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UN CAMIÑO DE
LEMBRANZAS
Rematou o Camiño de Santiago, dentro do programa O Teu
Xacobeo da Xunta de Galicia, para un grupo 30 persoas
usuarias da entidade de familiares de persoas con Alzhéimer,
AGADEA que foron recibidas no Obradoiro por familiares e
amigos. Tamén lles deu a benvida a directora xeral de
Turismo, Nava Castro e o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez
Bugallo, así como a presidenta a asociación, Isabel Gey.
Todos destacaron a “experiencia vital” que supuxo este
Camiño de Lembranzas para os camiñantes esta iniciativa
que empezou no Mar de Arousa a través dunha travesía en
galeón. Despois pasou polos concellos de Catoira,
Pontecesures, Rois ata chegar a Santiago.
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PREMIO SIMBAD
PARA O RECORDO E
O ALZHÉIMER
A escritora Raquel Castro resultou gañadora por
unanimidade da primeira edición do Premio de Literatura
Infantil Simbad para o Recordo e o Alzhéimer convocado
pola entidade Agadea Alzhéimer, de Santiago de
Compostela, coa “emocionante obra” Sobremesa sobre
Versos” na que destaca “a sutilidade e eficacia no
tratamento do tema do Alzhéimer,
Así mesmo, o xurado puxo en valor a calidade dun
segundo texto titulado Cando o avó esqueceu o seu nome,
ao que se lle outorgou un accésit, e que recaeu na
escritora santiaguesa, Rosalía Morlán.
Agadea considera o Premio Simbad para o recordo e o
Alzhéimer “é dos instrumentos máis idóneos en galego
para facer comprender, empatizar e achegar esta dura
realidade do Alzhéimer aos nenos e nenas galegos”.
Ademais enfatiza a “excelente calidade dos textos
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presentados”, así como “o interese despertado entre os
escritores galegos”.

AGADEA CELEBRA O
DÍA MUNDIAL DO
ALZHÉIMER
AGADEA celebrou o Día Mundial do Alzhéimer cunha
Mesa Informativa no Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela (CHUS) co obxectivo de
sensibilizar sobre esta doenza, que é a primeira causa de
demencia. En Galicia existen preto de 80.000 persoas con
Alzhéimer ou algún outro tipo de demencia, que afectan
ao 12,5% da persoas maiores de 65 anos, segundo os datos
de FAGAL (Federación de Alzhéimer de Galicia).
A Mesa Informativa presidida pola presidenta de
AGADEA, Mª Isabel Gey, recibiu a visita do neurólogo do
CHUS, Juan Manuel Pías Peleteiro, asiduo colaborador da
entidade e coñecido de moitas das familias que reciben
este diagnóstico na área de Santiago. Tamén da
subdirectora de Humanización do CHUS, María José
Menor, que se interesou polas actividades de AGADEA.
Na mesa participaron activamente familiares, voluntarios
e traballadores.
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VI ANDAINA DA
ESTRADA
Agadea celebrou a VI Andaina Solidaria co Alzhéimer, Os
Camiños da Memoria, na Estrada. O roteiro, que reuniu a
máis de 200 participantes, discorreu por diferentes zonas
próximas ao centro urbano e tanto a súa saída, como a
súa meta, estiveron localizadas na Praza do Novo
Mercado.
Á chegada os camiñantes foron recibidos con música do
Grupo Regatos e uns riquísimos pinchos doados polos
comercios da vila. Foi unha tarde de feliz convivencia
veciñal e de sensibilización co Alzheimer.
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A ‘MAREA VERDE’
POLO ALZHÉIMER
ENCHE RIBEIRA
AGADEA ALZHÉIMER logrou cumprir o obxectivo de
sensibilizar sobre esta doenza cunha unha gran marea
verde de camiñantes. Unha semana antes as prazas
estaban completas e o venres 26 de agosto familias
enteiras xuntáronse en Ribeira para percorrer os oito
quilómetros da Andaina ‘Os Camiños da Memoria’.
A presidenta de AGADEA, Isabel Gey, a concelleira de
Servizos Sociais, Ana Isabel Barreiro e o influencer
Rogelio Santos Queiruga, foron os encargados de dar a
saída. Precisamente, Rogelio Santos, de Queira, en Porto
do Son, causou balbordo entre os participantes. El é unha
persoa moi recoñecida polo seu gran labor como
divulgador das riquezas do mar no seu traballo diario
como pescador.
Outro dos pratos fortes da andaina foi o mural realizado
polas persoas usuarias do Centro de día Alzhéimer de
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Ribeira. O seu excepcional traballo viuse recoñecido coas
ducias de fotos dos camiñantes. Pola súa banda, o grupo
Tahúme animou toda a tarde coa súa música e o Parque
García Bayón converteuse nunha festas.
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