognitiva Grupal: diariamente de 15:00-15:50.  

• Estimulación Cognitiva Básica: diariamente de 12-12:30 e de 16:00-16:40. 
 
Avaliación. As capacidades cognitivas das persoas usuarias son avaliadas anualmente mediante 
probas estandarizadas.  
A finalidade destas avaliacións é comprobar se os usuarios/as presentan algún cambio nas súas 
capacidades cognitivas (se melloran, se manteñen ou empeoran).  
Cando se considera preciso, os profesionais que executan as actividades (individual, grupal, 
básica) comunican as dificultades que xurdiron na aplicación das mesmas, coa finalidade de 
mellorar e/ou adaptar as técnicas empregadas.  
A continuación, móstrase a relación de persoas usuarias que empeoraron, mellorarou ou 
mantiveron as capacidades cognitivas en relación á última avaliación realizada. 
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Terapias funcionais. Co programa de Estimulación Funcional levado a cabo desde a Terapia 
Ocupacional, o que se pretende é manter, potenciar ou rehabilitar as capacidades e habilidades 
motoras do usuario/a que se atopen alteradas. Búscase potenciar e prolongar no tempo a 
independencia e autonomía das persoas en relación coas AVD, coa conseguinte ganancia en 
benestar e calidade de vida tanto para o propio usuario como para a súa familia.  

As actividades da vida diaria serían por tanto, todas aquelas tarefas que o ser humano realiza 
dunha forma cotiá e que se non se realizan suporía maior ou menor grao de dependencia de 
segundas persoas para o seu desempeño. De ahí a importancia que conleva preservar 
adecuadamente ditas actividades.  

A intervención é deseñada pola Terapeuta Ocupacional, e desenvolvida apolas xerocultoras, 
seguindo as instrucións e pautas marcadas previamente.  

Obxectivos  

• Entrenar as actividades da vida diaria de autocoidado.  

• Exercitar as habilidades motoras.  

• Manter e/ou estimular a recuperación de hábitos saudábeis.  

• Traballar a secuenciación dunha tarefa ou actividade concreta.  

• Favorecer a interacción co medio que o rodea.  

• Manter os roles do usuario/a e/ou adquirir outros, que sexan significativos para a persoa.  

• Previr a dependencia.  

• Adaptación do entorno que rodea o usuario/a.  

• Asesorar en canto a produtos de apoio e entrenamento no uso dos mesmos.  

METODOLOXÍA  

Unha vez avaliadas e detectadas as necesidades funcionais de cada persoa, iníciase o 
entrenamento nas actividades básicas da vida diaria traballando de forma individualizada según 
as necesidades concretas de cada usuario/a e tendo en conta sempre o deterioro cognitivo e/ou 
e funcional que presente.  Cada persoa é totalmente única e a intervención que se vai a facer con 
ela é individualizada e diferente, por iso non se pode concretar un plan de intervención estándar.  

No programa de intervención en AVD Básicas, as actividades a traballar principalmente foron 
hixiene persoal (aseo de cara e mans, hixiene bucodental), vestido, comer (mantemento de 
posturas corporais adecuadas á hora das comidas, uso correcto dos cubertos), uso do WC e 
continencia (hábitos adecuados de uso do retrete, transferencias, seguimento de pautas de 
micción e deposicións axeitadas) e información acerca dos diferentes produtos de apoio que 
poidan facilitar o desempeño independente das actividades da vida diaria en xeral.  

Temporalización. O horario no que se levou a cabo o Programa de Estimulación Funcional das 
AVD Básicas foi de 13:00-14:00, cando as persoas usuarias do centro soen desempeñar ditas 
actividades (arreglo persoal, uso do retrete, comer...). Nos casos en que a intervención estivo 
centrada noutra área ocupacional (vestido, mobilidade...) o horario adaptouse vendo cando era 
o momento máis idóneo para traballar, tanto para a persoa coma para a Terapeuta Ocupacional.  

Avaliación. A observación diaria do desempeño das actividades da vida diaria básicas é 
fundamental para o Terapeuta Ocupacional, xa que desde xeito percíbese se a persoa mellora, 
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emperora ou se mantén estable a nivel funcional. A comunicación ca familia e coidadores da 
persoa tamén é importante para determinar a evolución do usuario/a.  

Para a avaliación das AVDB o Terapeuta Ocupacional usará o Índice de Barthel, así coma a 
avaliación continua anual. Nesta avaliación determinarase si se acadaron os obxetivos, si se están 
logrando pero é preciso continuar ca intervención ou si é preciso modificar o plan de intervención 
proposto. Existen tamén rexistros diarios individualizados de cada usuario/a, das AVDB, nos que 
se anota o relevante do día.  

A continuación, móstrase a relación de persoas usuarias que melloraron, empeoraron ou se 
mantiveron ao longo do 2019 con respecto á anterior avaliación realizada. 

 

 

  ACTIVIDADE  FÍSICA  E   FISIOTERAPIA 

Este documento corresponde á memoria de actividades do ano 2019 da área de fisioterapia do 
centro de dia de Ribeira, xestionado por AGADEA. 

A fisioterapia, coma unha das terapias non farmacolóxicas para persoas con demencia, tén os 
seguintes obxetivos:                                                       

• Mellorar a calidade de vida da persoa usuaria, potenciando e preservando o máximo 

nivel de autonomía posible para minimizar o deterioro e/ou inmovilismo. 

• Promover a actividade e estimular as capacidades físicas a través de introducir a práctica 

de actividade física regulada como recurso para axudar a lentificar o deterioro das 

capacidades físicas, locomotoras e cognitivas, ao tempo que mellorar a competencia 

cardiovascular e manter un bo nivel de condición física, mellorando o estado anímico e 

fomentando a socialización. 

• Contribuir a estimulación cognitiva a través do exercicio físico. 
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• Contribuir ao manexo non farmacolóxico das alteracións da conduta. 

• Manter un desempeño funcional adecuado da persoa, aumentar as medidas de 

seguridade no seu ambiente e aumentar a sensación de confianza no seu entorno, de 

modo que se potencie a súa autonomía. 

• Canalizar as necesidades de apoio dos familiares o coidadores primarios relacionadas coa 

prevención de complicacións e co coidado oportuno de lesións xeradas pola evolución 

da enfermidade. 

• Adaptar/Potenciar a capacidade residual modificando o medio para facilitarlle as tarefas 

diarias. 

 

Profesionais implicados. O recurso humano imprescindíbel para levar a cabo esta terapia é o 
fisioterapeuta, que forma parte dunha equipa interdisciplinar e traballa en coordinación con él. 
Non obstante, os auxiliares colaboraron, apoiaron e substituiron ao técnico cando así o estipulou 
ou solicitou; sempre  baixo o seguemento e seguindo as instrucións e pautas establecidas pola 
mesma. 

Programas de intervención realizados. O  programa de actividade física e fisioterapia inclúe: 
xerontoximnasia, pedaleo máns/paseos,  psicomotricidade,  actividade  física individual/paseo 
exterior  e tratamento de fisioterapia. 

  

Ditos   programas   están  destinados  á totalidade  dos  usuarios  que  acoden  ao Centro de día 
de Alzheimer de Ribeira, distribuídos en 2 grupos en función das  súas capacidades   e grao de 
deterioro: grupo leve (G1) e grupo moderado-grave (G2). As actividades    paútanse   segundo  
un  cronograma  interdisciplinar semanal, para facilitar ao usuario a realización das mesmas. A 
intervención terapéutica levada a cabo co usuario consiste en estimular a éste para a realización 
das actividades previamente expostas. 

 

AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

4.1.  Xerontoximnasia 

➢ Definición: Técnica terapeútica de revitalización xeriátrica (actividade física controlada), 

realizada diariamente e de xeito grupal que inclúe unha serie de exercicios físicos 

adaptados as características psicofísicas dos usuarios. Preténdese mellorar a mobilidade 

corporal xeral, a capacidade cardiorespiratoria e establecer un ritmo adecuado vixilia- 

sono. Os exercicios físicos incluirán: exercicios de membro superior, inferior, columna e 

ACTIVIDADE DURACIÓN 

Programa de revitalización grupal         
(xerontoximnasia) 

30’ diarios (leves) 

Pedaleo máns/Paseos 60´diarios (moderados) 

Psicomotricidade grupal 45´diarios(leves) 20’(moderados) 

Actividade física individual/Paseo exterior 20-30 un día á semana(segundo cronograma) 

Tratamento de fisioterapia 30´ un día á semana (segundo necesidades) 
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cadera e exercicios respiratorios. O obxectivo é crear unha suficiente variedade de 

exercicios onde se traballan distintos aspectos: coordinación, lateralidade, amplitude 

articular, forza muscular, equilibrio, axilidade e a coordinación desenvolvendo a 

tolerancia ao traballo.  

Desta maneira, se cronograman 5 táboas distintas de xerontoximnasia que se repiten 
sucesivamente nos mesmos días semanais para establecer una rutina de traballo. 

➢ Observacións:  Esta actividade realízase só en grupo leves.  En grupo moderados non se 

realiza dada a gran limitación cognitiva e funcional que presentan non podendo  realizar 

participación grupal neste senso.  

➢ Temporalización:  Todos os días de 11:00 a 11:30 h.  Mellor realizala  á primeira hora do 
día para buscar  a  activación  dos  usuarios.  

➢ Avaliación:  Seguiremos o criterio de observación do nivel de satisfacción dos usuarios e 

de análisis de rexistros. Existe un rexistro diario da actividade onde se especifica as 

persoas usuarias presentes na actividade, o nivel de implicación, o persoal que dirixe a 

actividade e as posibles incidencias/observacións que puideran xurdir durante a 

execución da mesma. Usánse códigos de participación para obter una información máis 

cualitativa. Estes rexistros permiten a fisioterapeuta recadar información básica para o 

establecemento do plan de intervención nas avaliacións de equipo técnico. 

 

 

A avaliación é positiva. Cada día participan úns 15 usuarios aproximadamente. Manteñen en xeral 
un bo nivel de participación en todas as táboas referidas.  Realízase modificacións puntuais de 
exercicios para adaptar mellor as capacidades dos usuarios.  

 

4.2. Pedaleo máns/paseo 

Para promover a mobilidade e o exercicio físico adaptado ao grupo moderados 

paútase a actividade de pedaleo de máns e a realización de paseos/ A camiñar pola sala  segundo 
colaboración de cada usuario (apoio físico de unha ou dúas persoas). 

➢ Temporalización:  Todos os días de 10.30 a 11.30 h pola mañán e de 15:00 a 16:00 pola 

tarde. 

➢   Avaliación:   Positiva.  En total úns 15 usuarios beneficianse desta actividade. Existe unha 

pauta para o persoal de atención directa na propia sala de moderados sobre a 
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capacidade e colaboración do usuario para a realización desta actividade.  Dita pauta 

sufríu modificacións segundo entrada de novos usuarios, ou baixas ou cambios físicos 

nos usuarios. Obténse  maior  colaboración  de tódolos usuarios a pesar do deterioro 

cognitivo e una maior  mobilidade física  e cambios posturais a través dos paseos. Tamén  

conséguese un mantemento da bipedestación para usuarios que non son capaces de 

camiñar  ou realizan unha marcha residual co que se preveñen  complicacións asociadas 

á inmobilidade. 

 

                                                        

4.3.  Psicomotricidade grupal 

➢ Definición : Intervención terapéutica que combina aspectos físicos e cognitivos cuxo 

obxectivo é o desenvolvemento das posibilidades motrices, expresivas e creativas a 

partir  do corpo. 

➢ Observacións:  Organizánse dous grupos: leves y moderados. 

En grupo leves, as actividades levadas a cabo podémolas distribuir en : xogos motrices, 
actividades con material, sin material  e ritmo. 
En grupo moderados o fin é estimular reflexos voluntarios nos usuarios que así o 
manteñen  como coller/lanzar pelota, rodar a pelota pola mesa. 

➢ Temporalización :  Todolos días de 16:00 a 16:40 h en grupo leves. De 15:30 a 16: 00 h en 
grupo moderados segundo colaboración dos usuarios. 

➢ Avaliación xeral:  Seguiremos o criterio de observación do nivel de satisfacción dos 
usuarios de análisis de rexistros. En leves existe un rexistro diario da actividade onde se 
especifica as persoas usuarias presentes na actividade, o nivel de implicación, o persoal 
que dirixe a actividade e as posibles incidencias/observacións que puideran xurdir 
durante a execución da mesma. Usánse códigos de participación para obter una 
información máis cualitativa. Estes rexistros permiten a fisioterapeuta recadar 
información básica para o establecemento do plan de intervención nas avaliacións de 
equipo técnico. 
 

A avaliación é positiva no grupo leves. Participan cada día uns 15-18 usuarios con diferente grao 
de capacidade.  Obténse en xeral boa participación . As sesións  programadas  foron o máis 
variadas posibles, dentro dos recursos dispoñibles no Centro de día  e o nivel de satisfacción dos 
usuarios. Tamén desfrutan moito o uso da música nos talleres con material.  Na actualidade a 
maioría deles amosan o seu interese e satisfacción por ditos talleres 
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A avaliación no grupo moderados tamén é positiva. Participan cada día uns 15 usuarios con 
diferente grao de capacidade. Os talleres non sempre  pódense realizar debido as características 
dos usuarios (alteracións de conduta, deambulación errática,..l e substituése neses casos por 
paseos. Lógrase o obxectivo de favorecer a interrelación entre eles e evitar o inmovilismo.                                                     
     
4.4. Actividade física individual / Paseo exterior 

➢ Definición actividade física individual: Consiste en crear un programa de exercicios 
individuais para promover o exercicio físico en persoas que debido a súa patoloxía non 
poderían realízalo de forma adoitada. Trátase principalmente dun circuíto con aparatos 
de mecanoterapia: roda de ombreiro, escaleira de dedos, mesa de traballo de mano, 
pedais, paralelas  y  rampa / escaleiras. 
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➢ Definición Paseo exterior:  ademais dos beneficios que se obteñen polo paseo  
súmanse  os beneficios que se obteñen o saír ao exterior. Trátase de acompañar 
aos usuarios en paseos pola rúa cando o tempo o permite. Esta actividade 
favorece a integración co seu entorno. 

 

➢ Observacións: É realizada polo persoa xerocultor e supervisada pola 
fisioterapeuta. Pautase segundo cronograma semanal e rexistrase en carpeta 
identificada para tal. 

  

➢ Avaliación:  Positiva. Existe un rexistro onde se especifica as actividades 
realizadas e o nivel de participación das persoas usuarias. Os paseos suelen ser 
acompañadas por dúas persoas por preferencias e capacidades similares. 
Beneficiase principalmente o grupo de moderados xa que teñen mais 
dificultades de mobilidade e orientación polo que lograse alcanzar o obxectivo 
xeral de mellorar a calidade de vida e o benestar. Hai usuarios que é apenas a 
única actividade que son capaz de desenvolver. É unha actividade que lles 
encanta porque favorece o contacto co mundo exterior no ámbito do centro. 

Tras a revisión de ditos rexistros obsérvase que realizaron máis paseos exteriores 
que actividade física no gimnasio debido ao bo tempo que fixo durante o ano e 
a que tamén disfrutan mais. Os usuarios que se benefician desta actividade 
mostran maior relaxación física tras a realización dos mesmos.  

 

4.5. Tratamento de fisioterapia. 

➢ Definición: Son tratamentos individualizados que a fisioterapeuta aplica aos usuarios 

pola súa patoloxía crónica ou aguda e que requiren da súa asistencia. Estes tratamentos 

son adaptados as características e necesidades da súa patoloxía.        

➢ Observacións: Estes tratamentos poden ter distintos enfoques: preventivo para evitar as 

complicacións en usuarios inmobilizados, mantemento para reducir no posible o 

malestar xerado por diferentes procesos crónicos, e restablecemento para recuperar as 

capacidades perdidas, potenciando as habilidades da persoa e mellorando o estado 

funcional xeral para recuperar a autonomía persoal perxudicada por un proceso agudo 

ou pola reagudización dun proceso crónico. 

 
➢ Avaliación: Positiva. As técnicas fisioterápicas empleadas son diversas en función de 

proceso e usuario tratado: cinesiterapia articular, tonificación muscular, técnicas de 

facilitación neuromuscular (Bobath, Kabat,..) masoterapia, DLM, electroterapia,..    

Existe un rexistro onde se especifica as actividades desenvoltas. Este rexistro permite a 
fisioterapeuta recadar información relevante para as valoracións de seguemento e o 
establecemento do plan de intervención. As patoloxías que se benefician mais destes 
tratamentos son as hemiplexías, afeccións reumáticas dexenerativas e contusións por 
caídas.   
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4.6. ESCOLA DE ESPALDA 

• Definición: Programa de atención sanitaria dirixido ao persoal de atención 

directa co fin de enseñar diferentes estiramentos musculares corporais.  

• Observacións: A patoloxía lumbar é a máis habitual e a que causa maiores baixas 

laborais.  

• Avaliación: Positiva. Pra realizar movilizacións, estiramentos, exercicios, é 

importantísima a parte práctica, a máis dinámica e a que xeralmente gusta máis. 

          

5. CONCLUSIÓN. 

Uns dos obxectivos principais da fisioterapia  e a de manter e/ ou mellorar as capacidades físicas  
e psicomotoras  para ralentizar o deterioro físico. Pódese constatar que se acadaron estes 
obxectivos xerais básicos de mantemento  a partir da revisión das valoracións de seguimento 
deste ano 2019 xa que a gran maioría de usuarios así evolucionaron ao longo do ano. 

Por outra banda, en termos xerais, a fisioterapeuta apoia nas dúbidas de transferencias, 
mobilizacións o coidados sanitarios que teñen tanto o persoal de atención directa coma familias 
e apoia coma parte da equipa interdisciplinar en celebracións, saídas,.. cando é requirida. 

 
Actividades lúdicas, socializadoras e manipulativas 

Obxectivo xeral 

potenciar as capacidades físicas e mentais deficitarias coa finalidade de favorecer as relacións 
sociais e mellorar a calidade de vida das persoas usuarias. O programa de actividades lúdicas, 
socializadoras e manipulativas inclúe: terapias socializadoras (laborterapia, ludoterapia e  
arteterapia) e  actividades extraordinarias. 

Laborterapia 

Actividades: carpetas clasificatorias (traballos individuais 2018), agasallos cumpreanos (puzzle 
foto), decoración inverno (pompóns papel de seda), elaboración disfraz (tradición indiana), 
detalles san valentín (corazóns de papel), calceta, exposición sobre o libro“pioneiras galegas” 
no día da muller, billeteira de goma eva polo día do pai, decoración primaveira (cartel decorado 
con letras e flores), tarxeta día da nai, xirasois de goma eva, letreiro de verán (detalles 
mariñeiros), conchas decorativas, peixes de cores (mosaico con cartulinas), cadros mariñeiros 
(chapas e nudos), pelotas antiestrés (globos con area da praia), agasallos día do avó, mural de 
mandalas (diferentes mandalas en distintas cores),servilleteiro con pinzas,letras de outono 
(espirais de cartulinas), árbore outonal (coloreado de follas), cadros animais (anacos de cartón 
pintado), photocall (iv andaina solidaria, samaín, fin de ano), decoración coroa navideña (cartón 
e goma eva), tarxetas nadal, bombo navideño (botella de plástico), decoración árbore de nadal 
(copos de neve con paus de xeado),campañas de sensibilizacións (guirnaldas de paxaros, 
árbores de cartón)… 
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Temporalización:alaborterapia desenvólvese 2-3 veces á semana, en horario de tarde e cunha duración aproximada 
de 1 hora e 45 minutos(o número de sesións varía mensualmente en función da necesidade para preparar algunas 
festividades: entroido, magosto, nadal, aniversario centro …) 

Ludoterapia 

Definición: Conxunto de xogos de mesa e de memoria, así como outras actividades manipulativas 
que buscan favorecer a dimensión relacional e de entretemento e  proporcionar estimulación 
física e mental ás persoas usuarias. 

Actividades: Bingo, dominó, xogo das parellas, tangram...  
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Temporalización: As actividades de ludoterapia teñen lugar 3-4veces ao mes, desenvólvense  en 
horario de tarde cunha duración aproximada de 1 hora e 45 minutos. 

Arteterapia. Actividades: Calceta, coloreado de láminas, collage, técnica do puntillismo, 
proxección de películas...  

 

 
  
Temporalización: A arteterapia desenvólvese 2-3 veces á semana, en horario de tarde e cunha duración 
aproximada de 1 hora e 45 minutos. 
 
Avaliación Terapias Socializadoras: Mantense un rexistro diario das Terapias Socializadoras, onde se 
especifican as persoas usuarias presentes na actividade, o nivel de implicación, o persoal que dirixe a 
actividade e as posibles incidencias/observacións que puideran xurdir durante a execución da mesma. 
A observación participante xunto con estes rexistros permite á Educadora Social elaborar o 
seguimento individualizado de cada persoa usuaria, información básica para as avaliacións 
levadas a cabo polo equipo técnico (establecemento do Plan de Intervención). 

As persoas usuarias continúan participando activamente nas Terapias Socializadoras do centro. 
No 2019, mantense o equilibrio entre as actividades de Laborterapia e Arteterapia en canto ao 
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disfrute das mesmas. Amósanse contentos polas exposicións das súas elaboracións. Cabe sinalar 
o gran entusiasmo do grupo polas actividades do Bingo e do Cine, demandando a ampliación de 
sesións de ditas actividades. En xeral, moi boa resposta do grupo ante o conxunto de actividades 
que conforman as terapias socializadoras.  

 

Actividades Extraordinarias. 

Visita ao CEIPP de Palmeira 

(encontro alumnos/as 2º 

Primaria) (xaneiro): 

 

 

 

 

 

 

 

Visita guiada 

ao Museo 

Etnográfico 

Artes 

(Ribeira) 

(febreiro): 
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Celebración Entroido (tradición indiana) e concurso depostres típicos(marzo) e visita IES Féliz Muriel 

 

Actividade Interxeneracional e concurso de Musica tradicional 

 

 

 

 

Celebración San Xoán (xuño): 

 

 

 

 

 

 

   Visita Exposición Fotográfica na sala museo municipal (xullo): 
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Saída paseo polas Festas de Ribeira (agosto): 

 

  

 

 

Proxecto 

de cantos de arrolar “TECENDO SOÑOS” (setembro): 

9º Aniversario C. D Alzheimer Ribeira (outubro):
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Saída paseo – café Ribeira (outubro): 

 

Visita alumnos/as IES Nº1 Ribeira: Contos e 
lendas galegas (novembro): 

 

 

Festa de Nadal. Visita alumnos/as CEP Colexio 

Carreira (decembro): 
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 Festa de Nadal. Sorteo Navideño e Coral Castiñeiras (decembro): 

 

  

  

  

 

 

Precampanadas e 

Chocolatada con Churros 

fin de ano (decembro) 

   

 

 

 

Temporalización: As actividades extraordinarias non se desenvolven un día da semana específico nin 

nun horario pechado. As saídas, visitas e encontros con outros grupos de idade soen realizarse en 
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horario de mañá, concretamente a partir das 11, hora na que chega o último transporte, dando así a 

oportunidade de asistir a tódolas persoas usuarias do centro. Pola contra, as celebracións nas que 

convidamos a familiares ou compartimos festexos coas persoas usuarias da Unidade Terapéutica da 

mesma localidade, tenden a levarse a cabo en horario de tarde. 

Avaliación Actividades Extraordinarias:  

As actividades desenvoltas quedan rexistradas nunha ficha de actividade que comprende os seguintes 

apartados: título, data, persoa responsable, recursos humáns, persoas usuarias participantes, 

descripción da actividade, obxectivos, temporalización, lugar onde se desenvolve a actividade, recursos 

materiais, avaliación e observacións. 

Con esta  ficha a Educadora Social extrae os datos necesarios para determinar si a actividade foi de 

interese para as persoas usuarias. Así mesmo, permite modificacións e melloras en futuras actividades. 

Pódese concluir que no 2019 as actividades extraordinarias foron valoradas positivamente por tódolas 

persoas usuarias participantes. Mantense no tempo a existencia dun grupo bastante sólido de 7-8 

persoas usuarias que fan un aproveitamento óptimo destas actividades. Cabe resaltar, que actualmente 

máis persoas usuarias se suman a este tipo de actividades.  

ACTIVIDADES A MAIORES REALIZADAS NO CENTRO DE DÍA RIBEIRA 

Decoración da Dorniña (maio):  

 

Realización Photocall IV ANDAINA SOLIDARIA de RIBEIRA 

(agosto): 

 

 

 

25 de novembro: Día Internacional contra a Violencia de 

Xénero (novembro): 
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CENTRO DE DÍA DE PERSOAS 

MAIORES DO  
CONCELLO DA ESTRADA 
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Dende o 18 de marzo do ano 2019 AGADEA (Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con 
Demencia tipo Alzhéimer) xestiona o Centro de Día para persoas maiores do concello de A 
Estrada, situado no Edificio do Novo Mercado, Rúa Waldo Álvarez Insua s/n 1ª planta. O centro 
conta cunha capacidade total de 20 prazas. Horario 09:00 a 19:00, de luns a venres. O centro 
permanece pechado os sábados, domingos e festivos tanto locais como autonómicos ou 
nacionais. A equipa do Centro de Día de Alzhéimer durante o ano 2019 estivo composta polos 
seguintes profesionais. 
 

Nº CATEGORÍA LABORAL 

1 COORDINADORA 

1 PSICÓLOGA 

1 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

1 FISIOTERAPEUTA 

1 TRABALLADORA SOCIAL 

3 XEROCULTORAS 

 
Dende unha perspectiva interdisciplinaria realizouse unha asistencia integral ás persoas usuarias 
do centro de acordo coas súas necesidades básicas, terapéuticas e psicosociais, contando coa 
participación activa dos seus familiares e promovendo o mantemento da autonomía persoal e a 
permanencia no seu contorno habitual buscando a mellora da calidade de vida da persoa e das 
persoas que conforman o seu entorno de coidados. 
Ademais AGADEA, como xestora do Centro, promoveu e potenciou actuacións na cidade de A 
Estrada, como son as labores de información e asesoramento, sensibilización ou formación, entre 
outras. 
Ámbito de intervención. 
O ámbito de intervención do Centro de Día céntrase no Concello de A Estrada. 

Durante o ano 2019 o Centro prestou servizo a un total de 13 persoas usuarias.  
Durante o ano 2019 producíronse 13 altas e 5 baixas. Os principais motivos de baixa foron: 

− Éxitus. 

− Cambio de recurso a Centro Residencial. 

− Renuncia voluntaria por agravamento do estado de saúde. 
Destacar en canto ao perfil das persoas usuarias do centro, é que, dado o carácter municipal do 
centro, o acceso ao mesmo realízase de xeito privado, non sendo necesario o recoñecemento da 
situación de dependencia. Por este motivo, a maioría das persoas usuarias son completamente 
independentes e utilizan este recurso para paliar a situación de soidade. 
Se atendemos ao xénero das persoas usuarias, durante o 2019 a maioría dos/as usuarios/as foron 
mulleres con un 84,62% da ocupación. Mentres que os homes representarían o 15,38% da 
ocupación. 
No que respecta ao grado de dependencia adxudicado polos órganos de valoración da Xunta de 
Galicia, como xa se comentou arriba, non é requisito para acceder ao centro. Un 69,23% non 



 

    Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer     58 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES                                               2019 

posuían ningún grao; un 23,08% presentou un grado III; un 7,69% presentou un grado II (39.47%); 
ningunha das persoas usuarias posuían un grao I. Do total un 15,38% solicitou ou lle asignaron 
un grao de dependencia durante a súa estancia no centro. 
A liña de actuación mantida no 2019 buscou acadar os seguintes obxectivos, en consonancia cos 
anos anteriores: 
Obxectivos xerais: 

७ Intervención na evolución da propia enfermidade (demencia), tratando de 
ralentizar, na medida do posible, o proceso normalizado de progresión da 
mesma e repercutir positivamente no incremento da calidade de vida. 

७ Prestar especial atención ao contexto familiar, ofrecendo apoio, asesoramento 
e formación ante a problemática e sobrecarga derivada dos coidados.   

Obxectivos específicos dirixidos aos usuarios/as do Centro de Día: 
७ Promover que a persoa se manteña o maior tempo posible a súa autonomía 

persoal. 
७ Garantir o coidado persoal das persoas usuarias e o apoio preciso no 

desenvolvemento das actividades da vida diaria durante a súa estadía no Centro. 
७ Favorecer, promocionar e rehabilitar o mantemento físico, a través da actividade 

física e psicomotriz. 
७ Realizar actividades cognitivas e funcionais recomendadas e adaptadas a cada 

unha das fases da evolución da enfermidade 
७ Motivar e guiar ao/á usuario/a para que se interese por facer determinadas 

actividades que mobilicen as súas capacidades cognitivas e funcionais. 
७ Fomentar as relacións sociais dentro e fóra do centro. 
७ Centrarse no proceso e na actividade en si mesma, independentemente do 

rendemento e dos resultados que se acaden. 
७ Previr e/ou tratar outros síntomas afectivos ou comportamentais que poden 

aparecer no desenvolvemento dunha demencia. 
 

Obxectivos específicos dirixidos ás persoas coidadoras: 
७ Favorecer unha maior comprensión e entendemento das persoas ás que coidan. 
७ Reducir o nivel de sobrecarga derivada dos coidados. 
७ Asesoramento sobre recursos axustados ás necesidades detectadas e se é 

necesario, posterior derivación. 
७ Promover hábitos e comportamentos saudables que favorezan un maior 

autocoidado. 
Avaliación. A evolución do Centro durante o ano 2019 veu marcada polas altas e baixas de 
persoas usuarias do servizo. O Centro mantivo unha ocupación media aproximada do 78%. 
 
XESTIÓN DA MEDICACIÓN 
Algunhas das persoas usuarias do Centro de Día non teñen a capacidade de control da 
medicación, en moitos casos complexa, o que require que dende o Centro de Día se realice un 
control da administración da medicación que se consume durante a súa estancias. 
ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN  
Desde o Centro apórtase unha alimentación variada, equilibrada e adaptada ás necesidades de 
saúde dos usuarios/as durante a súa estancia a través de diferentes tipos de menús. 
Poboación á que vai dirixido 
A todos/as os/as usuarios/as do Centro de Día para persoas maiores do concello de A Estrada. 
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Durante o 2019, os usuarios e usuarias que teñen prescrito algún tipo de dieta, supón o 42,85%  
(Sen Sal, apta para persoas diabéticas, hipocalóricas, etc.) ou cambio na textura normal que 
facilite a deglución (triturado). Este dato destaca que a maioría das persoas usuarias requiren, 
debido á presenza de problemas de saúde (hipertensión, diabetes, problemas vasculares, etc), 
de dietas específicas e axeitadas ás características patolóxicas destes. 
 
Obxectivos 

• Detectar - corrixir hábitos dietéticos non apropiados para a saúde.  
• Promover unha dieta equilibrada e variada. 
• Fomentar unha axeitada inxestión de líquidos.  
• Informar e educar aos usuarios/as e familias sobre as pautas de alimentación e nutrición.  

Profesionais implicados 
Os menús están supervisados por unha diplomada en dietética e nutrición. 
A terapeuta ocupacional, tras unha avaliación previa, fomenta a autonomía, a través da adopción 
de medidas adaptativas, para favorecer a autonomía dos/as usuarios/as e satisfacer as 
necesidades detectadas. 
As xerocultoras, en base ás pautas médicas e necesidades dietéticas de cada persoa usuaria, 
administran a dieta correspondente; así como a execución, se é preciso, das pautas indicadas 
pola terapeuta ocupacional.  
O resto do equipo interdisciplinario intervén para favorecer a socialización nun contexto 
tranquilo e axeitado para a inxestión. Durante o ano 2019 o servizo de Catering do Centro de Día 
foi realizado por Cocina Culinaria S.L. 
 
SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO 
A pesar de que se pode considerar o Centro de Día de A Estrada como un centro urbano, o que 
favorece a proximidade e o traslado sen o uso do vehículo dalgúns/has usuarios/as e familias que 
viven no entorno rural; a maior parte dos/as usuarios/as require do servizo de transporte 
adaptado do Centro.  
Agadea dispón dunha furgoneta adaptada para dar cobertura ás necesidades das persoas 
usuarias que o soliciten. Durante o ano 2019 usaron o servizo o 30,77% dos/as usuarios/as.  
Poboación á que vai dirixido 
Usuarios/as do Centro de Día que soliciten o servizo. 
 
Obxectivos 

७ Facilitar a mobilidade dos/as usuarios/as do domicilio ao Centro e á inversa. 
७ Favorecer un transporte adaptado ás persoas con mobilidade reducida ou 

limitada. 
७ Compatibilizar o uso do Centro por parte dos/as usuarios/as, coa vida diaria 

dos seus coidadores. 
 
Profesionais implicados 
Son as xerocultoras as que realizan o transporte dos/as usuarios/as.  
Procedemento 
O Centro ofrece un transporte á mañá e á tarde dirixido a aquelas persoas que acceden ao centro 
cunha xornada completa. As rutas que se elaboraron no 2019, trataron de ser eficientes e 
estables, acurtando, na medida do posible, o percorrido do domicilio do/a usuario/a ao Centro e 
viceversa, co obxecto de evitar un tempo innecesario por parte do/a usuario/a no transporte. 
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MEMORIA GRÁFICA. 
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SERVIZO DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN EN ALZHEIMER E OUTRAS 
DEMENCIAS NEURODEXENERATIVAS.  
 
En España hai arredor de 800.000 persoas afectadas pola doenza de Alzhéimer. Estímase que en 
Galicia hai 63.000 posibles casos de demencia. Isto supón, polo tanto, un problema sanitario e 
social de gran importancia. 
 
Na actualidade, a pesar dos avances, segue sendo unha enfermidade que non ten cura, pero 
podemos lograr que o enfermo estea ben atendido e teña unha mellor calidade de vida se 
dotamos aos coidadores/as, dos coñecementos necesarios para facer fronte da mellor maneira 
posible os coidados diarios. 
 
Poboación á que vai dirixido. 
Son destinatarios deste programa as familias dos/as usuarios/as de AGADEA, así como á 
poboación en xeral que estea interesada en recibir formación sobre o Alzhéimer e outras 
Demencias. 
 
Obxectivos. 

• Formar aos coidadores/as sobre todos os aspectos da enfermidade de Alzhéimer. 

• Adquirir maior compresión e sensibilización ante a enfermidade por parte da poboación 
en xeral. 

 
Profesionais implicados. 
Son encargados de impartir os cursos os profesionais da asociación (Psicóloga, Terapeuta 
Ocupacional, Traballadora Social). Ademais existen outros profesionais do ámbito sanitario 
(Neurólogos, Enfermeiras) e legal (Avogado) que colaboran coa Asociación ao impartir a 
formación. 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA FAMILIARES E PROFESIONAIS  
O longo do ano celebráronse varios cursos en diferentes concellos pero primordialmente nos 
concellos de A Estrada, Ribeira e Santiago de Compostela. A maioría deles recoñecidos de 
Interese Sanitario pola Consellería de Sanidade e con diferente duración segundo o mesmo. 
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Estes cursos estiveron dirixidos á poboación en xeral, coidadores, estudantes... coa finalidade de 
introducilos no coñecemento da realidade dos enfermos de Alzhéimer, dos coidados que 
precisan...etc. O obxecto dos presentes cursos foi facilitar, ás persoas asistentes aos mesmos, as 
referencias básicas necesarias que lles permitan dar uns coidados de calidade, con menos 
esforzo, buscando o equilibrio coa vida cotiá.  Entre outros tratáronse os seguintes temas: 
dependencia, necesidades básicas, mobilizacións, cambios posturais, hixiene, hábitos de vida 
saudable, ferramentas a utilizar na estimulación cognitiva...etc. 
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Clase Acto Data Lugar Descripción Asistentes 

Charla 
31-1-19 

Carreira - 
Ribeira O Alzhéimer. Aspectos básicos 40 

Charla 
14-1-19 

Carreira - 
Ribeira O coidado do coidador 30 

Curso 
1-1-19 Ribeira 

O Alzheimer e a súa abordaxe 
Multidisciplinar 25 

Divulgación 
13-3-19 Cacheiras 

Servizo de Estimulación en 
Teo 30 

Divulgación 
28-3-19 

S. Xiao de Vea - 
A Estrada Cómo enveller activamente 16 

Divulgación 
3-abr.-19 Vedra 

Servizo de Estimulación en 
Vedra 16 

Charla 
4-4-19 

Santiago de 
Compostela 

Trastornos de conduta e 
manexo de síntomas 

condutuais 4 

Divulgación 8-4-19 Catoira Cómo enveller activamente 50 

Divulgación 
15-4-19 

Sta. Cruz de 
Ribadulla - 

Vedra 
Servizo de Estimulación en 

Vedra 2 

Divulgación 
2-5-19 

San Andrés de 
Vea - A Estrada  

Servizos de AGADEA na 
Estrada 17 

Divulgación 
2-5-19 

San Xián de 
Sales - Vedra 

Servizo de Estimulación en 
Vedra 14 

Charla 27-6-19 Edificio CABES Xeolocalizador Cruz Vermella 15 

Charla 
17-9-19 Boiro 

Trastornos de conduta e 
manexo de síntomas 

condutuais 20-30  

Charla 
18-9-19 Boiro 

A importancia das terapias 
non farmacolóxicas  20-30 

Charla 28-11-19 Val do Dubra Terapias non farmacoloxicas  30-40 

Charla 
29-11-19 Val do Dubra 

A comunicación coa persoa 
con demencia  30-40 

Charla 
12-12 19 Val do Dubra 

O coidado da persoa 
coidadora  30-40 

Curso 26-9-19 Arzúa Xuntos nos coidados   

Divulgación 26-11-19 Vila de Cruces Divulgamente 28 

Divulgación 
26-11-19 

Santiago de 
Compostela Divulgamente 25 

 
 

Tamén durante todo o ano 2019 celebráronse varias charlas a través de FAGAL e propios da 
Asociación, tales como: 

• Xuntos nos coidados en Santiago de Compostela e Arzúa 

• Ciclo de charlas como coidar a unha persoa con demencia (obradoiro de alimentación e 
hábitos de vida saudables, síntomas psicolóxicos e condutuais nas demencias, terapias 
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non farmacolóxicas e enfermidade de alzheimer, a sobrecarga na persoa coidadora 
principal, comunicación coa persoa con demencia, etc) 

• As demencias e o papel das asociacións 

• Memoria e envellecemento 

• Envellecemento normal, deterioro cognitivo lixeiro e demencia 

• O coidado dende a perspectiva do coidador familiar 
 

 
Charla sobre 
o alzhéimer 
na Estrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Curso de interese sanitario en Ribeira 
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 
En AGADEA consideramos que a formación específica, difusión e a sensibilización da 
problemática asociada á enfermidade de Alzhéimer e outras demencias é un dos nosos 
obxectivos principais. Por este motivo levamos a cabo distintas actividades de concienciación e 
sensibilización. Este ano celebramos o noso 25 aniversario, polo que intensificamos a actividades 
marcando como obxectivo realizar un acto ao mes de sensibilización. 
Profesionais implicados. 
Son os encargados deste programa todas as profesionais da asociación (Psicóloga, Terapeuta 
Ocupacional, Traballadora Social, Educadora Social, Xornalista, etc). Ademais colaboran nestas 
actividades os/as voluntarios/as. 
Obxectivos. 

• Sensibilizar á sociedade acerca desta enfermidade, a “epidemia do século XXI”. 

• Propiciar un cambio positivo e solidario na opinión pública. 

• Desenvolver unha campaña de formación e educación sanitaria. 
 
Poboación á que vai dirixido. 
Este programa vai dirixido a poboación en xeral. 
 

ACTOS DO 25 ANIVERSARIO no Día Mundial do Alzhéimer 

Unhas 240 persoas participaron na celebración dos 25 anos de AGADEA nunha emotiva gala 
á que asistiron usuarios, familiares, coidadores e representantes da campo sociosanitario 
(neurólogos, médicos, traballadores sociais e xerontólogos) e cidadáns en xeral, a maioría 
de Santiago, pero tamén fletouse un autobús 
dende Ribeira, e achegaronse persoas dende A 
Estrada, Vedra e Teo, onde é a entidade que 
presta servizos.  

Entre as autoridades presentes estaban o alcalde 
de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, e a concelleira 
de Política Social, Fabiola García Martínez, así 
como a concelleira de Políticas Sociais, Milagros 
Castro, e os voceiros do BNG, Goretti Sanmartín, 
Alejandro Sánchez Brunete, do PP, xunto co 
alcalde popular José Antonio Constenla, ademais 
de concelleiros e representantes municipais de 
varios concellos como A Estrada, Vedra, Teo, 
Ribeira ou Boiro.  
Entre os obxectivos de AGADEA, ademais de 
lembrar a traxectoria da entidade, estaba a 
celebración do Día Mundial do Alzheimer 
buscando o compromiso da sociedade, facendo 
ver a problemática que supón a enfermidade e 
tratando de incidir na importancia que ten a súa 
participación para que, entre todos, poidamos conseguir que o Alzheimer sexa considerado unha 
prioridade de saúde pública por parte das administracións. 
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MESAS INFORMATIVAS. O día 21 de setembro 
celébrase o día mundial do Alzhéimer, evento 
instituído pola organización mundial da saúde. 
AGADEA como en anos anteriores saíu as rúas 
da localidade para conmemorar este día. 
Puxéronse mesas informativas en distintos 
puntos da cidade (Hospitais, Atención Primaria, 
Prazas, Centros Comerciais, Igrexas, etc). Estes 
actos leváronse a cabo tanto no Concello de 
Santiago de Compostela coma en Ribeira coma 
en A Estrada. 
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Outros actos do 25 ANIVERSARIO 
Ciclo de Conferencias   

Agadea organiza, con motivo do seu 25 
aniversario, un ciclo de conferencias sobre a 
enfermidade de Alzheimer que será abordada 
dende o punto de vista científico e legal. 

Día 27 de marzo. ‘O Banco de Cerebros de Vigo, 
unha Caixa do Tempo’, por dona Susana Teijeira 
Bautista,coordinadora do Banco de Cerebros do 
Biobanco IIS Galicia sur 

Día 25 de abril: ‘Últimos avances na investigación 
na enfermidade de Alzheimer’, por Carlos Spuch. 
Investigador Senior do Instituto de Investigación 
Sanitaria Galicia sur e Coordinador da Rede Galega 
de Investigación en Demencias. 

Día 23 de maio: ‘O enfermo de alzheimer: 
protección legal e autoaxuda’, por José Manuel 
Amigo Vázquez, notario. Asistencia -120 persoas 

 
Campaña de Facebook. Facendo Historia. 

Cada último sábado do mes lanzouse en post en Facebook no que se facía un repaso polos 
principais fitos da AGADEA ao longo dos últimos 25 anos.   
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Campaña 12 meses, 12 receitas para o recordo 

Con motivo da celebración do 25 Aniversario de Agadea Alzhéimer, os centros de Ribeira 
(Centro de Día e o Servizo de Estimulación) proponen a todos os establecementos 
hostaleiros do concello participar no proxecto 12 meses, 12 receitas para o recordo’. A 
iniciativa consiste en que o último venres de cada mes os participantes elaboren una receita 
do  exitoso libro ‘Recetas para el Recuerdo’ no que se recuperan pratos tradicionais en 
proceso de esquecemento.  

 

Durante doce meses cociñáronse en Ribeira estes 
platos que xa forman parte do noso patrinomio 
gastronómico. Participaraon Tapería A 
Recoveira e Bodegón Castelao   
 
 

Visita ao Pórtico da Gloria 
 
Visita ao Parlamento de Galicia 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ribeira?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/ARecoveira/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBDrLYVEf0plc1fdeHw5erlj1O5SduECjXvwIkTb_nBGJn9L7n24xggIjnhlP-YMDmQTT_iMf1rX54A
https://www.facebook.com/ARecoveira/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBDrLYVEf0plc1fdeHw5erlj1O5SduECjXvwIkTb_nBGJn9L7n24xggIjnhlP-YMDmQTT_iMf1rX54A
https://www.facebook.com/javier.castelao.1/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA_WapyCSOzjcjwGxWUM21AAMV6LaQONN1UqlcnEmMioo4IHtyMjLIK-mxujv4nti2bGBlLP5gjONnw
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Visita á illa de San Simón                               Asistencia a un partido do Obra                      

 
 
 

ANDAINAS 
O longo do mes de setembro e outubro de 2019 realizáronse varias actividades co obxectivo claro 
de sensibilizar a poboación en xeral sobre a enfermidade.  

ANDAINA EN RIBEIRA 

 

Máis de 300 persoas participaron o 23 de agosto na IV Andaina Agadea-Alzheimer de Ribeira 
organizada dende o Centro de día de Ribeira e que ten como obxectivo visibilizar o Alzheimer. 
Foi unha xornada na que se uniu o deporte coa solidariedade e o bo humor. Un divertido 
fotocol realizado con moito cariño polo usuarios centrou a atención dos participantes xunto 
coa a música que acompañou o percorrido de dez quilómetros. Todas as persoas que tomaron 
a saída recibiron unha camiseta e unha pulseira conmemorativa e como broche final 
realizouse un sorteo de agasallos doados polos colaboradores. Este ano a organización viuse 
obrigada a ampliar o número de prazas debido á gran demanda existente e que proba o 
compromiso que a cidadanía de Ribeira sinte pola nosa entidade e a nosa causa.  
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ANDAINA NA ESTRADA 

 

A III Andaina solidaria Os Camiños da Memoria da Estrada incluíu  actividades para todos os 
públicos, como contacontos, música e teatro. O obxectivo deste evento é o de sensibilizar á 
poboación sobre as demencias, así como dar a coñecer o labor de AGADEA no concello da 
Estrada.  
 
CAMPAÑAS 
 
Campaña de sensibilización entre os escolares 
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Divúlgate 

Máis de 350 estudiantes de Galicia se diron cita en Santiago para asistir á conferencia do 
neurocientífico Carlos Spuch na que achegou aos máis novos a realidade das demencias: que 
son, por que se producen e en que fase está a investigación na actualidade.  Este só é o 
primeiro paso dun programa moito máis amplo que inclúe sensibilización nas aulas e unha 
visita a un centro de Alzheimer. Organizado por FAGAL e a Fundación Barrié, AGADEA 
colabora na súa organización e os colexios visitan as nosas entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Cafés Lembranza’ 

Este ano tivo lugar o primeiro dos encontros Cafés 
Lembranza en Ribeira ao que asistiron 20 persoas. Trátase 
dunha xuntanza nun espazo informal na que se 
desenvolve unha sesión estruturada non clínica cun 
profesional e á que estaban chamados a participar 
familiares e coidadores de persoas con Alzheimer e otras 
demencias neurodexenerativas. A súa finalidade principal é 
contribuír á mellorar a calidade de vida e a redución do 
illamento social dos coidadores, a través da interacción de 
persoas con experiencias similares e da participación en 
actividades lúdicas e terapéuticas. O coidador adoita 
dispoñer de pouco tempo persoal, coa consecuente 
sensación de falta de liberdade e o abandono de relacións 
sociais. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/santiago?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARASQHvqjSbNJ-NqhpjEV5sjVnLJv1WIJp9_S8-hU2iyzq0OGogpMIlevVRj3xU3_Ytd9JGnEniAC1AVWfRJNU95F_5jwxHGZFfN-CtuU4OMvs2K4rTWm_W5_ci5EV-7gNK3wIHKpa92SqaPGXxgGlHYxUio8YI0RmInXzpZYmovrgW3u5MpJ66LJQDv-BPHuWiEZ_GIdFIgP9UMFcwbiqAH4LxDwcQyR0S4QaE_mzTIT0wWD_8oTlcfP1JaC5MsNOub-ggtjxxap_TsKw0gG-4XE6w7iboixc-kioBbAj4HQy_QnqP_RIkeFMRo-AuXKziaDI2eq83DkLlZ-vzZeG6NhA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alzheimer?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARASQHvqjSbNJ-NqhpjEV5sjVnLJv1WIJp9_S8-hU2iyzq0OGogpMIlevVRj3xU3_Ytd9JGnEniAC1AVWfRJNU95F_5jwxHGZFfN-CtuU4OMvs2K4rTWm_W5_ci5EV-7gNK3wIHKpa92SqaPGXxgGlHYxUio8YI0RmInXzpZYmovrgW3u5MpJ66LJQDv-BPHuWiEZ_GIdFIgP9UMFcwbiqAH4LxDwcQyR0S4QaE_mzTIT0wWD_8oTlcfP1JaC5MsNOub-ggtjxxap_TsKw0gG-4XE6w7iboixc-kioBbAj4HQy_QnqP_RIkeFMRo-AuXKziaDI2eq83DkLlZ-vzZeG6NhA&__tn__=%2ANK-R
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Campaña o Piar dos Recordos 
Agadea Azlhéimer vén de poñer 
en marcha a campaña de 
sensibilización ‘O Piar dos 
Recordos´ entre os pequenos 
comercios de Santiago, Ribeira, 
Vedra e A Estrada coa finalidade 
de amosar o traballo dos usuarios 
á poboación e promover a súa 
participación na comunidade.   
 
Durante varias semanas as 
persoas usuarias dos Servizos de 
Estimulación Terapéutica destas 
zonas e os Centros de Día de 
Ribeira e A Estrada realizaron 
decoracións con motivos primaverais, dentro dos seus talleres de Laborterapia. Agora son eles 
mesmos, acompañados polas súas terapeutas, os encargados de repartir estes móbiles entre os 
comercios locais que servirán de expositores dos traballos e divulgadores de información sobre 
as demencias.  

Un total de 41 comercios locais sumáronse á iniciativa e desde hoxe mesmo están 

recibindo estas manualidades. Todos os cidadáns que se acheguen a estes establecementos 
poderá ver os traballos e recoller folletos informativos sobre Agadea e as demencias. Tamén se 
quixo sumar o concello de Vedra, sendo o seu alcalde, Carlos Martínez, o primeiro en colocar o 
móbil nas súas dependencias.  
 
 
Campaña Escaparates Solidarios Baixo o nome ‘Escaparates Solidarios’, un total de 53 comercios 
de cinco concellos galegos nos que Agadea ten presenza, Santiago, Ribeira, Boiro, A Estrada e 
Vedra, colocaron nos seus escaparates as manualidades realizadas por usuarios da entidade. 
Tamén participaron os concellos de Ribeira, Vedra e Boiro. Estes elementos decorativos foron 
confeccionados nos talleres de Laborterapia e son froito dun laborioso traballo das persoas 
maiores que forman parte de Agadea.  
 
A través da Laborterapia conséguense distintos 
obxectivos, tanto a nivel físico como funcional xa que 
se estimulan aspectos como a mobilidade e a atención, 
a orientación e a memoria.  Os comercios locais que 
participan nesta iniciativa de sensibilización recibiron 
gratuitamente tres árbores de Nadal para os seus 
escaparates e 25 estrelas, (confeccionáronse máis de 

600) para regalar aos seus clientes. En total foron 
53 establecementos os que participaron: 
en Ribeira 20, en Santiago 11, na Estrada 16 
e Vedra 3 e Boiro 3.  
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Campaña de sensibilización nas prais de Ribeira 

Concello de Ribeira e Asociación 
AGADEA 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.  

A idea xurdiu da Concellería de 
Medio Ambiente que dirixe a edil 
Elvira Pereira e que se puido 
materializar tras recadar o apoio 
altruísta do Centro de Alzhéimer de 
Ribeira, cuxos usuarios elaboraron 
os puntos de recollida cos seus correspondentes caldeiros a modo de actividade terapéutica que 
favorece aspectos como a súa motricidade. En total, fixéronse 24 caldeiros para depositar 
cabichas que se van a distribuír en tres zonas de Coroso. A idea é que os bañistas collan e usen 
estes elementos -pensados para depositar cabichas, pero tamén pipas e outros refugallos- e unha 
vez rematen a súa estancia no areal os baleiren nunha papeleira e os deixen no seu 
emprazamento orixinal para que outras persoas poidan empregalos. 
 

Campaña para vodas. Regalos solidarios 
Distribuironse máis de 500 unidades deste agasallos solidarios. 
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Presentación libro sobre Envellecemento 

Presentación do libro PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO PARA ENVEJECER 
ACTIVAMENTE no que participa AGADEA. 
Trátase dun manual, en formato papel e 
dixital coas explicacións e o material 
necesario para levar a cabo dinámicas 
grupais. Está especialmente 
recomendado para profesionais que 
traballan con persoas maiores sen 
deterioro cognitivo  que queren manter 
as súas capacidades e está elaborado a 
partir dos programas de entrenamento 
cognitivo e prevención do deterioro que dende hai anos se veñan aplicando con gran éxito 
en Agadea Alzheimer e tamén en Afaga Alzheimer. 
 
Outros eventos:  

Exposición Pasabodegas, Autobus Ceafa e  Día do voluntariado

 

https://www.facebook.com/agadeaalzheimersantiago/?__tn__=K-R&eid=ARCc985l9CqOqSNnjBfsgzwM8CSRtj_BFRxU7VZmNpoHNcojFRlG3GzJJ1rfZ--MdBijtrte10gvOsAF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArTvXkwUg5VEGvwsGDzhbBfH_AALcgnKS8_ctr9-JqirQZHYikiCUc9BKaVtuiBAvSI7TuGQ_SvlvGFud5Ug9hH93S8eoFbZkNyFz6E33ARKamsAIcvdYcT__Vld99mVihR1SlWmtCX6xRuY5CWZ2C_HX9G803Cz2TEgmuEeeYmcQHsWE1uC0rPqASc5kUi9-DBoD4J11KpQq7o9NsG2SUSQ4Wq-nr_ZYQjBvxgv04gYrKkk16BJoZ1NoDJ_UCFMI2kmRvdcV4xu_1ejY6riBFRJPxzC2NaQVlU0fYhJbe0fOjk4z6xbzSuZx1pAxMxID8oYatGN_u3-bVaF3qHTEBCQ
https://www.facebook.com/afagavigo/?__tn__=K-R&eid=ARCvKofF5VBV-yVPsT_jJgrni3x7eh646FKtQQhHixf2fREzJ9QWMTePi56DqlOLByS6krXzREJWwDcA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArTvXkwUg5VEGvwsGDzhbBfH_AALcgnKS8_ctr9-JqirQZHYikiCUc9BKaVtuiBAvSI7TuGQ_SvlvGFud5Ug9hH93S8eoFbZkNyFz6E33ARKamsAIcvdYcT__Vld99mVihR1SlWmtCX6xRuY5CWZ2C_HX9G803Cz2TEgmuEeeYmcQHsWE1uC0rPqASc5kUi9-DBoD4J11KpQq7o9NsG2SUSQ4Wq-nr_ZYQjBvxgv04gYrKkk16BJoZ1NoDJ_UCFMI2kmRvdcV4xu_1ejY6riBFRJPxzC2NaQVlU0fYhJbe0fOjk4z6xbzSuZx1pAxMxID8oYatGN_u3-bVaF3qHTEBCQ
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O departamento de Comunicación deu cobertura aos grandes eventos e outras 

actividades. O resultado foi a publicación de 152 novas, en 12 Medios de Comunicación 

cunha audiencia potencial de preto dedous millóns e medio de persoas. 

Publicacións:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDIOS 

 
NÚMERO 
DE NOVAS 

 

TVG 7 

Medios dixitais 26 

La Voz de Galicia 36 

El Correo Gallego 31 

Faro de Vigo 18 

Diario de Arousa 3 

Radio Galega 2 

Atlántico Diario 6 

Canal Barbanza 8 

Cope Galicia 2 

Radio Voz 8 

Radio Estrada 3 

Outros  

4 

Web agade.org                Publicáronse 39 novas 

 
Total de Noticias 

 

152  noticias 

 

 

Notas de prensa 

15 notas 

 

Impresións 

20 

REDES SOCIAIS  31/12/2018 31/12/2019 Incremento 

 
FACEBOOK 

 
2370 seguidores 

 
2943 seguidores 

 

 
573 seguidores 

máis 

 
TWITTER 

 
500 seguidores 

 
601 seguidores 

 

 
101 seguidores 

máis 
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Distribución da audiencia por meses durante o 2019 

 

Un dos post de Facebook con mellor resultados 
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RECORTES DE PRENSA 
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VOLUNTARIADO 

En AGADEA consideramos básica a implicación do tecido social na problemática das persoas que 
sofren Alzhéimer e as súas familias.  

O Programa de Voluntariado de AGADEA céntrase, por unha banda, en visitas de 
acompañamento e estimulación a enfermos de Alzhéimer ou outras demencias.  

 

Estas visitas realizáronse semanalmente, por parellas, e resultaron moi gratificantes para a 
persoa, que realiza actividades novas e estimulantes, e para o/a coidador/a supuxeron un respiro 
e un apoio, ademais do reforzo de que outras persoas tamén participen do seu problema.  

 

Así mesmo, os/as voluntarios/as tamén colaboraron cos psicólogos e as auxiliares nos Servizos 
de Estimulación Terapéutica, e nas actividades de difusión e divulgación de AGADEA. 

 

Os/as voluntarios/as previamente reciben unha formación específica por parte de AGADEA, tanto 
sobre o que implica ser voluntario, os seus dereitos e obrigas, como sobre as demencias e as 
pautas axeitadas de comunicación e estimulación cognitiva. 

 

O programa de voluntariado abarca tanto a area de Santiago de Compostela como do Concello 
de A Estrada e de Ribeira, xa que  voluntarios desa zona desempeñan as súa labor no Centro de 
día de Alzheimer de Ribeira que AGADEA xestiona  nese municipio e no servizo de estimulación 
terapéutica. 

En canto ao perfil dos voluntarios, é maioritariamente de sexo feminino, nun rango de idade 
comprendido entre os 18 e os 30 anos. Segundo a profesión dos mesmos, os que traballan, xunto 
cos xubilados e os estudantes, son os voluntarios que máis colaboran. Por estudos, sobresaen as 
persoas que teñen estudos universitarios. 

 

 

Número de voluntarios   -  21 persoas 
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AXUDAS OBTIDAS POR ENTIDADES E OUTROS ORGANISMOS DURANTE O 
2019 E COLABORADORES 

 

Durante o ano 2018 AGADEA recibiu diferentes axudas de diferentes organismos tanto a nivel 

estatal, autonómico como municipal. Tamén recibiu apoio por parte doutras entidades. A 

continuación facemos un resumo no seguinte cadro: 

 

Ministerio de Sanidade 

 

Atención sociosanitaria CD 

Envellecemento Activo 

Utilización de tecnoloxías, productos o servicios 

Persoas coidadoras 

Adquisición equipamento CD 

Deterioro Cognitivo 
 

  

  

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria Programas de cooperación - Garantía xuvenil 

 

Deputación da Coruña FOIE: Obras. 

 

Deputación da Coruña FOAXE:  Mentemento centro de día Ribeira 

 

Fundación Amigo (Ginebra) Doazón entidade 

 

Concello de A Estrada Servizo de estimulación terapéutica A Estrada  

 

Concello de Santiago de C. Envellecemento Activo 
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COLABORADORES nas actividades de AGADEA durante 2019: 
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DIRECCIÓNS E CONTACTOS 

SEDE  de Agadea Alzhéimer 

Rúa de Salgueiriños de Abaixo, 15. 15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 

T.:  981 59 57 38 / M.: 647 589 725                       

agadea@agadea.org 

  

Servizo de Estimulación Terapéutica do Ensanche 

Rúa Diego de Muros, 11. 15701 Santiago de Compostela (A Coruña) 

T. 647 507 053 

ensancheagadea@gmail.com 

 

Servizo de Estimulación Terapéutica Salgueiriños 

Rúa Manuel María, 6. Casa das Asociacións. (CABES) 1º planta. 

15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 

T. 637 769 209 

salgueirinos@agadea@gmail.com 

                                                          …. 

Centro de Día Alzhéimer de Ribeira     

Rúa CardenalCisneros, 1 (entreplanta) 

15960 Ribeira (A Coruña) 

T. 981 87 29 13   /  672 705 053 

cdiaribeira@xuntal.gal 

 

Servizo de Estimulación Terapéutica de Ribeira 

Avenida Malecón, 22 

15960 Ribeira (A Coruña) 

T. 981 87 29 13 

       

Centro de Día de Alzhéimer A Estrada 

Edificio do Novo Mercado. Planta Primeira 

36680 A Estrada (Pontevedra) 

T. 651981863 

cdiaaestrada@agadea.org 

 

 

 

 

mailto:agadea@agadea.org
mailto:ensancheagadea@gmail.com
http://gmail.com/
mailto:cdiaribeira@xuntal.gal
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Centro Terapéutico de A Estrada 

Edificio do Novo Mercado. Planta Primeira                           

36680 A Estrada (Pontevedra) 

T. 651 981 863 

 

Centro Terapéutico de Vedra 

Centro Sociocultural. Av. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41 O Burgo 

15885 Vedra (A Coruña) 

T. 693 937 825 

agadea@agadea.org 

 

Servizo de Estimulación Terapéutica de Teo 

Casa Común de Cacheiras 

T. 647589725 

agadea@agadea.org 

 

Servizo de Estimulación de Boiro 

Baixo de Centro de día de Boiro 
Rúa Espadañal 
T. 672 705 053 
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