
 

ANO GALEGO DO ALZHEIMER 

 

O día 31 de xaneiro presentouse en Santiago de Compostela o “2012: ANO GALEGO DO 

ALZHEIMER” por parte da Consellería de Sanidade, da Consellería de Traballo e Benestar e 

de FAGAL (Federación Galega de Asocia-

cións de Familiares de Enfermos de Alzhei-

mer e outras Demencias). 

Nesa presentación expuxéronse unha serie 

de actividades e iniciativas orientadas á for-

mación de familiares, á sensibilización da 

sociedade e a facilitar o acceso das per-

soas que padecen algún tipo de demencia 

aos recursos públicos. 

Con esta iniciativa preténdese concienciar e facer visible un problema crecente na sociedade 

galega, debido ao especial envellecemento poboacional que sofre a nosa comunidade. Preto 

de 70.000 persoas padecen algún tipo de demencia na comunidade galega, das que se calcu-

la que o 50% están sen diagnosticar. Do total de casos, o 70% correspóndense coa enfermi-

dade de Alzheimer, datos que converten a Galicia nunha das zonas con maior incidencia des-

ta enfermidade. 

 

 

TARXETA SANITARIA AA PARA PERSOAS CON ALZHEIMER 

 

As persoas con Alzheimer en Galicia poderán obter a tarxeta dobre A (atención e acompaña-

mento) para ter prioridade no acceso aos servizos sanitarios e poder estar acompañados dun 

familiar durante os procesos de atención, para facilitar a relación co profesional. Con isto pre-

téndese mellorar a seguridade dos pacientes e diminuír os niveis de ansiedade durante os ac-

tos médicos. 

A Xunta irá facilitando este documento a medida que se vaian diagnosticando os casos. 

Esta iniciativa enmárcase no calendario de actuacións previstas con motivo do “Ano galego do 

Alzheimer”. En AGADEA, xa contamos con 4 usuarios que dispoñen desta tarxeta.  
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O PRIMEIRO RASTRILLO BENÉFICO QUE  
ORGANIZA AGADEA 

 
O pasado 27 de outubro AGADEA realizou na 

Praza do Toural de Santiago de Compostela o 

seu Primeiro Rastrillo Benéfico en favor das per-

soas que sofren Alzheimer ou algún outro tipo de 

Demencia. Esta actividade contou cun gran apoio 

por parte da poboación que se aproximaba ata o 

posto mostrándose en todo momento moi sensi-

bilizada con este colectivo de persoas e do traba-

llo que se está a facer de cara a el.  

 

 

CURSO BÁSICO DE INICIACIÓN AO  

ALZHEIMER 

  

A comezos deste ano, nos días 8, 15 e 22 de febreiro, 

AGADEA organizou xunto coa Escola Galega de Saúde 

para Cidadáns, un CURSO BÁSICO DE INICIACIÓN AO 

ALZHEIMER, celebrado no Hospital Clínico Universitario e 

dividido en tres módulos: 

   1. Obradoiro de iniciación sobre demencias e Alzheimer. 

  2. Obradoiro sobre recursos sociosanitarios. Aspectos 

legais en demencias e Alzheimer. 

  3. Obradoiro de psicoestimulación en demencias e Alz-

heimer. 

O curso estivo dirixido aos coidadores, familiares de per-

soas con Alzheimer e outras demencias e á poboación en 

xeral. O fin destes cursos é concienciar aos cidadáns das 

necesidades específicas deste colectivo, dar pautas de 

actuación con eles, informar sobre os recursos existentes 

na nosa comunidade e achegar o traballo que se fai en 

AGADEA en prol deste colectivo.  

ESCOLA DE FAMILIAS : “A FISIOTERA-

PIA DÍA A DÍA” 

 

Por segundo ano consecutivo AGADEA comezou, no pa-

sado mes de novembro, unha nova edición da "Escola 

de Familias", un programa de formación para os familia-

res de persoas con Alzheimer e outras Demencias. 

 Esta actividade estase realizando tanto en Santia-

go de Compostela como no centro de día de Alzheimer 

de Ribeira, que AGADEA xestiona nesta localidade. Este 

programa de formación realízase unha vez ao mes, e a 

súa duración é de oito meses. 

 Na edición actual estase a tratar o tema  " A Fisio-

terapia", orientada tanto a persoa que sofre a enfermi-

dade como ao seu coidador. 

 Este programa pretende, mediante unha for-

mación a nivel físico de todos os familiares, conse-

guir una mellora na calidade de vida nas persoas 

afectadas pola enfermidade de Alzheimer. 

AGADEA PARTICIPA NO XIV  CONGRESO ES-

TATAL DE VOLUNTARIADO 

O Pasado 29, 30 de novembro e 1 de decembro ce-

lebrouse  no Palacio de Exposicións e Congresos da 

Coruña (PALEXCO) o XIV Congreso Estatal de Vo-

luntariado. 

AGADEA participou, xunto con outras Entidades de 

Voluntariado, 

colocando un 

Stand Infor-

mativo. Nel 

expúxose todo 

o labor que fan 

os voluntarios 

na asociación 

así como as actividades que esta organiza dende fai 

anos. 

Polo Stand acercáronse diversas autoridades, como 

os Príncipes de Asturias, o Presidente da Xunta de 

Galicia, don Alberto Núñez Feijoo e a Conselleira de 

Traballo e Benestar, dona Beatriz Mato; as cales se 

interesaron polo traballo que desde AGADEA se está 

a facer polas persoas que sofren algún tipo de de-

mencia e polas súas familias. 





 

CURSO SOBRE TERAPIA OCUPACIONAL E 

FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EN  

PERSOAS CON ALZHEIMER 

AGADEA organiza un curso sobre “A terapia ocu-

pacional e a fisioterapia na enfermidade de Alzhei-

mer” no Centro de Día de Alzheimer de Ribeira. 

Esta acción formativa está dirixida a profesionais 

sociosanitarios que traballan con persoas que pa-

dezan algunha demencia e con interese en adqui-

rir coñecementos e técnicas de aplicación básicas 

para proporcionar un coidado máis completo a en-

fermos de Alzheimer e/ou a persoas en período de 

senectude con patoloxías crónicas invalidantes.  

O curso, que conta con dous módulos (“A fisiote-

rapia na terceira idade” e “A terapia ocupacional 

nos enfermos con demencia”), comezou en febrei-

ro e estenderase ata o mes de maio.  

Este curso esta declarado de "INTERÉS SANITA-

RIO" pola Xunta de Galicia e ten unha duración 

total de 32 horas. 

OS USUARIOS DO CENTRO DE DÍA 

DE ALZHEIMER DE RIBEIRA  

VISITAN A LONXA 

O pasado 27 de Xaneiro, ás 15:00 h, 

14 usuarios do Centro de Día asistiron 

a unha subasta na Lonxa de Ribeira. 

Puideron comprobar como os presentes 

puxaban pola ameixa e a navalla reco-

llida durante esa xornada. Durante a 

visita recordaban e comentaban entre 

eles como 

era ese pro-

ceso na súa 

época, xa 

que no pa-

sado se de-

dicaron a traballo no mar. Rematada a 

subasta, e despois dun agradable pa-

seo, dirixíronse a un bar próximo para 

tomar un café e compartir un momento 

de bromas e sorrisos.  

 

  NO CENTRO DE DÍA DE RIBEIRA . . . 

1ENTROIDO NO CENTRO DE DÍA DE RIBEIRA 

Os usuarios do Centro de Día de Alzheimer reuníronse o 

venres 24 de Febreiro 

para festexar o 

remate do Entroido. A 

xornada comezou cos 

u s u a r i o s  e  o s 

t raba l ladores do 

Centro disfrazándose 

de pintores cos traxes 

que eles mesmos 

elaboraron con anterioridade. Finalmente, todos xuntos 

sentados á mesa, disfrutaron dos doces típicos destas 

datas.  

No Centro Terapéutico de Santiago de Compostela tamén 

se celebrou esta festividade o día 20 de febreiro, e 

durante a celebración os usuarios disfrazaron se de sinais 

de tráfico. 

1VISITA AO HÓRREO DE ARAÑO 

 

O pasado venres, 17 de febreiro, un grupo de 

usuarios do Centro de Día de Alzheimer de Ribeira 

desprazouse ata a parroquia de Araño (Rianxo) co fin 

de contemplar o hórreo máis largo de Galicia, xunto 

co de Carnota. Os asistentes puideron comprobar o 

poder do clero en épocas pasadas, xa que esta 

construcción forma parte dun conxunto arquitectónico 

que se completa coa Igrexa de Santa Baia, a Capela 

da Nosa Señora dos Milagros e o Palomar. 

A actividade resultou moi satisfactoria posto que 

ningún dos usuarios coñecía o lugar, e tivemos 

ademáis a gran sorte de disfrutar dunha mañá de 

inverno bastante cálida.  



 



 

 

CURSO DE “ABORDAXE MULTIDISCIPLINAR PARA COIDADORES/AS”  

AGADEA levou a cabo do 24 ao 28 de outubro e do 2 ao 4 de novembro do 2011 un curso gratu-

íto baixo o nome “Abordaxe multidisciplinar para coidadores/as”. Este curso tivo lugar na Casa 

Común, A Igrexa (Calo) , no Concello de Teo.  

 O curso tentou achegar a todos os participantes á realidade da convivencia cos enfermos de 

Alzheimer ou outras demencias e dos coidados que estes precisan. Por outro lado, tamén se lle 

facilitaron aos asistentes as referencias básicas que lle permitan dar uns coidados de calidade con 

menos esforzo co fin de buscar o equilibro na vida cotiá. 

 Esta actividade formativa, que tivo unha duración de 24 horas, contou coa colaboración de 

profesionais de distintas especialidades., abordando as seguintes temáticas: aspectos teóricos 

acerca das demencias, os efectos da enfermidade na familia, organización e planificación da vida 

cotiá, aspectos legais, tratamentos, recursos sociais, etc. 

INFORMACIÓN:                                                      PÁXINA DE AGADEA  EN FACEBOOK: AGADEA ALZHEIMER 

 
Rúa dos Salgueiriños de Abaixo,  
15—15704 Santiago de Compostela Tlf: 981 59 57 38 
Centro de Día de Ribeira. R/ Cardeal Cisneros, nº1, 15960 Ribeira Tlf: 981 87 29 13 

 

www. agadea.com    agadea@agadea.org         

 
INICIO DAS AULAS DE ESTIMULACIÓN INTEGRAL 

En xaneiro do 2012, AGADEA comezou os talleres de estimulación cognitiva e psicomotriz na Casa 

Común de Rarís (Concello de Teo) os mércores e venres en horario de tarde (de 16:00 h ás 20:00 

h). Estes obradoiros, que seguen as mesmas dinámicas que os que se levan realizando en Santiago 

de Compostela, están dirixidos ás persoas con deterioro cognitivo, enfermidade de Alzheimer ou 

outras demencias. 

 Nestas terapias realízanse actividades entre as que destacan as seguintes: orientación á reali-

dade, xerontoximnasia e estimulación cognitiva individual (na que se traballan as distintas funcións 

cognitivas: linguaxe, memoria, atención, cálculo, etc.) 

Unha terapeuta ocupacional coordina e planifica as actividades que se realizan nos obradoiros. Ás 

terapias tamén van voluntarios que a axudan, posibilitando así unha atención máis directa e o ma-

ior grao de estimulación posible. 

 Os familiares interesados poden recibir asesoramento especializado en canto aos recursos so-

cio–sanitarios que hai na comunidade e apoio psicolóxico por parte da traballadora social e da psi-

cóloga de AGADEA. 

 

  . . . E NO CONCELLO DE TEO  




