
ProT 2B1 

Comunicación solidaria en AGADEA 

   

Geada Ares, Antía  

Gesteira Estévez, Hortensia 

Liñares García, Olalla  

Lozano Aguiar, Lara 

1. Pretensións previas do traballo: 

Ao comezo do ProT, o noso grupo pensaba que tiñamos 

que colaborar máis desde un ámbito de axuda de 

voluntariado no plano social. Así o que fixemos foi 

contactar con AGADEA para ir aos seus talleres de 

estimulación cognitiva e psicomotriz que realizan para os 

dementes de Alzheimer. Despois orientámonos a unha 

tarefa de comunicación externa da asociación e a unha 

labor de difusión das súas actividades: Facebook, boletín, 

vídeo, memoria anual… para dar a coñecer AGADEA. 

2. Obxectivos dos alumnos. Obxectivos de AGADEA. 

Converxencia e dinámicas de traballo. 

Cando comezamos con este proxecto, as dúas partes 

involucradas tiñamos dous obxectivos principais: un 

“egoísta” e outro “altruísta”. Nós buscabamos cumprir co 

noso traballo como alumnas pero tamén colaborar coa 

asociación. En AGADEA buscaban en nós axuda 

voluntaria, pero tamén botarnos unha man no noso 

cometido. Creouse así unha retroalimentación que foi 

facendo que as necesidades dunhas fosen coincidindo 



coas pretensións doutras. Esta converxencia fortaleceuse 

no momento de concretar a nosa misión definitiva en 

AGADEA: nós queríamos traballar como comunicadoras e 

eles tiñan carencias nesta área. Así, a nosa labor foi máis 

motivadora e enriquecedora para nós -colaboramos naquilo 

no que estamos especializadas- e máis eficiente para 

AGADEA –axudamos en algo realmente necesario.  

3. Organización interna de AGADEA. 

A misión principal de AGADEA basase no coidado de 

enfermos de Alzheimer ou outras demencias, mais tamén 

leva a cabo outras tarefas relacionadas coa axuda aos 

familiares dos enfermos e coa difusión do seu traballo 

como organización. Así mesmo, o seu labor tamén consiste 

en concienciar á sociedade sobre a traxedia da 

enfermidade do Alzheimer e o que esta supón para os 

enfermos e a súas familias. 

3.1 As dinámicas da asociación. AGADEA ten un servizo 

diario de coidado ao enfermo nos talleres da organización. 

Nós estivemos traballando no centro de Vite. Alí, 

dependendo do grao de enfermidade realízanse unhas 

actividades ou outras. Neste centro dividen aos enfermos 

en dous grupos: un grupo no que a enfermidade se atopa 

nos seus primeiros estadios e outro no que os enfermos 

teñen unha conduta agresiva debido ao avance da 

enfermidade. No primeiro grupo a dinámica basase en 

xogos de estimulación cognitiva. Ao longo da tarde os 

enfermos máis leves realizan diferentes xogos coa axuda 

das súas coidadoras: len os periódicos e falan da 

actualidade, participan en xogos de estimulación de 

memoria e fan sinxelos exercicios de ximnasia que lles 

axudan a mellorar a súa mobilidade. Mentres, no outro 



grupo realízanse actividades orientadas a enfermos máis 

graves, como a musicoterapia. Debido á gravidade do 

avance da enfermidade nestes enfermos, as coidadoras 

teñen que estar en todo momento pendentes dos seus 

movementos.  

Ademais deste servizo de coidado diario, AGADEA tamén 

organiza outras actividades fóra dos centros. Neste caso 

asisten os enfermos leves. A maioría destas saídas son 

culturais, aínda que os obxectivos que pretende acadar a 

asociación a través destas dinámicas van máis aló da 

aprendizaxe. O que a organización pretende con estas 

actividades é, ademais de entreter aos enfermos, 

achegalos á realidade e facer que esquezan os obstáculos 

cos que se atopan cada día. Así, AGADEA adícase 

exclusivamente aos seus enfermos, mais non esquece o 

importante que son os seus familiares. Por este motivo, nos 

últimos meses a asociación organizou varios cursos, como 

por exemplo o curso de fisioterapia e terapia ocupacional 

especializada en persoas con Alzheimer, co propósito de 

axudar aos familiares a tratar cos enfermos.  

3.2 Voluntariado. AGADEA considera vital a implicación do 

tecido social na problemática das persoas que sofren 

Alzheimer e as súas familias. Por isto, ademais de ter unha 

plantilla de traballadores (psicólogas, xerocultoras e 

traballadoras sociais), tamén acolle xente en prácticas e a 

voluntarios. O programa de voluntariado céntrase por unha 

banda, en visitas de acompañamento e estimulación a 

enfermos de Alzheimer e de outras demencias. Estas 

visitas realízanse semanalmente, por parellas, e resultan 

ser moi gratificantes para a persoa que as realiza e para ao 

coidador supoñen un respiro e un apoio. Así mesmo, os 

voluntarios tamén colaboran coa psicóloga e as auxiliares 



nos Obradoiros de estimulación Cognitiva e Psicomotriz, e 

nas actividades de difusión e divulgación de AGADEA. Os 

voluntarios reciben unha formación específica previamente 

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. 

3.3 Intercambio e colaboración. Comezamos a traballar en 

AGADEA como voluntarias para axudarlles nos talleres. 

Desta forma pretendíamos coñecer o traballo da asociación 

e aprender a tratar aos enfermos de Alzheimer. Despois de 

dúas tardes nos talleres, empezamos a pensar que 

poderíamos axudalos máis se fixeramos un labor máis 

dirixido á comunicación. Por iso falamos coa organización 

para ver que opinaban ao respecto. Á asociación 

pareceulle unha gran idea, xa que non contaban con 

persoas que difundisen o seu traballo. Así, comezamos a 

difundir a organización a través de redes sociais como 

Facebook, e redactamos, xunto con un rapaz de traballo 

social en prácticas, un boletín coas últimas novas. Tamén 

nos encargamos de axudarlles a editar un vídeo para 

difundir en Youtube e en Facebook. Podemos dicir que nun 

principio decidimos traballar con AGADEA para axudarlles 

no seu traballo, mais despois descubrimos que AGADEA 

tiña unha necesidade que nós podiamos cubrir levando a 

cabo o que a nós nos gusta máis, un verdadeiro traballo de 

xornalistas. 

A nosa colaboración con AGADEA funcionou grazas á 

cooperación establecida entre o noso grupo ProT e parte 

dos traballadores de AGADEA. Foi un proceso de beneficio 

mutuo, xa que a asociación puido difundir  o seu labor a 

través do noso traballo de comunicación e nós ao mesmo 



tempo aprendemos multitude de cousas sobre a 

enfermidade do Alzheimer, o funcionamento da 

organización, ou o labor de difusión dunha asociación. 

 

4. Actividades emprendidas e relación coa materia: 

Fixemos unha serie de actividades de comunicación 

externa da asociación. Destaca a realización dun perfil e 

dunha páxina en Facebook (Agadea Alzheimer) que 

completamos con actualizacións da web e outros contidos 

como películas ou páxinas que teñen que ver co Alzheimer 

ou outras demencias. Ademais, axudamos a facer o boletín 

trimestral que a organización fai para subministrar aos seus 

socios a información das actividades que se veñen 

realizando. Neste senso de dar a coñecer as actividades, o 

noso grupo tamén elaborou un vídeo que recolle os 

momentos significativos dunhas xornadas interxeracionais: 

entre nenos e anciáns. Por último, hai que dicir que tamén 

fomos aos talleres para enfermos de Alzheimer e isto serviu 

para que vísemos o tipo de relación e comunicación que se 

dá entre os enfermos e os coidadores. En relación coa 

materia, realizamos tanto unha labor social como de 

comunicación, que era do que se trataba. 

5. Aproveitamento grupal das accións: 

-Os talleres de voluntariado permitíronnos ver como se 

comunican entre os enfermos e entre estes e os 

coidadores. 

-As actividades de comunicación déronnos a oportunidade 

de facer algo que ten relación co xornalismo pero máis alá 

dunha práctica para unha materia: permitiunos ver este 



traballo como parte da sociedade e fabricar un produto para 

a mesma. 

-A nivel grupal, o que máis nos aportou é aprender a 

poñernos de acordo para fixar unha hora de quedada, tanto 

entre nós como coa asociación. 

6. Promoción da acción e do intereses da asociación na 

aula e no blog. 

A nosa labor de difusión pasou tanto por familiarizar ós 

compañeiros co Alzheimer como por darlles a coñecer 

AGADEA. Trasladamos ó blog semanalmente o noso 

traballo, complementando as nosas experiencias con 

outros materiais. Promocionamos a páxina web de 

AGADEA e a páxina de Facebook que nós mesmas 

creamos, animando á xente a visitala e difundila. 

Compartimos a novidosa película Arrugas, relacionándoa 

con AGADEA e animando ó resto a vela. Tamén 

promovemos un vídeo que axudamos a crear que recolle 

diversas actividades de AGADEA.  

Ademais de expoñer a nosa labor, tamén relatamos as 

nosas vivencias para chegar á xente desde a proximidade. 

Non só informamos, senón que tamén sensibilizamos, e 

cremos que esta combinación é a mellor maneira de 

difundir. 

7. Estimación da intervención do membro GOBE. 

O noso grupo ProT contou coa colaboración de Alberto 

Rivera Rey durante algunha xornada en AGADEA. O seu 

rol centrouse en apuntamentos que nos axudaron a 

encamiñar a nosa colaboración no ámbito comunicativo e 

de difusión da asociación, algunha idea que nós tiñamos ao 

principio foi perfeccionada por el grazas as indicacións 



dadas polo profesor ao GOBE. Por outro lado, el tomou 

apuntamentos durante esas xornadas e observou con 

detalle a nosa actitude. Debemos facer referencia á súa 

puntualidade e dicir que a súa intervención non alterou a 

dinámica do grupo. 

Aportación individual: Geada Ares, Antía 

Traballar con AGADEA serviume para coñecer máis a 

fondo a enfermidade do Alzheimer e as súas fatídicas 

consecuencias, e tamén como unha introdución ao labor 

comunicativo do xornalista, no referente á difusión das 

actividades da organización.  

Dende o primeiro momento no que pisei os talleres de 

AGADEA en Salgueiriños, comezou para min un proceso 

de continua aprendizaxe. Eu sabía que a organización 

trataba con enfermos de Alzheimer e outras demencias, 

mais non sabía en que consistía exactamente o seu 

traballo. Nestes talleres puidemos participar nas dinámicas 

da organización (xogos de estimulación cognitiva e 

psicomotriz, musicoterapia, ximnasia), así como tamén 

observar os diferentes comportamentos e reaccións dos 

enfermos. A nosa colaboración continuou despois na sede 

de Salgueiriños onde intentamos dar a coñecer á 

organización a través do Facebook e doutras actividades. 

Foi unha gran experiencia poder difundir o seu labor, xa 

que puidemos traballar como xornalistas e ao mesmo 

tempo, ao colaborar con expertos no tema, aprendemos 

máis cousas sobre a organización e sobre o Alzheimer.  

Estando alí, vendo o agarimo e o esforzo dos coidadores e 

doutros traballadores de AGADEA, decateime do 

importante valor do seu traballo, así como, por desgraza, 

do non recoñecemento por parte da sociedade. É unha 



mágoa que a xente non sexa consciente do gran labor que 

están levando a cabo certas organizacións como AGADEA. 

No referente ás propostas de mellora, a verdade é que 

como grupo traballamos moi ben e non tivemos ningún 

problema na interacción coa asociación. Quizais o noso 

erro foi que ao principio entendemos que tiñamos que 

traballar coa asociación como voluntarias e non pensamos 

en que a nosa colaboración consistiría máis ben en difundir 

o seu traballo, pero finalmente orientamos ben o traballo.  

Aportación individual: Gesteira Estévez, Hortensia  

A) Cando decidimos traballar con AGADEA, eu tiña idea do 

que era o Alzheimer e do que esta demencia significaba 

pero foi con esta experiencia onde comecei a valorar moito 

máis o gran labor que fan as asociacións a prol das 

demencias. Agora son consciente de que para os 

dementes de Alzheimer é moi importante o que fagan as 

persoas que estean ao lado. 

Por outra banda, coa labor que nos desempeñamos dentro 

da asociación aprendín moito a nivel práctico. Os medos 

que ao comezo tiña para contactar coa asociación foron 

minguando e abrindo un novo camiño na miña práctica. 

Ademais, creo que o noso labor tamén lle veu moi ben á 

asociación xa que aínda que teñen un bo equipo para levar 

a cabo o seu traballo, non contaban con persoas dedicadas 

só a comunicación e difusión ( de feito ese labor facíao 

María, a traballadora social de AGADEA). 

B) Desde o meu punto de vista, se tiveramos máis 

información sobre como levar a cabo esta comunicación 

sairía mellor porque ao ir case desde cero ten as súas 

eivas, aínda que ben é certo que dos erros apréndese.  



En canto á nosa dinámica grupal, creo que ao principio 

fixemos pouca “economía do esforzo” ao ir dous días as 

catro xuntas, cando podiamos ir por separado. 

Por último, os membros da asociación foron moi amables 

con nós e valoráronnos moito. De feito, ata pode haber 

contacto futuro e será un contacto máis na miña axenda.  

Aportación individual: Liñares García, Olalla 

Antes deste proxecto, eu nunca participara nunha labor de 

voluntariado, nin nunca me achegara moito á enfermidade 

do Alzheimer. Nun principio estaba un pouco perdida: tiña 

que colaborar cunha asociación para min descoñecida, e 

había desenvolver nela a miña labor como comunicadora. 

Pero a experiencia vaille dando forma ós nosos retos. 

 O punto de partida, o que dou pé a todo o demais, foi o 

primeiro día (como é normal, por outra banda). Nesa 

primeira xornada, asistín con Antía ós talleres onde están 

os enfermos. Alí vivín unha destas situacións nas que 

trunfa a humanidade das persoas, nas que unha saca o 

mellor de si. Entendín o que é realmente a enfermidade do 

Alzheimer, e tamén o que supón para os que a padecen e 

os que acompañan a estes enfermos. Alí sentinme case 

coma unha estudante de algo relacionado coa educación 

social, en seguida me metín no papel. Pero nese momento 

tamén me dei conta da miña necesidade de comunicar. Eu 

estaba vivindo unha experiencia para min moi gratificante, 

pero á vez xa estaba sentindo a necesidade de compartila 

coas demais persoas. A partir de aí motiveime para facerlle 

chegar á xente o que eu vira alí dentro aquela tarde, para 

facer que AGADEA se difundise entre a sociedade. E 

penso por iso finalmente a nosa axuda non foi simplemente 



cumprir cunha obriga académica, senón que realmente 

puxemos en AGADEA e noso gran de area. 

Este proxecto aportoume cousas tanto como persoa como 

coma comunicadora. Por unha banda, fixen medrar a miña 

sensibilidade, a miña empatía. Pero por outra, entendín a 

necesidade de vivir as cousas para logo comunicalas, esa 

primeira persoa que moitas veces falla no xornalismo.  

Aportación individual: Lozano Aguiar, Lara 

Coa miña participación en AGADEA descubrín a 

importancia da dependencia que ten o ser humano doutras 

persoas. Para os doentes de enfermidades tipo Alzheimer é 

moi importante o apoio dunha familia e duns profesionais 

para que non perdan o fío da realidade así como a 

dinámica do seu día a día. Por outro lado esta experiencia 

aprendeume a traballar con profesionais doutras áreas, 

algo ao que o xornalista debe acostumarse e que a 

universidade non aporta nas prácticas obrigatorias das 

materias específicas da carreira.  

Esta experiencia dividiríaa en dous apartados: Por un lado, 

como voluntaria ao traballar nos talleres de Estimulación 

Psicomotriz e por outro como comunicadora e difusora da 

asociación en todo o que rodea a web. O primeiro foi un 

labor máis de axuda social a esa comunidade mentres o 

segundo foi algo máis profesional. 

Con respecto ao persoal da asociación só notei en falta 

alguén que levara o ámbito comunicativo, xa que unha 

traballadora social non ten os mesmos coñecementos ca 

un xornalista que o seu rol é comunicar. Cabe dicir que 

esta asociación nos acolleu cos brazos abertos tanto para a 

labor comunicativa como nos talleres. Mesmo nos 



convidaron a seguir formando parte de AGADEA tras a 

realización do traballo ProT, algo que nos axuda a coller 

experiencia e recoñecemento como xornalistas.  

No que atinxe ao grupo so teño que agradecer o esforzo de 

cada unha de nós e as ganas que lle puxemos a esta 

actividade. A isto contribuíron os ánimos e as felicitacións 

dos membros de AGADEA, que eran o motor da nosa 

motivación. 

 

 


