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“

NO ANO

2022 XA É UNHA
REALIDADE QUE
SE AVANZARÁ

NO DIAGNÓSTICO PRECOZ E EN
NOVAS MEDICACIÓNS QUE
ATRASEN OU
CRONIFIQUEN AS
DEMENCIAS.

rezadas familias, o ano 2020 será difícil de esquecer nas vidas de todos e to-

das nós. A aparición dun virus de dimensións descoñecidas ata hoxe supuxo unha
alteración mundial, non só na contorna médico-sanitaria e de servizos senón
tamén nas nosas estruturas sociais, económicas e familiares.
Esta realidade estendeuse tamén, sen dúbida, ao ano 2021, no que continuaron
tanto o medo e o desconcerto xeral que toda pandemia de dimensións mundiais
coma esta comporta como, amáis concretamente, as intermitentes aperturas e
peches dos centros de enfermos de alzhéimer.
É xa un dato constatado por todos os expertos que esta enfermidade avanzou
máis rápido durante a pandemia, pois, se xa de por si o alzhéimer implica importantes sobrecargas familiares mentais e físicas, así como económicas, a falta de
adaptación dos fogares ás novas realidades físicas fíxose máis patente que nunca
e moitos maiores tiveron que pospoñer as terapias cognitivas e físicas e suspender as súas rutinas, coa conseguinte aceleración da enfermidade que esto trouxo
consigo.
Tamén os coidadores e coidadoras sufriron nestes dous anos críticos. Así, víronse
desbordados, debido á incapacidade de ofrecer coidados de calidade nos seus
propios domicilios, o que desembocou nunha aparición de cadros de esgotamento
físico e psíquico máis que notables.
No entanto, grazas ás vacinas, fomos capaces de ir superando moitas dificultades.
Non cabe dúbida que esta Covid-19 deixa unha materia pendente: a investigación
en enfermidades mentais, pois, se algo demostrou esta crise é que a ciencia é o
único camiño para acabar con elas.
Un mundo sen alzhéimer é un soño posible que facemos noso.
No ano 2022 xa é unha realidade que se avanzará no diagnóstico precoz e en novas medicacións que atrasen ou cronifiquen as demencias. Está comprobado,
pois, cientificamente, que a PREVENCIÓN é a solución.
Con ese novo reto por diante, dende AGADEA encaramos o futuro.
Así pois, esperamos ofrecer no ano 2022 boas noticias para o mundo do alzhéimer, é dicir, para os nosos usuarios e as súas familias.

NOVO SERVIZO en Trazo
e renovación da Xunta Directiva

A

GADEA abriu o 19 de xullo deste ano un novo servizo de Estimulación

Terapéutica, dirixido a persoas con deterioro cognitivo. O servizo nace froito da cooperación co concello de Trazo e conta con 22 prazas. Anteriormente o doutor José María Prieto, xefe do Servizo de Neuroloxía do CHUS
impartiu unha charla sobre ‘O Alzhéimer e outras demencias ‘ no concello.
NOVA DIRECTIVA
Dende setembro contamos cunha nova Xunta Directiva presidida por
Mª Isabel Gey Pérez.
Tesoureiro. Pablo Mirás Sánchez.
Secretaria: Silvia Neira Iglesias
Vogais: María del Carmen Mato Baneira e Belén Porta Rivas.
2

ACTIVIDADES DOS CENTROS

A HORTA DE SALGUEIRIÑOS: estimulación e diversión

O

centro de día Salgueiriños, en santiago de Compostela puxo en marcha este ano un interesante proxecto

de Horticultura. Este proxecto, que promove a saúde e benestar a través da ocupación, completouse con outras
actividades, como as interxeneracionais, levadas a cabo coa Escola Infantil da Madalena, de Milladoiro.
Entre outras tarefas realizaron as seguinte: plantar, sementar, coidar e regar cultivos e plantas. Tamén serviu para
usar as ferramentas que se utilizan para o coidado da horta. E finalmente foron quen de identificar froitas, flores,
plantas e árbores. Próximo ao Centro de día de Salgueiriños preparouse un espazo para plantar e coidar tanto flores de tempada coma algunha árbore froiteira.
DE RUTA CARA MADE IN VILLA REGINA
Os usuarios do Centro de Día de Salgueiriños visitaron a granxa rural de Villa Regina, un proxecto que pon en valor
a cultura de aldea e permite achegarnos á natureza, ao coidados dos animais e as tradicións. Trátase dun espazo
para o desfrute de persoas de tódalas idades, dende os máis cativos a maiores. Esta experiencia permitiulles as
persoas usuarias do Centro de Día reconectar coas súas vivencias xa que moitos deles tiveron conexión co campo
ao longo da súa vida.

Dende o Ensanche participamos nas tradicionais
Festas da Ascensión de Santiago. E que mellor forma de facelo que a través do apoio a unha das
grandes tradicións dos `picheleiros': os cabezudos.
As persoas usuarias dos centros de Santiago realizaron varios cabezudos no taller de laborterapia
con papel de periódico, cartón e tea usando a técnica do papel maché. Esta actividade ademais de
potenciar a motricidade e a atención, resultou moi
emotiva para as persoas maiores xa que os cabezudos forman parte das súas lembranzas.
Posteriormente estas obras foron entregadas ao
concello de Santiago nun acto que estivo presidido
polo alcalde de Santiago.

OS NOSOS CABEZUDOS
chegan a Raxoi
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Actividades nos centros

DUCIA DE ACTIVIDADES, dende
cociña ata terapia con animais

E

ntre outras actividades nos centros da Estrada,

realizaron talleres de cociña, un horto, terapias con
animais e, ademais sumáronse a moitas celebracións,
como o Día da Danza, Os Maios, O Día dos Maiores, o
Día das Letras Galegas, da Terra, do Avó...
SAÍDAS
As persoas usuarias dos centros da Estrada coñecen
ben os xardíns do Pazo de Oca, este pazo señorial que
está declarado como Ben de Interese Cultural e que
permite realizar uns longos paseos. Trátase dunha visita, case obrigada, xa que ano se leva a cabo polo gran
interese dos nosos maiores nela. Nesta actividade ademais de practicar exercicio nun entorno idílico, axuda a
socializar, algo fundamental para o seu desenvolvemento emocional e a autoestima.

Dende o Servizo de Estimulación de

ENTROIDO en Vedra e Santiago

“En Teo son entusiastas
das novas tecnoloxías
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Vedra, tamén nos chegaron unha chea
de imaxes nos que os maiores realizan as
súas terapias lúdico – manipulativas e de
estimulación cognitiva nun estupendo
ambiente. Unha das actividades que máis
lles gusta é bingo, un xogo divertido baixo o cal se esconden unha importante
labor de estimulación da mente e de mellora da atención. E como bos veciños da
Ulla, tamén lles encanta a tradicional
festa do Entroido. Durante numerosas
xornadas preparan os seus disfraces para
participar nesta festa declarada de Interese Turístico de Galicia.
OS XENERAIS DA ULLA
Este ano AGADEA tamén realizou unha
actividade conxunta coa Asociación Xenerais da Ulla, cuxos traxes de Entroido
foron expostos varios días no Centro de
Salgueiriños e todos puidemos admirar a
riqueza destes traxes cos seus impresionantes tricornes, as guerreiras xuntos
coas charreteiras e as bandas. Dende o
servizo de Cacheiras en Teo tamén se
uniron a todas as actividades.

Actividades nos centros

EN RIBEIRA ensinan a cociñar ao alumnado de 'O Pote'

O

alumnado do obradoiro de cociña

O Pote II da Escola de Hostalería de Ribeira protagonizou unha actividade interxeracional con nove usuarias do Centro de
Día de Alzhéimer de Ribeira. Consistiu na
elaboración dun menú proposto polas
propias usuarias, que foron as encargadas de supervisala e falarlle aos alumnos
e alumnas de como se preparaban eses
pratos antigamente.
Dende o 'O Pote II' tamén nos agasallaron co menú 'Petiscos Saudables', que
degustaron as persoas usuarias do centro. En agradecemento as traballadoras
realizaron un vídeo no que se recollían
as opinións dos maiores.
INTERXENERACIONAIS
No Día de Rosalía recibimos un agasallo
moi especial por parte do IES Leliadoura. O alumnado mandou cartas con poemas de Rosalía que as persoas usuarias leron con paixón. Esta actividade
formaba parte dun proxecto máis amplo
no que coñeceron o día a día das persoas usuarias e debateron sobre a responsabilidade social do coidado dos nosos
maiores. Unha actividade totalmente
adaptada aos novos tempos; todo online
e cartas en corentena antes de ser entregadas no centro.
VISITA DA CONCELLEIRA
A concelleira de Política Social, Fabiola
García, visitou este ano o centro de día
de Ribeira onde fixo un importante anuncio sobre o novo programa Respiro Familiar simplificando os trámites e eliminando dos límites de renda. Estivo acompañada, entre outros, polo alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas e a presidenta de
AGADEA. Durante a visita conversou coas
persoas usuarias e interesouse polas súas
actividades.
Tamén lembramos con especial cariño a
primeira saída que se puido realizar tras

PRIMEIRA SAÍDA TRAS A PANDEMIA

a pandemia. Foi para ver a exposición Fe, Arte e Contemplación, nas
rúas de Ribeira, nun día de soleado, que se aproveitou para dar un
longo paseo. O longo do ano visitamos outras exposicións, como a do
Muncyt sobre artigos antigos, aínda que foi de xeito virtual.
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Sensibilización

ARTE
SOLIDARIA
Con motivo do Día Mundial do
Alzhéimer, AGADEA ALHÉIMER
inaugurou en Santiago de Compostela a exposición Retratando
en Plata, unha mostra de máis de
70 retratos de persoas da entidade realizadas de forma altruísta
por ilustradores de toda España
durante
os peores momentos da pandemia.
O acto tivo lugar na Fundación Araguaney e
contou con membros da corporación local
do concello de Santiago, así como os autores
das ilustracións, as persoas retratadas e familiares. Posteriormente a exposición viaxou
a Ribeira e Vedra e unha vez rematadas as
mostras os debuxos foron entregados a cada
un dos retratados, seguindo o desexo dos
autores.
Os retratos que compoñen esta mostra realizáronse nos sete centros que AGADEA ten en Galicia e recollen as
imaxes dos usuarios e dos traballadores durante a pandemia.
Esta iniciativa partiu do colectivo de artista Retratando en Plata, formado un grupo de
máis de
150 debuxantes de
España,
que durante os peores momento da pandemia
decidiron
aportar o seu gran de
área para
animar ás familias
máis afectadas pola COVID.
Unha das representantes
deste grupo en Galicia, que
ademais coordina a
exposición
de AGADEA é a recoñecida
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ilustradora Nanda Cabaleiro. Tamén se
contou co apoio de MRW que realizou
gratuitamente o envío dos cadros dende
distintas zonas, como Madrid, Barcelona, Cantabria, Murcia.
CAMPAÑAS PRIMAVERA, NADAL...
Todos os anos AGADEA activa as Campa-

Sensibilización

AGADEA saiu á rúa polo Día Mundial do Alzhéimer.
Durante todo o mes de setembro AGADEA ALZHEIMER levou a cabo unha serie de actos para conmemorar do Día Mundial do Azlhéimer, tales o curso 'A enfermidade de Alzheimer e a súa abordaxe
multidisciplinar´. Tamén se levaron a cabo as tradicionais andainas
de Ribeira e a Estrada, que este ano seguiron sendo virtuais, por
mor da pandemia. E o vindeiro 21 de setembro AGADEA saíu a rúa
coas Mesas Informativas para concienciar a sociedade sobre esta
doenza.
Tamén se levou a cabo un acto no Hospital Clínico Universitario
coa asistencia de representantes do Servizo de Neuroloxía, así como a xerente do CHUS e demais autoridades.

Día Mundial
PREVENCIÓN

ñas de sensibilización de Primavera e Nadal, un proxecto que se enmarca dentro dos talleres de laborterapia
realizada polas persoas usuarias da nosa entidade e que nos permite establecer relacións sociais coa veciñanza
dos novos pobos e cidades. Esta ano quixemos recoñecer o traballo do comercio local e a hostalaría, grandes
afectados economicamente pola pandemia.
Os agasallos realizados polas persoas usuarias e as traballadoras chegaron o ducias de establecementos de Vedra, Teo, A Estrada, Santiago e Ribeira e, ademais axudamos a promocionalos a través das redes social. Tamén
visitamos a Feira da Saúde de Bertamiráns facendo unha demostración práctica de xerontoximnasia e apoiamos
campañas de compañeiros como o Día da Discapacidade, a X Solidaria, entre outras.
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Programas

RÉCORD DE ASISTENCIA AOS TALLERES
de Cultiva o Corpo e clases por zoom

D

ende AGADEA potenciamos a práctica de actividades físicas destinadas a manter ou mellorar a saúde físi-

ca e mental das persoas de avanzada idade, así como previr o declive funcional. Ademais, nos nosos talleres
de Cultiva o Corpo inculcamos hábitos e actitudes saudables para mellorar a forma física á vez que aumenta a
autonomía e benestar das persoas maiores.
Este ano os talleres, ademais de na Estrada e Ribeira e Santiago, estendéronse ao rural da comarca compostelán: Enfesta, As Cancelas, O Eixo, Figueiras, Lavacolla, Nemenzo e tamén por zoom.
De xira…. Á TVG
Este ano comezamos de novo realizar saída, unha actividade que todos botábamos de menos. Nunha delas,
fomos invitados pola TVG a asistir como público a Comando G, un programa con humor e actuacións musicais.

LEVANTAMOS A VOZ contra a violencia de xénero
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Programas

O

APRENDER
a coidar

programa de Envellecemento Acti-

vo é un dos máis antigos e tamén queridos de AGADEA. Está dirixido a aquelas
persoas maiores que non teñen ningún
tipo de deterioro cognitivo e que desexan
adestrar a memoria. Tendo en conta o
envellecemento da poboación, faise necesario facer fincapé neste tipo de atención
para fomentar a actividade entre os nosos
maiores. É por iso polo que nace este programa, co gallo de facer unha prevención
que tamén é un gran apoio para posibles
diagnósticos de deterioro cognitivo leve
ou demencia, ben sexan tipo Alzhéimer
ou de calquera outro tipo. Ao mesmo
tempo trátase de fomentar un estilo de
vida activo, no que se adestren as capacidades cognitivas tales como: atención,
memoria, linguaxe, funcións executivas...
Envellecemento Activo lévase a cabo en
Ribeira, A Estrada, Vedra, e Santiago de
Compostela.
UNHA ESCOLA DE FAMILIAS PARA COIDAR OS NOVOS COIDADORES
Despois das restricións por mor da pandemia para AGADEA foi fundamental retomar programa tan fundamentais como
ESCOLA DE FAMILIAS que se leva a cabo
tanto en Ribeira, Santiago e A Estrada.
Coidar ao coidador é básico para nós. Así

Envellecemento ACTIVO
propuxemos unha serie de talleres nos que se ofreceron ferramentas para facer fronte aos coidados das persoas con Alzhéimer
e outras demencias neurodexenerativas. Entre eles: A corresponsabilidade no coidado, Manexo de conflitos no entorno da demencia, Impacto social da enfermidade, Estimulación cognitiva e
tamén un taller de enfermería para a prevención de úlceras.
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Formación e Voluntariado

Da formación ONLINE á presencial

A

GADEA organizou este

ano o seu primeiro curso online. Trátase do ‘Curso superior de atención especializada na enfermidade de Alzhéimer e outras demencias
neurodexenerativas’ no que
participaron 24 persoas, que
posteriormente remataron a
súa formación realizando
prácticas dos centro que temos ao longo de Galicia. Foi
un curso que espertou moito
interese, impartido por traballadoras da entidade e cuxa valoración foi excelente
entre o alumnado. Ademais
estaba incluído na Carteira
de Servizos e recoñecido pola Xunta de Galicia de
‘Interese Sanitario para actos
científicos’. No 2020 realizá-

rase unha segundo edición
do mesmo. Adaptándonos
aos novos tempos AGADEA
programou varias charlas
online baixo o título ‘As demencias: tipos e características diferenciais´ impartida
pola psicóloga da entidade
e persoal especializado que
se complementaban cun
chat e preguntas en directo.
Nesta charla abordouse os
diferentes tipos de demencias e cales son as súas características xa que aínda
que o Alzhéimer é a demencia máis prevalente,
é importante saber que
existen outros tipos .
Tamén ser realizaron formación para as nosas traballadoras, como a que versou sobre ‘Manexo das alteracións de conduta.

UN VOLUNTARIADO
ENTREGADO

Para AGADEA o voluntariado ten un
valor social inigualable. Atopamos persoas comprometidas, activas, con dispoñibilidade para
apoiar e con iniciativa propia. Aportan
ideas, colaboran e
en definitiva aportan valor engadido.
Unha xuventude increíble, que é quen de cumprir cos seus estudos e o
mesmo tempo desenvolver unha labor social. Por

exemplo, agora mesmo contamos cun grupo de voluntarias que fan Acompañamento e outras que dan apoio nos centros. E tamén persoas de idade que
levan anos apoiando o labor de AGADEA.
Neste último ano, quizás propiciado pola situación da COVID rexistrouse un
forte incremento do Voluntariado contabilizando 29 persoas. Tamén contamos cun númeroso alumnado en prácticas procedente da univesidade e de
Formación Profesional.
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Comunicación

Impactos nos MEDIOS
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AGADEA

ALZHEIMER
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2022

Moitas grazas familias!
Boletín resumo das actividades nos centros de AGADEA no ano 2021
AGADEA
Rúa de Salgueiriños de Abaixo, Nº 15 Baixo
15704 Santiago de Compostela
Tlf: 981 59 57 38 / 647 589 725 agadea@agadea.org

www.agadea.org
Agadea presta servizos en Santiago, Ribeira, A Estrada, Vedra, Trazo e Teo
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