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AFAGA pertence á Confederación Nacional de Asociacións de Familiares de enfermos de
Alzheimer (CEAFA) a través da Federación de Asociacións Galegas de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (FAGAL), da que AFAGA foi membro fundador.
Dentro dos seus fins máis destacados están a orientación e información tanto a familiares
como á poboación en xeral, achegar a realidade da dolencia ás entidades públicas e
privadas co obxectivo de conseguir unha resposta ampla e eficaz ás demandas deste
colectivo e estimular e colaborar nas investigacións que sobre esta enfermidade se
realicen.
AFAGA ten asumido tamén un importante papel de entidade provedora de múltiples
servizos no ámbito atención socioasistencial ás persoas maiores con dependencia;
equipamentos, actividades e servizos aos que teñen acceso un número considerable de
persoas tanto persoas dependentes como enfermos e familiares e coidadores.
A asociación conta con varios centros e espazos onde desenvolve a súa labor. Por
unha banda, xestiona un Centro de Día en Vigo, que conta con 40 prazas, e unha
Unidade Terapéutica en Porriño, con 24 prazas, dependentes ambos os da Xunta de
Galicia.


Entre os programas e servizos que se desenvolven no Centro de Día Beiramar e
na Unidade Terapéutica O Porriño destacan:

 Servizos

básicos. Considéranse servizos básicos de atención ás persoas

usuarias no centro os seguintes: manutención, transporte, coidado persoal,
aseo e hixiene, control e mantemento da saúde, asistencia nas actividades
básicas da vida diaria (ABVDs) e axuda na comida e no transporte.

 Servizos terapéuticos. Entre os servizos terapéuticos é necesario diferenciar os
servizos específicos dirixidos ao usuario (que se desenvolverán a través do
programa de intervención terapéutica) e os específicos para a familia coidadora
(articulados no programa de intervención coas familias). Algúns exemplos
destes programas son: psicoestimulación; estimulación cognitiva e motriz;
estimulación
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xerontoximnasia; fisioterapia; terapia ocupacional; laborterapia; musicoterapia e
control da saúde.

E, por outra banda, ten varios centros e espazos en Vigo e diversos puntos da
área sanitaria.


Centro de Atención Integral. Situado en Martínez Garrido, en Vigo, o centro
dispón de catro aulas para a realización de obradoiros de estimulación funcional e
cognitiva, exercicios de rehabilitación e fisioterapia, psicomotricidade, novas
tecnoloxías e técnicas de comunicación.
Ademais da atención aos afectados pola enfermidade de Alzhéimer, outro dos
principais obxectivos do Centro de Atención Integral é dar un importante impulso á
área de formación dirixida tanto aos profesionais como aos familiares dos
propios usuarios, por iso impártense diversos cursos e obradoiros ao longo do
ano.
Por último e coa finalidade de ofrecer apoio aos familiares coidadores, ofreceranse
diversas actividades de respiro e atención psicolóxica co obxectivo de evitar a
aparición do denominado “síndrome do coidador”.



Unidade Terapéutica “Reitoral de Mos”, Afaga desenvolve Obradoiros de
estimulación cognitiva e funcional en Mos.



Centro Comarcal de Atención ao Alzheimer ‘Baixo Miño’. Situado na antiga
escola de Chans, en Randufe, Tui.



Obradoiros de estimulación cognitiva e funcional en Salceda de Caselas.
Realízase no Centro Social A Devesa.



Obradoiros de estimulación cognitiva e funcional en Nigrán.



Obradoiros de estimulación cognitiva en Ponteareas



Obradoiros de estimulación cognitiva en Redondela e Chapela

Respecto á memoria de actividades que se desenvolveron ao longo do ano 2019, a
continuación descríbense tódolos programas e iniciativas que se fixeron e os resultados de
cada un.
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PROGRAMA ACOLLIDA
O programa de Acollida é a porta de entrada á Asociación. Trátase da primeira
atención que reciben os familiares unha vez expresada a demanda de información.
As persoas que se achegan á Asociación o fan derivados polos servizos de saúde de
Atención primaria ou especializada, os servizos sociais, amizades ou a través de internet,
isto último en crecente aumento dende hai cinco anos.
Habitualmente, este programa é desenvolto polas traballadoras sociais de Afaga, que
desempeñan a súa actividade en Vigo, Porriño, Tui, Mos, Salceda de Caselas, Nigrán,
Ponteareas e Redondela é dous puntos de información no “espazo asociativo” no
Hospital Meixoeiro e no centro de saúde de Tomiño.
Ademáis, de maneira ocasional, e a petición da persoa demandante, tamén pode ser
atendida pola psicóloga.
A técnica utilizada é a entrevista social estruturada:

FASE ANALISE

FASE INFORMACIÓN E

FASE INTERVENCIÓN

ORIENTACIÓN

O programa de Acollida supón, na maioría dos casos, a primeira oportunidade do familiar
de expresarse a nivel emocional, manifestar as intencións iniciais e expoñer as incertezas
respecto do futuro.
A acollida, pois, é clave, tanto se producen intervencións ulteriores coma se non.
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DATOS DO ANO 2019
Ó longo do ano 2019 fixéronse 345 acollidas. No seguinte gráfico podemos ver a
tendencia dos últimos 9 anos respecto á demanda do programa de Acollida, onde
claramente destaca un aumento gradual.

ACOLLIDAS 2011-2019
ACOLLIDAS

345
314
276
227
155

174

194

150

120

ano 2011 ano 2012 ano 2013 ano 2014 ano 2015 ano 2016 ano 2017 ano 2018 ano 2019

Das 345 acollidas realizadas no ano 2019, 241 realizáronse en Vigo, 15 en Mos, 9
Nigrán, 24 Tui, 7 en O Porriño, 17 en Ponteareas, 6 en Salceda, 2 en Redondela e 17
no novo punto de información “Espazo Asociativo” situado no hospital do
Meixoeiro.
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Acollidas por localidades
241

15

24

7

17

9

6

17

2

PERFIL E PROCEDENCIA DOS DEMANDANTES:
Gran parte da demandas chegan principalmente dos servizos de saúde; obre todo dos
médicos especializados como neurólogos e xeriatras, seguido dos médicos de
atención primaria e das traballadoras sociais do Sergas. As nosas redes sociais cada
día cobran un papel máis importante a hora de facilitar información os cidadáns sobre a
asociación.
Como vimos percibindo nos últimos anos, grande parte dos demandantes de información
teñen entre 25 e 55 anos destacar que se trata de familiares en idades laborais, acoden a
asociación preocupados polo futuro tanto de eles como dos seus familiares. Xa que lles
resulta moi complicado compatibilizar o coidado có traballo.
As demandas maioritariamente foron realizadas por mulleres e a súa relación respecto
a persoa enferma é filial como podemos ven na seguinte gráfica.
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RELACIÓN CO ENFERMO
fillos/as

cónxuxe

netos/as

nora/xenro

coidadores/as

cuñados/as

irma/n

amigos/as

178

88

23

27
1

4

20
4

Como conclusión final podemos resaltar a relación entre o demandante e o enfermo é
maiormente filial. Acoden a nosa asociación os fillos e fillas da persoa enferma e, en
ocasións, veñen acompañados polo cónxuxe do enfermo/a. Tamén destacar este ano, que
moitas familias que demandan información veñen polos dous proxenitores, incluso por un
dos seus proxenitores e polo seu cónxuxe. Isto quere dicir que comeza haber na
unidade familiar mais de unha persoa con demencia.
Destacar tamén, que como en anos anteriores, as acollidas seguen chegando non só de
Vigo e da área metropolitana sino das diferentes provincias de Galicia así como de
outras comunidades autónomas. É aquí onde aparece o perfil demandante del sobriño,
neto, fillo.
O número de persoas con demencia que se acercan a asociación xa diagnosticadas
é

bastante importante. Sendo a gran maioría de diagnóstico recente. A grande

maioría son mulleres, un 57%
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ATENCIÓN SOCIAL
O servizo de Atención Social refírese á información, asesoramento, consulta, xestión e
tramitación de recursos sociais, tanto públicos como privados que se realiza polas
traballadoras sociais de AFAGA.
A tramitación de recursos sociais públicos está limitada a aquelas nas que a administración
pública permite que traballadoras sociais non funcionarias realicen esta actividade:


Solicitude de Revisión de Grado de Dependencia.



Solicitude de Valoración/Revisión de Minusvalía.



Solicitude de Programa de Apoio Social (Respiro Familiar) para coidadores de
persoas con dependencia.



Solicitude do Programa “Acompáñote” de dispositivos de localización GPS.



Solicitude Bonotaxi.



Solicitude de Tarxeta Aparcamento Minusválidos.



Solicitude da tarxeta AA.

É habitual a consulta de expedientes para o que se contacta con departamentos da Xunta
e coas traballadoras sociais de atención primaria, normalmente resólvese de xeito
telefónico ou vía correo electrónico. Así mesmo, forma parte da actividade das
traballadoras sociais de AFAGA preparar documentación anexa a expedientes de servizos
sociais que computan como xestións administrativas.
Tendo en conta que o total de acollidas realizadas foron 345 e que a finalidade das
mesmas é responder a demanda de información por parte dos familiares respecto a os
distintos aspectos relacionados coa enfermidade, estas compútanse como atención social.
Co fin de desagregar as intervencións as dividimos en: información, xestión e derivación
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XESTIÓN
Por xestión entendemos dende a entrega de documentación necesaria para solicitar algún
servizo, cobertura da mesma, entrega e consultas administrativas relacionadas.
INTERVENCIÓNS TOTAIS: 723

Número de xestións
dende 2014 ata 2019
723

475
376
229
63
ano 2014

121
ano 2015

ano 2016

ano 2017

ano 2018

ano 2019

DERIVACIÓNS
Dividimos as derivacións realizadas dende Atención Social entre Internas (servizos ou
programas que desenvolve AFAGA) e Externas (Administración pública, centros e servizos
privados ou outras entidades).
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INTERNAS
APOIO PSICOLÓXICO

102

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN
NOVAS TECNOLOXÍAS E TALLER DE
FISIOTERAPIA

121

PROGRAMA DE ATENCIÓN NO
FOGAR

57

PROGRAMA DE FORMACIÓN

47

ASESORAMENTO EN PRODUTOS DE
APOIO

49

DEPARTAMENTO XURÍDICO

31

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

2

TALLER CULTIVA A MENTE

21

FISIOTERAPIA NO FOGAR

14

ACTIVIDADE DE PISCINA

8

EXTERNAS

11

SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN
PRIMARIA

214

MÉDICOS ESPECIALISTAS

56

RECURSOS PRIVADOS

68

OUTROS

23
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ATENCIÓN PSICOLÓXICA

1. Atención Psicolóxica a Coidadores Familiares de Enfermos
de Alzheimer ou outra demencia
Dende o programa de Atención Psicolóxica ofrecemos un Servicio de apoio para
coidadores familiares de persoas con Alzheimer ou outra demencia; para a prevención e
manexo de alteracións físicas, psicolóxicas e sociais derivadas das tarefas do coidado.
Inclúe, dende unha perspetiva bio-psico-social, unha serie de accións destinadas a
acompañar no transcurso da enfermidade.
Tipos de Atención:


Individual



Unidade Familiar



Grupal

Forma de entrada no programa:


Dende programa de Acollida (Equipo Atención Social AFAGA)



Derivación dende outros programas da asociación.



Derivación dende servicios sociosanitarios externos.



A petición propia.

DATOS 2019
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TOTAL PERSOAS ATENDIDAS: 220

2019



TOTAL INTERVENCIÓNS: 587

Evolución do Servizo
587

600
500

403

400

386

454

Persoas Atendidas

300
200

423

181

186

207

2015

2016

2017

184

220

Intervencións

100
0
2018

2019

 Lugar atención: Centro de Atención Integral Rivera Atienza

Número de Intervencións totais
individuais
Total persoas atendidas

448

116 persoas

 Lugar atención: Centro de Día Beiramar

Número de Intervencións totais

Total persoas atendidas

13

37

8 persoas

2019

 Lugar atención: Unidade de Atención Terapéutica de Porriño

SERVIZO

Familias Usuarios
de Unidade
Terapéutica
de Porriño

Atención a
coidadores do
contorno socio
comunitario

16

14

30

3 coidadores

3 coidadores

6 coidadores

6 persoas

3 persoas

9 persoas

Número de
Intervencións totais
Intervención Sistema
Familiar
Intervención
Individual Coidador

Total persoas
atendidas

Totais

1 familia

 Familias usuarios obradoiros Centro Sociocomunitario Ponteareas

SERVICIO

Número de Intervencións

Total persoas atendidas

14

FAMILIAS USUARIOS
Talleres Estimulación
AFAGA

2

2 persoas

2019

 Familias usuarios obradoiros Multiusos A Xunqueira: Redondela

FAMILIAS USUARIOS
SERVICIO

Talleres Estimulación
AFAGA

Número de Intervencións

2

Total persoas atendidas

2 persoas

2. Atención

psicolóxica

a

persoas

enfermas

leves

con

demencia
Descrición:
Ofrecer un servizo de apoio a persoas que padecen algún tipo de demencia, para expresar
sentimentos e emocións e acompañar no proceso de aceptación inicial do diagnostico; así
como aportar pautas prácticas para que o seu día a día sexa máis independente e
estimulador posible.

15



TOTAL PERSOAS ATENDIDAS: 5



TOTAL INTERVENCIÓNS: 16

2019

3. Intervencións grupais para coidadores familiares
Descrición:
A intervención psicolóxica grupal pautada e organizada, xestionada por profesionais, axuda
a mellorar a calidade de vida, a capacidade de resiliencia e o estado de ánimo dos
coidadores de persoas con Alzheimer ou outra demencia entre outras variables.
En Afaga desenvolvemos diferentes modelos evidenciados cientificamente e de creación
propia baseados na metodoloxía terapéutica e psicoeducativa.
Metodoloxía
Desenvolvéronse diferentes modelos de intervención para a consecución dos obxectivos:


Grupos terapeúticos. Afaga Alzheimer & Fundación Pasqual Maragall.
Realizouse un grupo de intervención terapeútica con coidadores familiares, no VAL
MIÑOR desenvolvendo o modelo de intervención da FPM, que consistiu en 14
sesións semanais e 6 de seguimento mensual. Complementáronse

con 2

actividades culturais e de ocio terapéutico para o binomio coidador-enfermo.


Grupos terapeúticos. Afaga Alzheimer & Fundación “La Caixa”.
Iniciáronse dous grupos na nosa sede de VIGO, desenvolvendo o modelo de
intervención da Fundación Pasqual Maragall.
Ademáis, dous grupo fixeron o seguimento pautado na intervención.



Obradoiro ‘Un Coidador, Dúas Vidas’ Afaga Alzheimer & Concello de
Tomiño.
Actividade psicoeducativa cunha duración de 4 sesións, a través dunha
metodoloxía dinámica e activa preténdese

potenciar o rol do coidador cómo

dominio básico para unha boa aceptación e organización.



Grupos de Axuda Mútua (GAM)
Os participantes dos grupo de intervención terapéutica 2017 (Vigo) y 2018
(Redondela) , transformáronse nun GAM con seguimiento profesional, reúnen
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trimestralmente co profesional de referencia na nosa sede e complementan con
actividades de ocio e tempo libre organizados por eles mesmos



Grupo Psicoeducativo (Red Paraguas Rural)
Iniciouse en decembro de 2019: A primeira parte do Programa Psioeducativo para
Coidadores Familiares no Entorno Rural a través dun convenio da Federación
Galega (FAGAL) e a Fundación Barrié, no Concello de Covelo
A primeira parte consistiu en 2 sesiones formativas e a continuación desenvolverán
durante o ano 2020 sesiones Grupais Mensuais.

G. Terapeútico
VAL MIÑOR

G.

UN

GAM

Red Paraugas

Terapeúticos

COIDADOR:

Vigo &

Rural

AFAGA VIGO

DUAS VIDAS

Redondela

Covelo

1 grupo

10 coidadores

3 grupos

1 GRUPO
TOMIÑO

Saidas:

30 coidadores

• Coruña

10 coidadores

• Balneario

2 grupos

15
participante
s

DATOS 2019
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Total persoas participantes nos grupos: 75 persoas

1 grupo

10
participantes

2019
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SERVIZO DE ASESORAMENTO EN TERAPIA
OCUPACIONAL
Ó longo do ano 2019 leváronse a cabo diferentes intervencións dirixidas a cubrir as
demandas de familiares de enfermos de alzhéimer que solicitaban información e
asesoramento sobre produtos de apoio que lles puidesen facilitar ou mellorar o día a día co
seu familiar. As intervencións realizadas foron un total de 206.
Cónxuxes de Fillos/as
Produtos de
apoio

Localizadores

de Persoas

usuarios que usuarios que con
solicitaron

solicitaron

información

información

Persoas

outro totais

parentesco

que

solicitaron
información

40

50

14

104

0

1

1

2

Barandilla

4

5

5

14

Cadeira de

6

5

4

15

Grúa

6

3

1

10

Pastilleiro

4

2

2

8

Alza

9

10

1

20

Cadeira de

8

11

2

21

Agarradeira

4

6

2

12

TOTAL

81

93

32

206

GPS
Cama
articulable

ducha

rodas
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Produtos de Apoio Solicitados

Agarradeira
6%

Cadeira de rodas
10%

Alza
10%
Localizadores GPS
50%
Pastilleiro
4%
Grúa
5%
Cadeira de ducha
7%

Barandilla
7%
Cama articulable
1%
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SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO
1. Servizo de Axuda no Fogar

A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias constitúese na
propia contorna no que os seus asociados desenvolven o seu marco habitual de vida,
dando cumprimento a un dos principios reitores da atención á dependencia consagrados
na propia Lei 39/2006, de 14 de decembro de Promoción da Autonomía Persoal e Atención
ás persoas en situación de dependencia: “A permanencia das persoas en situación de
dependencia, sempre que sexa posible, na contorna no que desenvolven a súa vida
diaria”.
Nesta liña, o Servizo de Axuda no Fogar especializado en Alzheimer de AFAGA
consta no RUEPSS como servizo integrado na carteira de Servizos á dependencia
denominado nesta como “Servizo de Axuda no fogar para persoas dependentes con
Alzheimer” ,consiste na prestación dunha serie de atencións no fogar, de carácter persoal
e doméstico destinado ás persoas afectadas por algún tipo de demencia
neurodexenerativa e a súa contorna convivencial por parte de persoal TCAE con formación
específica .
O funcionamento do servizo está supeditado á orde do 22 de xaneiro do 2009 pola que se
regula o servizo de axuda no fogar.

MODALIDADE DE SERVIZOS PRESTADOS
 Servizo de aseo
Consta dunha hora de atención no domicilio.
A tarefa principal é a de realizar o aseo da persoa usuaria (cama, aseo, vestido, etc.).
 Servizo de aseo+
Consta dunha hora e 30 minutos de atención no domicilio.
Este servizo é unha mestura entre o aseo e un pequeno acompañamento ou paseo.
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 Servizo de respiro
A tarefa principal é a de realizar o acompañamento da persoa usuaria e tratar de
proporcionar ó familiar coidador principal unhas horas para si mesmo, podendo saír para ir
tomar algo, facer recado, etc. En resumidas contas, que a persoa poida respirar.
No caso de que sexa necesario, tamén se realizarán tarefas de aseo e hixiene.
Normalmente o desenvolvemento desta modalidade de servizo é de tarde.
 Respiro de sábados esporádicos
Tratase dun servizo esporádico, que pode ser de 4 a 6 horas (de maña ou tarde).

PERSOAS DESTINATARIAS
Persoas afectadas por algún tipo de demencia neurodexenerativa, independentemente do
seu nivel de deterioro.

ZONA DE ACTUACIÓN
Cidade de Vigo e concellos limítrofes.

BENEFICIARIOS
Directos: 31. Persoas diagnosticadas por algún tipo de demencia neurodexenerativa.
Indirectos: 75. Coidadores principais e/ou rede de apoio.
 Perfil dos coidadores principais


75% mulleres



25% homes

A maioría dos coidadores principais beneficiarios de SAD de AFAGA son mulleres maiores
de 65 anos.
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 Perfil dos usuarios/as


42,2% homes



55,8% mulleres

Usuarios por idades
10% 6%
10%

50-59
60-69
70-79

42%

32%

80-89
>90

A enfermidade de Alzheimer é a causa máis común de demencia neurodexenerativa
atendida desde o Servizo de Axuda a Domicilio de AFAGA.

Otros
10%

Diagnóstico dos usuarios
DFT
13%

Dmixta
6%
Dvascular
13%

23

DTA
58%

2019

Case a metade dos beneficiarios teñen unha idade comprendida entre os 80-89 anos,
cando o trascurso da enfermidade está máis avanzado e por tanto, precisan dun maior
apoio diario.

PERSOAL
Este ano 2019 contamos con 15 Técnicos/as en Coidados Auxiliares de enfermería, con
formación específica no campo das demencias neurodexenerativas e unha Graduada en
Traballo Social, encargada da coordinación do servizo.
Ademáis, contamos con persoal de apoio administrativo para garantir unha atención óptima
ás persoas usuarias

SATISFACCIÓN

Grao de satisfacción xeral
Moi mal
Mal
Regular
Ben
Moi Ben
Excelente
0

24

2

4

6

8

10

12

14
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2. Servizo de Fisioterapia en Domicilio
O Servizo de Fisioterapia a Domicilio é un programa que se leva a cabo en AFAGA, no
que tras unha avaliación inicial na casa están marcados os obxectivos a realizar.
Hai varios factores a ter en conta á hora de implementar obxectivos en función das
características do fogar, das necesidades do coidador e do estado de saúde do usuario
con demencia dexenerativa.
Polo tanto, as intervencións son moi variables, principalmente tratando trastornos e déficits
motores, trastornos respiratorios, trastornos de marcha, prevención de complicacións,
mantemento de capacidades, prevención de lesións e pautas e/ou recomendacións cuxo
propósito é manter e/ou mellorar a calidade de vida dos usuarios e dos seus coidadores.

BENEFICIARIOS
Este ano leváronse a cabo 720 sesións de fisioterapia domiciliaria, houbo 18 altas e
11 baixas, 6 delas por un cambio de recurso á residencia, 2 falecidos, 2 por alteración do
comportamento no que non foi posible realizar a intervención e un no que non se obtivo
beneficio da terapia aplicada.
O beneficio dos coidadores primarios e o ambiente de vida oscilou entre 60 e 70 persoas.

RESULTADOS
A continuación móstrase un resumo dos resultados a nivel técnico:


O 95% dos usuarios diminuíu a rixidez das articulacións.



O 100% dos usuarios con risco de caer mellor equilibrio e marcha.



O 80% dos usuarios mellorou a capacidade pulmonar.



O 88% dos usuarios mantivo a mobilidade funcional.



Mellora da percepción da calidade de vida no 83% dos casos

Cumprindo así os obxectivos marcados e obtendo resultados significativamente positivos.
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Resultados xerais
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Rigidez articular

Equilibrio y marcha

Capacidad pulmonar

Movilidad funcional

CONCLUSIÓNS
Afaga foi unha das primeiras AFAS en levar a cabo un Servizo de Fisioterapia no
Fogar. Este programa tivo un aumento significativo nos últimos anos, chegando a
completar todo o horario dispoñible para dito servizo, cumpríndose así, os obxectivos
marcados e obtendo uns resultados moi positivos.
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FORMACIÓN
Dende os seus inicios, Afaga Alzheimer considerou como elemento prioritario da súa
intervención no ámbito das demencias, a promoción, deseño e desenrolo de actividades
formativas para os diferentes axentes implicados na atención das persoas con algún tipo
de demencia, tanto no ámbito familiar e social como no sector profesional e especializado.
Desta forma, a nosa asociación recibe, ano tras ano, a futuros profesionais na etapa de
formación práctica a través de convenios con diferentes institucións externas dedicadas á
educación, tales como universidades e centros de formación profesional, entre outras.
A continuación detállanse as actividades formativas realizadas ó longo do ano 2019
nos diferentes ámbitos de actuación.

1. Actividades Formativas dirixidas a coidadores familiares
a. Charlas e obradoiros no Centro de Atención Integral de Vigo.

TÍTULO

DATAS

Charla
“Máis alá da memoria:
Alteracións cognitivas
nas demencias”

DOCENTE

Gonzalo Soliño
23 de abril

Psicólogo de AFAGA
Alzheimer

Charla
“Emoción e conduta.
Entendemos o que sinte
a persoa con
demencia?”
Charla
“Cando o día convertese
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Gonzalo Soliño
18 de xuño e 4 de xullo

2 de outubro

Psicólogo de AFAGA
Alzheimer

Jesús María Andrea Reyes
Terapeuta Ocupacional de

2019

nun reto”

AFAGA Alzheimer

Charla

Iván Rarís

“Dereitos da persoa con
demencia”

20 novembro

Avogado AFAGA

Charla “Dereitos da persoa con demencia”.

Charla “Emoción e conduta. Entendemos o que sinte a persoa con demencia?”.
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b. Outras accións formativas destinadas a coidadores familiares.

 Programa

Xuntos nos

Coidados. Desde a Dirección Xeral de

Maiores e Persoas con Discapacidade da Xunta de Galicia xunto con
FAGAL, púxose en marcha no Concello de Baiona 16 horas de
formación para coidadores de persoas con demencia.

 Alzheimer

e outras demencias:

Entendelas para unha boa

convivencia. Formación destinada a coidadores de persoas con
demencia en colaboración con COGAMI no Centro de Día para
Persoas Maiores do Val Miñor.

2. Actividades informativas dirixidas á comunidade
DENOMINACIÓN

TIPO DE ACTIVIDADE

INSTITUCIÓN
Centro Cívico Casco Vello

Coñecendo AFAGA:
Promoción de
voluntariado social
Alzheimer e outras
demencias: Que son,
como actuar e onde
acudir

Divulgamente:
Sensibilización na aula
sobre Alzheimer e outras
demencias

Charla de sensibilización

(Coa colaboración de
Fundación Pasqual
Maragall)

Charla informativa

Centro Sociocomunitario O
Calvario

Obradoiro de
sensibilización





Colexio Vivas
Colexio San Miguel
Centro de Estudios
Superiores Aloya

(Coa colaboración de
FAGAL e Fundación
Barrié)
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3. Formación interna equipo profesional de AFAGA Alzheimer

DENOMINACIÓN

DATA

XVII Xornadas Interdisciplinares
FAGAL

4 de maio

Pautas de intervención ante
mobilizacións, caídas e
atragantamentos

7 de setembro

7 de setembro
Custodia, conservación e
administración de medicación

30

Xestión de equipos desde o
enfoque AICP

16 de novembro

XVII Xornadas Profesionais
Alzheimer e outras demencias:
25 anos despois

29 e 30 novembro

2019

4. Formación Online para profesionais e institucións externas
A. Curso

Superior

“INTERVENCIÓN

NAS

DEMENCIAS

NEURODEXENERATIVAS”: A través da nosa plataforma de formación online,
profesionais do sector sociosanitario de todo o territorio nacional realizaron dita
formación especializada composta polos seguinte módulos:
a. Introdución a vellez e ás demencias neurodexenerativas (20 h.).
b. Comunicación e intervención en problemas de comportamento na
enfermidade de Alzheimer (20 h.).
c. Estimulación cognitiva na enfermidade de Alzheimer (30 h.).
d. Terapia ocupacional en xeriatría e xerontoloxía (20 h.).
e. Aplicacións prácticas de fisioterapia en Alzheimer e outras demencias
(20 h.).
f.

Familia e coidador familiar de persoas con demencia (20 h.).

g. Afectividade e sexualidade na vellez e na enfermidade de Alzheimer (20
h.).
h. Aspectos sociais no mundo da enfermidade de Alzheimer e outras
demencias neurodexenerativas (20 h.).

5. Accións formativas en institucións sociais

ACCIÓN

Manexo e control de
SCPD comunicación e
abordaxe
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INSTITUCIÓN

2019

Duelo: proceso e
acompañamento na
perda

Demencia: enfermo e
familia
Discapacidade e
dependencia

Duelo: Proceso e
acompañamento na
perda

Persoa, cognición,
conduta e emoción
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6. XVII Xornadas Alzheimer e outras demencias: 25 Anos
Despois
Nesta nova convocatoria xeramos un espazo de encontro e formación especializada, onde
os profesionais sanitarios e sociosanitarios reflexionaron sobre a situación actual e os retos
futuros na atención as demencias.
Tivo lugar o 29 e 30 de novembro no auditorio da Sede Afundación.
Asistiron 80 profesionais do sector sanitario e sociosanitario.

33

2019

Imaxes das Xornadas
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7. Convenios Formativos

INSTITUCIÓN

PROXECTO FORMATIVO

Universidade de Valencia

Prácticum Máster Universitario
Psicogerontología

Colexio Aloya

Formación en Centros de Traballo Ciclo
Superior Integración Social

IES Chapela

Formación en Centros de Traballo Ciclo
Superior Atención Sociosanitaria a
Persoas Dependentes

Patronato Municipal Beiramar

Formación Práctica en Centros de
Traballo Certificado de Profesionalidade
Atención Sociosanitaria a Persoas
Dependentes en Institucións Sociais

8. Outras colaboracións

 AFAGA

Alzheimer participou un ano máis no proxecto mentoring USC.

Desenvolvemento Profesional.
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INSTITUCIÓN

PROXECTO

 Ademáis, Afaga, en colaboración co Hospital Povisa, puxeron en marcha no
mes de setembro o PROXECTO ‘ACOMPAÑA’.
Este programa diríxese, nunha primeira fase, aos pacientes recentemente
diagnosticados e tamén ás súas familias, dotándolles dun itinerario asistencial co
que desde o primeiro momento recibirán orientación e apoio para resolver e
canalizar os problemas antes de chegar aos servizos de urxencias.

Presentación do proxecto.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
O Programa de voluntariado de AFAGA organiza a participación de voluntarios e
voluntarias da asociación en beneficio das persoas con diagnóstico de Alzheimer u outras
demencias e os seus familiares, así como da entidade e os seus profesionais en favor da
mellora na calidade de vida das persoas usuarias e como fonte de aprendizaxe recíproca.

PERFIL VOLUNTARIADO AFAGA
Un 85’71% % dos voluntarios, son mulleres. No ano 2019 incrementamos o número de
persoas voluntarias nun 40%.
Un 33% das persoas voluntarias son estudantes das cales un 19 %, son de bacharelato, o
restante son estudantes universitarios que inverten parte do seu tempo en tarefas de
voluntariado. Un 24% son persoas xubiladas que colaboran con varias asociacións.
A entidade con maior derivación de voluntarios /as foi o Colexio Miralba a través do
seu programa de acción social seguida pola Oficiña Municipal de Voluntariado do
Concello de Vigo. Este ano contamos por primeira vez con voluntariado da Fundación
Érguete-Integración.

Vía de acceso ó programa
Oficiña Municipal de Voluntariado
Xunta de Galicia-programa de voluntariado en demencias
Programa de voluntariado Xoven-Colexio Miralba
Outras entidades (Érguete)
13%
25%
50%
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ACTIVIDADES VOLUNTARIADO AFAGA
En relación as actividades desempeñadas polos voluntarios e voluntarias de AFAGA
Alzheimer destaca o seu apoio e colaboración nos talleres de estimulación cognitiva e
funcional, tarefas de sensibilización e divulgación social e participación nos eventos da
asociación. Cada persoa voluntaria colabora coa nosa Asociación unha media de dúas
horas semanais.



Campaña de sensibilización: elaboración de infografías, carteis e folletos para a
captación e difusión en Redes Sociales de AFAGA.



Contacto por parte de AFAGA Alzheimer cás persoas responsables de
voluntariado dos diferentes Concellos e entidades veciñais e culturais,
concretamente con concellos de Mos, o Porriño, Nigrán, Tui e Vigo.



Sensibilización das xeracións más xoves sobre a enfermidade do Alzheimer e
outras demencias a través da actividade interxeneracional “A viaxe de Carlota”
entre AFAGA Alzheimer e o colexio San José de la Guía. Esta actividade realizouse
o longo de todo o curso académico 2018/2019, e nela participan activamente os
voluntarios/as de AFAGA.
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Dous voluntarios axudando na exposición da “Viaxe de Carlota”, 2019.



Incorporación de voluntariado xoven

ós obradoiros de estimulación

cognitiva a través das novas tecnoloxías. Catro persoas voluntarias de 1º de
bacharelato

alumnas do colexio Miralba (Vigo)participan actualmente neste

programa



Desenrolo e mellora de competencias a través da formación das persoas
voluntarias do centro.



Saídas de ocio terapéutico : ó longo do ano os voluntarios/as acompanan en
saídas como apoio extra ó labor do persoal técnico.
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Unha voluntaria (centro) acompanando na visita á conserveira Albo.



Día do coidador o 29 de setembro 2019: catro persoas voluntarias participaron
nesta actividade reivindicativa do labor das persoas coidadoras non porfesionais.
Se fixo un tramo do camino de Santiago Tui- Valença do Minho. As persoas
voluntarias previamente informadas das actividades a realizar esa xornada, fixeron
tarefas de información e apoio ós asistentes.
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Participación no programa de estimulación terapéutica: a mayoría das persoas
voluntarias colaboran nos obradoiros de estimulación para persoas con Alzheimer
ou outro tipo de demencia , apoiando ás tarefas do persoal técnico (recepción,
orientación, acomodamento no aula, recollida do material).



Homenaxe

dedicado ás persoas voluntarias de AFAGA con presentación e

entrega dun agasallo como mostra de agradecemento pola súa labor. Esta
celebración realizouse no Auditorio do Pedregal de Valladares o 28 de Xuño do
2019. Este agasallo foi elaborado polos propios usuarios/as da asociación.
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Apoio á persoas con risco de caída no proxecto Aquafaga:

ximnasia en

piscina. Contamos con dous voluntarios para a realización da actividade.
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Mesas informativas en conmemoración do Día Mundial do Alzheimer. Nesta
actividade, os voluntarios/as co apoio do persoal

de AFAGA, informaron ás

persoas interesadas que se acercaron ás mesmas. Estas mesas informativas
situáronse en diferentes concellos da provincia de Pontevedra.
o

16/09/2019 –Chapela.

o

17/09/2019 –O Porriño.

o

18/09/2019 –Tomiño.

o

21/09/2019 –Redondela.

o

21/09/2019 –Vigo : O Calvario e Mercado do Progreso.

Mesas informativas en Vigo y Tomiño.

PROXECTO VOLUNTARIADO XOVEN
No ano 2019 continuamos a colaboración co equipo de acción social do Colexio Miralba a
través do cal, catro estudantes de 16 anos incorporáronse o programa de voluntariado de
AFAGA realizando tarefas como recepción e acomodamento dos usuarios e usuarias e
apoio nas actividades de estimulación en relación os talleres de Novas Tecnoloxías.
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OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Este programa vénse desenvolvendo dende o ano 1999. Ó longo deste tempo, foi
adaptándose as necesidades e características da poboación obxecto de estimulación.
Esta evolución ten respondido tanto a parámetros cuantitativos como cualitativos. O
aumento en número de usuarios ten sido gradual e constante. Así mesmo, no que se refire
á actividade terapéutica foise incrementando en tempo e especialidades incluíndo ademais
da estimulación cognitiva do inicio, a funcional e asistencial, contando no equipo con
psicóloga, terapeuta ocupacional, auxiliar, traballadora social e persoal voluntario de apoio.
A base da atención sitúase na especialización polo que o modelo de funcionamento parte
do análise, facendo unha avaliación inicial cognitiva e funcional de cada usuario co fin de
coñecer se o perfil de deterioro que presenta pode asimilarse a algún dos niveis de
intervención existentes.

Existen 4 niveis e oito grupos:
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Leve ( Grupo A)
Leve- Moderado ( Grupo B)
Moderado ( Grupo C)
Grupo con afasia/ apraxia. ( Grupo D)
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EVOLUCIÓN DENDE 2011 O 2019
GRUPOS

109

USUARIOS

126

118

113

109

93
58

4

70

5

78

6

2011 2012
2013

7
2014

8

2015

8

2016

8

2017

8

2018

9

2019

Tal e como se aprecia nesta gráfica, este ano utilizaron o servizo de estimulación
cognitivo-funcional 126 persoas.
Mencionar que existe unha lista de espera de 21 persoas na actualidade e en aumento
cada semana xa que no último mes do ano valoráronse a 3 usuarios por semana. Por falta
de espazo non é posible aumentar os talleres.

PERFIL DOS USUARIOS/AS:

MULLERES

45%
55%
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HOMES

2019

Idade dos usuarios/as
51-60 anos

61-70 anos

71-80 anos

mais de 80 anos

2% 5%

55%

38%

Nesta gráfica podemos observar que a maior porcentaxe ocúpano os usuarios con idades
comprendidas entre os 71-80 anos e máis de 80 anos.
O feito de que o 38% dos usuarios teñan entre os 71 a 80 anos, fainos destacar que cada
vez, a enfermidade detéctase en idades máis temperás.
Con relación ao estado civil máis da metade dos usuarios están casados ou viven en
parella o que nos indica que en moitas ocasión é o propio cónxuxe de idade similar ou
mesmo maior o coidador/a principal.
Como dato a destacar, e como está sucedendo nos últimos anos, preséntanse casos de
usuarios que viven sós tras un divorcio e non teñen familiares que se fagan cargo. E
mesmo usuarios viúvos con fillos fóra da nosa comunidade autónoma con grandes
dificultades para facerse cargo do seu proxenitor. Tamén mencionar que este ano
comezamos a ter un maior numero de matrimonios ámbolos dous diagnosticados dunha

ENQUISAS DE SATISFACCIÓN
Tras a realización dun cuestionario de satisfacción as familias, os resultados foron os
seguintes:
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Número de enquisa entregadas: 81
Número de enquisa recibidas: 34

2019



Valoración da enquisa: moi ben / ben / regular / mal

ENQUISA

PUNTUACIÓN

Nivel de satisfacción con respecto o Moi ben
servizo
Nivel de satisfacción con respecto o regular
centro e as súas instalacións
Nivel de satisfacción con respecto a Moi ben
actitude e trato dos traballadores cos
usuarios
Nivel de satisfacción con respecto a Moi ben
actitude e trato dos traballadores cos
familiares
Nivel de satisfacción con respecto a
información recibido sobre o centro e
o servizo

Moi ben

ACTIVIDADES DE OCIO
Ao longo do ano 2019 realizáronse unha serie de actividades extraordinarias:
SAÍDAS:





Saída ao Faro de Vigo
Saída ao Pazo Quiñones de León.
Proxecto interxeracional có colexio Santa Cristina. Onde lévanse a cabo saídas
terapéuticas en conxunto.
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Saída por Vigo (Coñece Vigo)

2019

Visita a Faro de Vigo.

Visita guiada ao zoo.

48

2019

FESTAS:



Festa de fin de curso: realizase unha festa de despedida dos talleres en xuño. onde
participan profesionais, voluntarios, usuarios, familiares, amigos.. Dita festa levase
a cabo no Centro Cultural e Social de Valladares ( NEVOX)



Festa de Nadal: realizase unha festa no centro cos usuarios e os seus familiares
para celebrar a chegada do nadal.

Festa Talleres Fin de Curso.
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CONCURSOS:





Concurso de postais: as postais foron realizadas polos usuarios de cada centro e
a través das redes sociais elixiuse a gañadora, coa que a asociación felicitou as
festas.
Concurso de caretas: concurso entre centros que se realizou para festexar o
entroido, a exposición mostrouse no concello de Salceda de Caselas a careta
gañadora levo un cheque regalo.
Concurso de Beléns Afundación: realizado polos usuarios dos centros da
asociación. Nesta ocasión o Belén feito nos talleres de Afaga gañou o
Segundo Premio.
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OUTRAS CELEBRACIÓNS:







Entroido
San Xoán
Magosto
Saídas o parque
Xardín terapéutico

Saída de Entroido cos nenos do Colexio Santa Cristina de Lavadores.
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OBRADOIRO DE NOVAS TECNOLOXÍAS
Este taller desenrolase dende o ano 2012, partindo dun modelo orientado á Estimulación
Cognitiva e Funcional que utiliza como ferramenta as Novas Tecnoloxías. Afaga adquiriu
equipos informáticos (ordenadores e pantallas táctiles) e programas orientados á
estimulación de persoas con Alzheimer ou outras demencias neurodexenerativas:
SMARTBRAIN e GRADIOR. O software, JCLIC, foi adaptado pola psicóloga Carmen Rey
Costas.
Durante

o

ano

2019

distribuise

a

atención

en

2

niveis,

segundo

deterioro/capacidade cognitiva-funcional.
Tendo na actualidade 3 grupos que asisten 1 vez por semana durante 2 horas.
O taller é dirixido e executado por un terapeuta ocupacional, Jesús Mª Andrea Reyes, e
unha psicóloga, Alba López Lanciego, apoiado por persoal voluntario. Ó longo do ano
2019 participaron no taller un total de 26 persoas.
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TALLER DE FISIOTERAPIA
Dende 2018 desenvolvéronse talleres de fisioterapia co obxectivo de atender
especialmente ás persoas con trastornos musculoesqueléticos, trastornos e/ou déficit
motor e risco de caída.
En 2019, o programa continuouse durante todo o ano, unha vez á semana en sesións
de 2 horas. Actualmente 10 persoas benefícianse do taller, coa idea de aumentar as
sesións neste próximo ano.
Previamente realízase unha avaliación inicial do estado físico-funcional de cada un dos
usuarios, cos seus respectivos rexistros e seguimentos.
Os obxectivos principais son preservar a máxima autonomía persoal, detectar trastornos
de saúde e, polo tanto, mellorar a súa calidade de vida.
As actividades desenvolvidas nos talleres foron: circuíto (saldos), Bobath, fisioterapia
respiratoria, mobilizacións (propiocepción), tonificación, relaxación e exercicio dinámico.

Estas actividades realízanse coa finalidade de:
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Diminuír o risco de caídas
Mellorar a mobilidade e a coordinación.
Mantemento do esquema corporal.
Desenrolar a forza elevando o umbral de fatiga.
Previr enfermidades cardio-vasculares e respiratorias.
Mellorar control motor, concentración e facilitación neuromuscular.
Corrixir alteracións posturais e trastornos da marcha.
Proporcionar ó usuario sensación de seguridade.
Previr incontinencias.

2019




Evitar a desconexión do usuario co entorno e fortalecer as relación sociais.
Estimular a propia identidade e autoestima.

TERAPIA ACUÁTICA EN ETAPAS INICIAIS DA DEMENCIA
Este ano, dun xeito innovador, iniciouse un programa de fisioterapia na Piscina Municipal
de Lavadores, dirixido aos usuarios de Afaga. A partir do mes de Outubro de 2019 ten
lugar os mércores pola mañá, co apoio de dous técnicos e dous voluntarios.
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Sempre se realiza unha avaliación inicial da fisioterapia, na que se ten en conta o estado
físico-funcional e de comportamento do usuario e obsérvase se as capacidades dos
usuarios son óptimas para a execución da actividade. Tivéronse en conta esas
contraindicacións da terapia.
Ata agora fixéronse 5 avaliacións e 3 usuarios beneficiáronse do programa.
As técnicas de fisioterapia úsanse xunto cos efectos beneficiosos que a auga ten sobre o
corpo humano para contribuír á recuperación de lesións e reducir os síntomas derivados
delas, así como trastornos musculoesqueléticos que afectan o sistema músculoesquelético. Do mesmo xeito, o exercicio de auga proporciona seguridade e seguridade en
si mesmo, promove a relaxación, mellora a circulación, restaura a mobilidade, fortalece os
músculos, a marcha e a función respiratoria.
Polo tanto, a terapia acuática (TA) nas etapas iniciais da demencia é un bo
complemento para o tratamento fisioterapéutico convencional.
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OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN EN TUI
Este programa de estimulación cognitiva e funcional vén levando a cabo desde
setembro do 2013. Todos os luns e xoves na Antiga Escola de Chans Randufe, Tui.
Neste 2019 e grazas a un programa da Xunta de Galicia, “programa de estimulación
terapéutica Alzheimer Tui” (Lei de Dependencia) os talleres lévanse a cabo os luns,
martes, mércores e xoves.
Neste 2019 foron atendidos 21 usuarios. Na actualidade o grupo está composto
por 15 usuarios.

OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN EN MOS
O programa neste concello leva a cabo desde febreiro do 2013.
Todos os martes e xoves na Casa Reitoral de Mos.
Neste 2019 foron atendidos 12 usuarios.
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Na actualidade o grupo está composto por 12 persoas. A dia de hoxe hai 16 persoas
en lista de espera.

OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN EN SALCEDA DE
CASELAS
O programa neste concello leva a cabo desde abril do 2015.
Todos os luns e mércores no Centro Social A Devesa. Neste 2018 foron atendidos 9
usuarios.
Na actualidade o grupo está composto por 8 persoas.
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OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN EN NIGRÁN
O programa neste concello creouse en setembro do 2016.
Leva a cabo todos os martes e venres nas instalacións do CEE Panxón.
Neste 2019 atendéronse a 9 usuarios.
Na actualidade o grupo está composto por 12 persoas.
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OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN EN PONTEAREAS
O programa neste concello creouse en febreiro do 2017.
Se leva a cabo todos os luns e mércores nas instalacións de Asprodico, el centro social
de Canedo. Neste 2019 atendéronse a 12 persoas.
Na actualidade o grupo está composto por 11 persoas. E dúas en lista de espera.
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OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN EN REDONDELA
O programa neste concello creouse en agosto deste ano 2019.
Lévase a cabo tódolos luns e mércores nas instalacións do Multiusos a Xunqueira.
En estes meses atendéronse a 10 persoas. Na actualidade o grupo está composto
por 6 persoas.

OBRADOIROS DE ESTIMULACIÓN EN CHAPELA
O programa neste concello creouse en agosto deste ano 2019.
lévase a cabo tódolos martes e xoves nas instalacións do Multiusos o Piñeiral.
En estes meses atendéronse a 14 persoas. Na actualidade o grupo está composto
por 8 persoas.
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SERVIZOS QUE SE OFRECEN NOS CENTROS
EXTERNOS


Acollida,

avaliación,

estimulación

cognitiva,

musicoterapia,

estimulación

multisensorial, obradoiros funcionais, intervención psicolóxica a familias, informes,
seguimento e reevaluación, asesoramento a Familias no coidado, asesoramento a
Familias en axudas técnicas, labores de traballo social e formación.



As terapias que se aplican son: funcionais e motrices, cognitivas e socializadoras,
có obxectivo de ralentizar a deterioración global que implican ás doenzas e prever o
illamento social da persoa doente e da súa familia.

PERFIL DOS USUARIOS


IDADE DOS USUARIOS:

Como se pode apreciar na gráfica, a gran maioría dos usuarios dos sete centros teñen
entre oitenta e noventa anos. Con relación ao seu estado civil, a gran maioría están
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casados, polo que o seu coidador principal é a parella, na maioría dos casos de idade
similar ou superior á dos enfermos.
Un dato importante a destacar este ano é que en dous dos centros externos temos a
tres matrimonios cun diagnostico de demencia neurodexenerativa. O que reflexa que
cada vez hai mais unidades de convivencia onde hai mais de unha persoa con demencia.

ENQUISAS DE SATISFACCIÓN
Tras a realización dun cuestionario de satisfacción as familias, os resultados foron os
seguintes:


Número de enquisa entregadas: 55



Número de enquisa recibidas: 28



Valoración da enquisa: moi ben / ben / regular / mal

ENQUISA

PUNTUACIÓN
MOS

TUI

Nivel de satisfacción con Moi ben

Moi

respecto o servizo

ben

Nivel de satisfacción con ben

Moi

respecto o centro e as

ben

SALCEDA

NIGRÁN

PONTEAREAS

Moi ben

Moi ben

Moi ben

regular

regular

ben

Moi ben

Moi ben

Moi ben

Moi ben

Moi ben

Moi ben

súas instalacións
Nivel de satisfacción con Moi ben

Moi

respecto

ben

a

actitude e

trato dos traballadores
cos usuarios
Nivel de satisfacción con Moi ben

Moi

respecto

ben

a

actitude e

trato dos traballadores
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cos familiares
Nivel de satisfacción con Moi ben

Moi

respecto a información

ben

Moi ben

Moi ben

Moi ben

recibido sobre o centro e
o servizo

ACTIVIDADES DE OCIO

FESTAS


Festa de fin de curso: realízase unha festa de despedida dos talleres en xullo,
onde participan profesionais, voluntarios, usuarios, familiares y amigos. Dita festa
leva a cabo no Centro Cultural e Social de Valladares ( NEVOX).



Festa de nadal: realizase unha festa en cada centro cos usuarios e as súas
familiares para celebrar a chegada do nadal



Magosto: realizase unha festa en cada centro cos usuarios onde se asaron
castañas, cantaron e bailaron.



63

En Ponteareas realizamos unha alfombra floral con motivo do Corpus Cristi.

2019
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CONCURSOS:


Concurso de Postais: as postais foron realizadas polos usuarios de cada centro e
a través das redes sociais elixiuse a gañadora, coa que a asociación felicitou as
festas.



Concurso de Beléns Afundación: realizado polos usuarios dos centros da
asociación.



Concurso de Máscaras: concurso entre centros que se realizou para festexar o
entroido, a exposición mostrouse no concello de Salceda de Caselas a careta
gañadora levo un cheque regalo.

OUTRAS CELEBRACIÓNS:
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Entroido



San Xoán



San Valentín



A Candelaria



Corpus
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O obradoiro ‘Cultiva a Mente’ nace como un proxecto que engloba a prevención da
demencia e a promoción de hábitos saudables a nivel cognitivo e emocional.
‘Cultiva a Mente’ é un programa deseñado para exercitar a mente, pero tamén para
socializar, para escapar da rutina do día a día, para divertir e entreter. Desta forma,
consegue espertar nos usuarios novas inquietudes intelectuais.

PERFIL DOS USUARIOS
Acodes maiores de 55 anos sen deterioro cognitivo, interesadas na prevención do
deterioro cognitivo e o coñecemento do envellecemento activo.

FORMATO E DURACIÓN DAS SESIÓNS
As sesións se realizan unha vez por semana e teñen unha duración de dúas horas
ou hora e media cada unha (dependendo do grupo).
O curso vai dende Outubro a Xuño, poidendo realizarse nos meses de Setembro e Xullo se
existe demanda nestes meses estivales.

DATOS 2019
Neste ano 2019 houbo un total de 5 grupos de Cultiva Mente.
Dous na sede de Afaga:


Martes pola mañá: é o oitavo ano que este obradoiro está en activo.



Mércoles pola tarde: primeiro ano que se realiza.

Dous na parroquia dos Capuchinos: é o segundo ano que se desenvolve este obradoiro,
ámbolos dous grupos son os venres pola tarde.
O derradeiro grupo desenvólvese no concello de Salceda de Caselas: lévase a cabo os
xoves en quenda de tarde.
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Ha habido una asistencia media del 87%. A continuación detállanse os datos concretos de
cada obradoiro.
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CENTRO

PARTICIPANTES

% ASISTENCIA

Sede mañana

17

87,8

Sede tarde

14

87,8

Capuchinos I

13

87,1

Capuchinos II

14

86,5

Salceda de Caselas

15

88
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CENTRO DE DÍA BEIRAMAR
O Centro de Día Beiramar está situado na Avenida Beiramar, 51- baixo, en Vigo. A finais
de 2018 contaba cun total de 51 usuarios, conseguindo durante o ano pasado 11 novas
altas de persoas afectadas por Alzheimer.

Nº adxudicacións

PERSOAS USUARIAS
21
- Nº usuarios adxudicados: 24 usuarios.
• Renuncias: 7
• Altas: 17 (Máis 1 alta pendente xaneiro 2020)

Nº total usuarios anual
Nº de baixas de usuarios

55
16

21 homes e 34 mulleres.
Motivos das baixas:
• Empeoramento e/ou cambio de recurso: 2
• Petición propia: 1
• Ingreso en Residencia: 9
• Falecemento: 3
• Solicitude de traslado a outro Centro de Día: 1
Todas as baixas foron firmadas,
consensuadas coas familias.

TIPO DE XORNADA
Xornada completa (8 horas)
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GRUPOS INTERVENCION TERAPEUTICA
USUARIOS

•
•
•

Total grupos
Usuarios por grupo
PROGRAMAS INTERVENCION DIARIA
Psicoestimulación

Mantemento e intervención funcional

Mantemento e intervención motriz

Mantemento e control da saúde

leve cognitivo-leve funcional (leve)
moderado
cognitivo-moderado
funcional
(moderado)
avanzado cognitivo-funcional (asistido)
3
12-15 persoas media 12 usuarios/as - grupo
INTENSIDADE/SEMANA
 Grupo Leve: 6 horas y 15 minutos.
 Grupo Moderado: 5 horas.
 Grupo Asistido: 2 horas y 30 minutos.
 Grupo Leve: 8 horas.
 Grupo Moderado: 6 horas y 45 minutos.
 Grupo Asistido: 2 horas y 30 minutos.
 Grupo Leve: 4 horas.
 Grupo Moderado: 4 horas.
 Grupo Asistido: 3 horas y 45 minutos.



Supervisión, mantemento e promoción do
estado de Saude Xeral: Diario.
Control de peso e tensión arterial: 2 días por
semana.

OUTROS PROGRAMAS
Actividades de animación sociocultural
 Visionado de películas.
 Festas de celebración dos cumpleanos –
“Proxecto Historias de Vida”.
 Cancioneiros.
 Celebración de festas populares*
 Saídas de ocio*
 Visitas a museos e exposicions*
 Talleres interxeneracionais.
 Festival de Nadal.
 Dúo música tradicional “acordeón e
pandeireta”: celebración de Noiteboa.
*(desenvólvense máis abaixo
realizadas nestas áreas)
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DESCRIPCIÓN DAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO E TEMPO LIBRE



Entorido: talleres de elaboración de disfraces e fiesta de entroido: baile, música..



Celebración do cambio de estación: a primavera.



Festa da “Reconquista”: saída.

-

2º Trimestre (abril, maio e xuño)



Celebración da “Feria de Abril”: festa e baile.



Celebración semana santa: Taller interxeneracional.



Celebración do Día das Letras Galegas: actuación, baile, música e dedicatoria.



Celebración dos Maios: elaboración dun “maio” e exposición no centro.



Celebración cambio de estación: o verán. Saída a “Samil” e picnic.

Actividades
anuais

1º Trimestre (xaneiro, febreiro e marzo)

3º Trimestre (xullo, agosto e setembro)



Celebración do Día de Santiago Apóstol.



Taller Interxeneracional: taller de comida.



Celebración do Día Mundial do Alzheimer.



Celebración do cambio de estación: outono. Taller de vendimia, degustación de uvas e
mosto.
-
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4º Trimestre (outubro, novembro e decembro)



Celebración do Día de San Main 31 de outubro: laborterapia.



Magosto: degustación castañas asadas y cocidas.



Participación no “Concurso de Beléns”.



Nadal: decoración, regalos, cancionero de panxoliñas, ensaios festival…



Festival de Nadal: celebrado no salón de actos do edificio administrativo da Xunta de

2019

Galicia, o martes 17 de diciembre de 2019.


Celebración do cambio de estación: o inverno: laborterapia e regalos de nadal ano
2019.



Celebración da Noiteboa: actuación, baile, degustación de turrón e dulces de nadal.



Celebración do fin de ano: baile e degustación de chocolate e bizcochos.

-

Proxecto interxeneracional “La gaviota Carlota”, usuarios/as centro de día e
alumnos 6º infantil del Colegio “San José de la Guía”. Duración: curso
escolar.

Trátase dun programa interxeneracional levado a cabo cunha aula do colexio “SanJosé
de la Guía”, ao longo de todo un curso escolar (para facilitar a empatía e relación entre os
rapaces e os maiores), no cal se desenvolverán diversas actividades como contacontos,
murales, manualidades, saídas de ocio… relacionadas con tema principal do programa que é
a “cidade de vigo”. Utilizando a mascota do programa, a Gaivota Carlota, e a súa historia
realízase un percorrido polos diferentes lugares destacados da cidade de vigo, lembrando a
súa historia e traballando dese modo a memoria, pero tamén outras áreas como a linguaxe, a
atención ou a concentración, a través de distintas actividades.

Proxectos
anuais

72

2019

-

Proxecto

“O son da memoria” en colaboración coa fundación “Coral

Casablanca” e persoas usuarias do centro de día. Duración: anual.
Trátase dun programa de colaboración cos membros da “Coral Casablanca”, sete usuarios/as
do centro de día e usuarios/as dos talleres de AFAGA. O procedemento e trasladar as persoas
usuarias un día á semana, os mércores, para realizar ensaios conxuntos e finalizar a actividade
con dous concertos dirixidos ó publico en xeral.
O obxetivo é facilitar a socialización a travás da música, asemade estimular a memoria, a
Atención e concentración e mellora o estado de ánimo.



Saída “Festa da Reconquista”: marzo.
Grupo composto de 9 usuarios/as dos grupos Leve e Moderado.

Saídas e
actividades
de
colaboración
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Saída á “Fundación Sales”: xuño.
Taller de fisioterapia no “Jardín Botánico” da fundación. Levarónse a cabo dúas saídas,
unha con 9 usuarios/as do Grupo Leve e otra saída con 9 usuarios/as do Grupo
Moderado.
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Saída a Samil e picnic: xuño.
Grupo compuesto por 8 usuarios/as dos grupos Leve, Moderado e Asistido.
Saída á praia de Samil, disfrutando dun picnic á hora da comida.



Actividad Interxeneracional, “Taller de cocina”: xullo.
Realizamos una actividad interxeneracional cos fillos/as das traballadoras do
centro de día, no período de vacacións de verán. Grupos Leve e Moderado.
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Festival de Nadal: decembro.
Trasladáronse a tódolos usuarios/as e traballadores/as do Centro de Día ó salón do
Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, invitando a participar a todos aqueles
familiares que desexasen asistir. As actuacións da festa consistiron en cancións e
panxoliñas cantadas polos usuarios/as, actuación da parella de baile “Carlos e Teté”
e actuación conxunta cos usuarios/as, traballadores/as e o “Coro Gepetto”, da
Fundación “Coral Casablanca”.
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ATENCIÓN ÁS FAMILIAS
REUNIÓNS CON FAMILIAS


De seguemento e/ou outras cuestións: 63 reunións.



De adaptación e de mostra do Centro de Día: 17 familias.

ATENCION E INTERVENCION SOCIAL - COORDINACIÓN


Trámites e xestión de recursos: 19 trámites / 17 familias.



Información e orientación de recursos específicos: 34 intervencións / 25 familias.



Derivacións Servicios Sociais: 24 derivacións.

ATENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA


Atencións: 17 en total.

•

Presenciais: 8 atencións.

•

Telefónicas: 9 atencións.

•

Demanda de Información: 17 atencións.

•

Doenza e Afaga: 17 atencións.

•

Centro de Día e Recursos Sociais: 4 atencións.

•

Derivacións:

•

Traballadora Social de Afaga: 7 ocasións.

•

Traballadora Social de Atención Primaria: 10 ocasións.



Médicos especialistas: 12 ocasións

COMUNICACIÓNS DE INFORMACION A FAMILIAS


Día de Reis: 1 comunicación / 40 usuarios/as.



Comunicación Horarios Transporte: 17 comunicacións / 17 usuarios/as.



Cuestionarios satisfacción familias: 2 comunicacións / 38 usuarios/as.



Comunicación festivos: 2 comunicacións / 40 usuarios/as.



Comunicación estudio colaboración OCU: 1 comunicación / 20 usuarios/as.
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Charlas semestre familias: 2 comunicacións / 39 usuarios/as.



Comunicación actualización datos médicos: 1 comunicación / 40 usuarios/as.



Excursión Marítima “Illa de Ons” para cuidadores e usuarios: 1 comunicación / 38 usuarios/as.



Comunicación “Grupos Terapéuticos”: 2 comunicaciones / 39 usuarios/as.



Festival de Nadal: 1 comunicación / 39 usuarios/as.



Organización horarios día Noiteboa e Fin de ano: 1 comunicación / 39 usuarios/as.
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UNIDADE TERAPÉUTICA DE PORRIÑO
A Unidade Terapéutica Porriño está situado na Rúa Pinar nº 7, baixo, Porriño (Vigo). Á
xornada de mañá acoden os usuarios cun deterioro moderado e á de tarde, as persoas cun
deterioro leve.


Adxudicacións recibidas desde la Xunta: 14



Usuarios adxudicados ao centro: 11
- ALTAS: 11
- BAIXAS: 10



Número total de usuarios anual: 28



Total usuarios xornada mañá: 10



Total usuarios xornada tarde: 8

ATENCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL


Atención e asesoramento social: 30



Acollidas: 7



Acollidas adxudicacións centro: 3



Información, orientación e derivación: 30

XESTIÓN DE RECURSOS/PRESTACIÓNS
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Tarxeta AA.1



Valoración dependencia/revisión grado/ cambio PIA: 7



Valoración discapacidade: 1



Solicitude respiro: 2

2019

DERIVACIÓNS


Servizos Sociais AT. 1ª: 3



Servizos saúde: 5



Recursos AFAGA: 6



Recursos privados: 3

ATENCIÓN FUNCIONAL
Intervencións, pautas e asesoramento físico-funcional: realízanse en función da
necesidade valorada na unidade e por petición da familia de forma continua
durante a duración do servizo.


Asesoramento axudas técnicas: 10

ATENCIÓN PSICOLÓXICA


Reunións seguimento semestral familias: 25



Reunións adaptación usuarios:1

ACTIVIDADES E TALLERES
Laborterapia decorativa de inverno
Laborterapia: Elaboración postais San Valentín

PRIMEIRO
TRIMESTRE

Festa celebración Candelaria e San Blas
Celebración Entroido
Laborterapia Entroido: Elaboración Máscaras
Laborterapia Entroido decorativa
Laborterapia estacional: Primavera
Laborterapia para Celebración Día da Muller (8 de Marzo)
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Laborterapia para celebración Festival de Cans

SEGUNDO Laborterapia e celebración Día do Libro
TRIMESTRE Laborterapia e celebración Día das Letras Galegas
Laborterapia: Elaboración Alfombra de Corpus
Ocio: concurso musical
Laborterapia estacional: Verán
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Laborterapia Verán

TERCEIRO Actividades musicais e Karaoke
TRIMESTRE Ocio: Bingo radiofónico
Psicomotricidade en parellas

Laborterapia Outono
Celebración Magosto
Visita e actuación integrante grupo A Roda
CUARTO
TRIMESTRE Laborterapia: figuras belén para participación concurso
Laborterapia: elaboración postais navideñas para concurso
Laborterapia: elaboración obsequios navideños
Laborterapia estacional: Inverno
Visita paxes navideños
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OUTRAS ACTIVIDADES DURANTE O ANO
Taller de Praxias
 O obxectivo é favorecer habilidades viso-constructivas, habilidades manipulativas
finas, así como as funciones executivas. Previr ou retrasar a aparición de apraxias
que limiten o seu funcionamento diario.

Taller de Psicomotricidade e xerontoximnasia
 A pretensión es conseguir conservar o máximo grado de autonomía, mellorando o
mantemento o estado físico xeral. Traballar a relación do usuario co seu entorno a
través do uso do seu propio corpo e capacidades cognitivas.
Talleres de Ocio (bingo, xogos de mesa, …)
 A Conservar o máximo tempo posible as capacidades para o desempeño de
actividades lúdicas, e desfrutar das mesmas en grupo, favorecendo así as
relacións sociais. Proporcionar benestar, diversión e satisfacción.

Cineforum
 Ofrecer unha actividade de desfrute baseada nos seus gustos (películas e
cancións coñecidas).

Celebración de aniversarios
 Potenciar autoestima e autoconcepto.
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ENQUISAS DE VALORACIÓN DOS USUARIOS:
 Número total de enquisas enviadas: 18
 Número total de enquisas recibidas: 11
 Valoración da enquisa: de 1 a 6 (moi mal a excelente)

Medias obtidas:


Información inicial sobre o funcionamento do centro

Moi ben



A organización xeral do centro

Moi ben



O tempo de resposta ante calquera demanda

Moi ben



A resposta a demandas de información

Moi ben



A actitude e trato por parte dos traballadores co seu familiar

Moi ben



A actitude e trato por parte dos traballadores cara vostede

Moi ben



Os programas de intervención realizadas cos familiares

Moi ben



As actividades de atención a familias, parécenlle

Moi ben



As instalación do centro parécenlle

Regular



O servizo de transporte ofertado por nos

Moi Ben

COLABORACIÓNS
 Dende Dende o ano 2013 contamos coa participación dunha voluntaria, reforzando
la atención nos talleres de estimulación cognitiva-funcional.


Convenio de colaboración entre ACEESCA e ou Obradoiro de Emprego Porriño
Social do Concello de Porriño con el obxectivo de completar a formación
profesional do alumnado del curso “Atención sociosanitaria a persoas dependentes
en institucións sociais” do obradoiro de emprego Porriño Social (dende o 15 de
Febreiro ata o 15 de Marzo do ano 2019
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DEPARTAMENTO XURÍDICO
AFAGA consciente de que os aspectos xurídicos relacionados co Alzheimer e outras
demencias son, en ocasións, unha fonte de preocupación importante para as familias,
decidiu en decembro do ano 2014 por en marcha o Departamento de Asesoramento
Xurídico. Un servizo que nacía coa finalidade principal de dar asesoramento de carácter
legal ós nosos socios.
O ano 2.019 destaca polos seguintes aspectos:



Continua a tendencia de crecemento no número de persoas usuarias do
programa.



Continuación da liña estratéxica de participación activa en foros que
permitan dar visibilidade á problemática xurídica asociada ás demencias
neurodexenerativas.

OBXECTIVO PRINCIPAL
o

Prestar un asesoramento legal multidisciplinar de calidade orientado ao entorno
familiar de pacientes con Alzheimer e outras demencias, empatizando coas
circunstancias familiares do demandante do servizo.

TIPOS DE ATENCIÓN
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o

Individual

o

Unidade familiar

o

Grupos. Charla sobre aspectos xurídicos para socios e familiares.

2019

FORMA DE ENTRADA NO SERVIZO
o

A petición propia.

o

Dende o programa de acollida (Traballadora Social).

o

Dende o servizo de atención psicolóxica a familias

o

Derivación dende outros servizos da Asociación.

DATOS 2019


TOTAL PERSOAS ATENDIDAS: 84



TOTAL INTERVENCIÓNS: 183

 Lugar atención: Centro de atención integral de Martínez
Garrido (Vigo)

INTERVENCIÓNS
CUESTIÓNS DE CARÁCTER CIVIL (Incapacitacións 49 PERSOAS
principalmente)
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CUESTIÓNS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

26 PERSOAS

CUESTIÓNS DE CARÁCTER SUCESORIO

6 PERSOAS

OUTROS

3 PERSOAS

2019
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 Outras cuestións realizadas polo Departamento Xurídico non
prestadas directamente a socios:



Análise da normativa legal que poida ter impacto no entorno familiar de persoas con
Alzheimer e outras demencias.



Formulación de observacións ou alegacións a proxectos normativos que lle son
trasladados á Asociación.



Articulación de convenios ou outras posibles formas de colaboración entre Afaga
Alzheimer e todo tipo de institucións de carácter público e privado que poidan
reverter positivamente ó noso colectivo.



Participación en encontros e reunións con autoridades para dar traslado das
demandas de carácter legal que afectan ó noso colectivo.



Accións dirixidas perante a Administración Pública co gallo de obter decisións
favorables ó noso colectivo.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

IMPACTOS EN MEDIOS
 Resumen notas de prensa enviadas aos medios durante o ano 2019
e presenza nos mesmos


(14 de xaneiro) A IV gala solidaria ‘Non te esquezas de rir’ chega ao
Auditorio do Teatro Afundación



(31 de xaneiro) ‘A Viaxe de Carlota’, elixido proxecto solidario polo BBVA



(1 de marzo) V Edición do concurso de relatos curtos sobre alzhéimer ‘Nun
Recuncho da Memoria’



(11 de marzo) Presentación dun coro singular: ‘Os Sons da Memoria’



(18 de marzo) AFAGA e a Fundación Pasqual Maragall imparten grupos
terapéuticos para coidadores en Nigrán



(8 de abril) Presentación: 25 anos de Afaga



(26 de abril) A Escola Municipal de Teatro e Afaga presentan “Chamádeme
Simbad”



(11 de xuño) O Coro ‘Os Sons da Memoria’ debutó no Teatro Afundación de
Vigo’



(27 de xuño) Convocatoria: Entrega do premio ao gañador do V concurso
de Relatos Curtos sobre Alzheimer



(4 de setembro) Afaga e o Concello de Redondela poñen en marcha un
programa de estimulación para persoas con Alzhéimer



(5 de setembro) Nigrán ratifica o seu compromiso coas persoas con
alzhéimer e outras demencias



(12 de setembro) O perfil das persoas con alzhéimer cambiou e temos que
facer fronte a esta realidade



(20 de setembro) Povisa e Afaga presentan ‘Acompaña’, un innovador
proxecto de atención integral ao alzhéimer
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(23 de setembro) O Real Club Celta e a súa Fundación, á beira das persoas
con Alzheimer e as súas familias



(7 de outubro) A Rede Galega de Investigación en Demencias celebra en
Vigo a súa segunda xornada científica



(9 de outubro) O Concello de Baiona e Afaga desenvolven un programa de
prevención da deterioración cognitiva



(15 de novembro)Afaga presenta as ‘ XVII Xornadas Alzheimer e outras
Demencias: 25 Anos Despois’.



(26 de novembro) O 25 aniversario de Afaga péchase cun encontro
científico sobre alzhéimer



(3 de decembro) Afaga e o Concello de Covelo ofrecen formación para
coidadores de persoas con demencias

 Presenza de Afaga nos medios durante o ano 2018:
Durante o ano 2019 foi moi importante a presenza de Afaga nos medios posto
que era o 25 Aniversario e con ese motivo, saíron moitas novas sobre as
nosas actividades e tamén enviamos máis notas de prensa que outros anos.
Publicáronse reportaxes, entrevistas e diversas noticias en medios locais, rexionais
e nacionais. Así, prensa escrita, radio, televisión e medios dixitais fixéronse eco de
todas as informacións que enviamos desde a asociación, e realizaron reportaxes e
entrevistas a petición propia.
TOTAL IMPACTOS: 220
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PÁXINA WEB E REDES SOCIAIS



Páxina web: www.afaga.com

Actualización constante dos contidos en todas as seccións, noticias e fotografías.
Durante o ano 2019, la web de Afaga tivo unhas 28.328 sesións y unhas
63.007 visitas a páxinas dentro da mesma.
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Redes sociais: Facebook e Twitter


En xaneiro de 2019, en Facebook tiñamos 5.492 seguidores.



En Twitter tiñamos 3.857 seguidores.



Instagram púxose en marcha a finais do ano 2016 e en xaneiro de 2019
tiñamos 1.395 seguidores. Esta rede social tivo un incremento moi notábel
durante 2019, duplicando o número de seguidores.

ACTIVIDADES CON MOTIVO DO 25 ANIVERSARIO
Dentro do Departamento de Comunicación, realízanse moitas actividades
relacionadas coa difusión e a imaxe da entidade. As actividades levadas a cabo o
ano pasado foron:
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 Relatorio 'Demencias e enfermidade do Alzhéimer: recursos e
coidados. O coidado das persoas que coidan'


Relator: Juan Carlos Rodríguez, presidente de Afaga



Lugar: Centro Social do Calvario (Rúa Numancia, 3. Vigo)



Data: 7 de Xaneiro

 IV Gala ‘Non te esquezas de rir’

93



Lugar: Auditorio do Teatro Afundación, en Vigo,



Data: 3 de febreiro



Aforo Completo

2019

 V Concurso de relatos curtos sobre Alzheimer ‘Nun Recuncho da
Memoria’
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 No mes de maio publicáronse os gañadores da V edición do concurso de relatos
curtos ‘Nun Recuncho da Memoria’, e organizamos ,xunto coa Deputación de
Pontevedra, unha entrega do premio ó gañador da categoría en galego.

 Primeira ‘Ruta de Máscaras de Entroido’
Afaga organizou no mes de marzo un concurso de máscaras de entroido en
Salceda de Caselas. As máscaras foron realizadas nos diversos centros de
Afaga polos usuarios e usuarias e os profesionais dos mesmos, e despois
expuxéronse en diversos comercios da localidade.
Ademais, organizouse un concurso a través das redes sociais.
 Nace o coro ‘Os sons da memoria’
No mes de marzo xurdiu unha nova agrupación musical, grazas á
colaboración entre a Fundación Coral Casabranca e Afaga Alzheimer.
Trátase do coro ‘Os sons da memoria’, formado por persoas con alzheimer
ou outra demencia e polos seus familiares.
Esta agrupación xa fixo dúas exitosas actuacións no Teatro García
Barbón. A primeira no mes de xuño e a segunda no mes de decembro.
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 Acordo de colaboración entre Afaga e o Real Club Celta
No mes de abril Afaga e O Real Club Celta asinaron un acordo para
establecer futuras colaboracións en materia de difusión e concienciación.
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 Representación da obra de teatro ‘Chamádeme Simbad’
O A Escola Municipal de Teatro de Vigo presentou o 29 de abril a obra
“Chamádeme Simbad”, no Auditorio do Concello de Vigo. Trátase da
adaptación teatral da obra do mesmo título do escritor vigués Francisco
Castro.
Esta representación xurdiu dunha iniciativa presentada por Afaga
Alzheimer á Concellería de Educación de Vigo. A Escola Municipal de
Teatro de Vigo encargouse de adaptar a novela ao teatro para, meses
despois, presentala nos escenarios. Os actores son alumnos da Escola e a
obra diríxese principalmente ós escolares.
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 Participación no Corpus de Ponteareas
Varios traballadores de Afaga e familiares dos usuarios elaboraron no mes
de xuño unha bonita alfombra para a celebración do Corpus en Ponteareas.
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 III Encontro Provincial pola Inclusión


Organizado pola Deputación de Pontevedra.



Data: 29 de outubro



Afaga Alzheimer participou cunha exposición de fotografías

 Día da rosa en Mos
Os usuarios e usuarias da Unidade Terapéutica ‘Reitoral de Mos’
participaron na celebración do “Día da Rosa”, que organizou o Concello.
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 Beneficiaria do dorsal solidario na XII Pedaliña
Afaga participou na duodécima edición da Pedaliña, organizada pola
asociación A Golpe de Pedal e o Concello de Vigo. Ademáis Afaga foi a
entidad beneficiario do dorsal solidario.

 Xornada de Investigación
Afaga colaborou coa Rede Galega de Investigación en Demencias
(Regidem), coordinada por Carlos Spuch, no desarrollo dunha xornada de
investigación.
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Lugar: Sede da Fundación Barrié en Vigo



Data: 10 de outubro

2019

 Actividades Sociocomunitarias
Afaga organizou actividades abertas a socios/as e as persoas da contorna
sociocomunitaria.
 Visita á Illa de Ons a través do Programa ‘En Ruta coa Depo’
 Día do Coidador dentro do proxecto ‘A Memoria no bo Camino’,
pertencente o programa ‘O teu Xacobeo’

Actividade

Visita á Illa
de Ons
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Día do Coidador

Excursión a Ons.

Día do Coidador.
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DÍA MUNDIAL DO ALZHEÍMER
AFAGA levou ó cabo diversas actividades de sensibilización, prevención e difusión con
motivo do Día Mundial do Alzheimer para concienciar á poboación acerca da problemática
desta doenza.


Conferencia: Demencias: todo o que debemos saber sobre elas
Impartida por Arturo Vilches Moraga
Consultant Geriatrician and Physician. Ageing and Complex Medicine
(Servicio de Geriatría). Salford Royal NHS Foundation Trust. Reino Unido.
Data: xoves, 19 de setembro, as 19,00 horas, no Auditorio Municipal do
Concello de Vigo
Asistentes: 200 persoas
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Mesas informativas en Vigo e outros puntos da provincia

20 de setembro: Vigo
Zona peonil do Calvario, fronte ó mercado
16 de setembro: Chapela
No mercado da localidade
17 de setembro: O Porriño
Na Praza do Concello
18 de setembro: Tomiño
No mercado da localidade
19 de setembro: Tui
Praza Inmaculada
21 de setembro: Redondela
No mercado da localidade
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Campaña difusión nos mercados

O 21 de setembro, Día Mundial do Alzhéimer, os comerciantes dos postos dos mercados
de Vigo levaron un mandil conmemorativo desta data.
Mercados: Progreso, As Travesas, Calvario, Teis e Bouzas
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FESTIVAL SOLIDARIO ‘ O Alzheimer non se esquece’

Organizado por un grupo de mozas e mozos solidarizados coa
enfermidade para recadar cartos
Data: 21 de setembro
Actividades infantís pola mañá. Lugar: Praza de América.
Festival musical pola tarde. Lugar: IES Santa Irene.
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Mupis na cidade de Vigo

En colaboración co Concello de Vigo instaláronse vario mupis en diferentes puntos
da cidade.
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Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras
Demencias de Galicia
Entidad considerada de Utilidad Pública 1994/003286-1
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