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21 mulleres galegas, 21 historias cotiás
A Fundación Iniciativas 21, cuio obxectivo é promover e impulsar proxectos que
contribúan o desenrolo político e social de Galicia, recoñeceu a labor e o esforzo anónimo de 21 mulleres nacidas ou afincadas en Galicia.
Esta Fundación pensa en mulleres , galegas por nacemento, por opción, por
adopción ou herdanza; cunha traxectoria na defensa dos seus compromisos, ás
veces colectivos, ás veces individuais, ás veces públicos, ás veces privados. Estas mulleres demostrando o heroísmo cotiá, aquel que non se envolve de glamour e que é tan difícil de manter un día tras outro sen que, ás veces, ninguén
se decate. Un heroísmo anónimo, unha experiencia privada, cotiá, coa que se enriquecen a vida dos que están ao seu arredor.
Entre estas 21 mulleres atópase a Presidenta da nosa Asociación, Mª Carmen
Pena Ledo, a quen lle foi outorgado este recoñecemento pola súa labor de loita
e arduo traballo como Presidenta da Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer e outras Demencias de Lugo.
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O NOVO MEMBRO DO NOSO EQUIPO

Estimados/as socios/as:
O meu nome é Iria Abel son traballadora social, e dende fai pouco máis dun mes tamén formo parte do equipo técnico de Afalu, con algúns de vos seguramente xa coincidín
no centro durante estes días, pero para os que non vin, cómpre esta presentación.
Como un novo membro da Asociación, sabede que me tedes a vosa disposición para
colaborar con vos, e prestarvos toda a axuda que este na miña man, falicitándovos recursos
e medios que vos sexan necesarios, así como toda aportación que dende a miña experiencia
profesional no campo dos servicios sociais e na atención ó colectivo das persoas maiores,
poida ser do voso interese. Espero que a participación e a colaboración entre todos, faga
que os nosos obxectivos e a labor da asociación sexan máis doados de alcanzar .
Quero agradecer tamén a Xunta directiva que confiasen en min para o desenvolvemento deste traballo, o equipo técnico de Afalu por abrirme as portas dende o primeiro día,
e tamén a todos os socios e socias cos que agardo formemos un bo equipo.
Moitas grazas.
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Un ano máis a nosa asociación quere festexar estas festas cos
seus socios e usuarios do Centro Terapeutico de Estimulación Cognitiva, o día 19 de decembro.
Unha xuntanza que consistirá en:
x
x

x

Reunión dos Familiares
Pequena mostra de panxoliñas a cargo do coro do Centro Terapéutico de Estimulación Cognitiva.
Merenda
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COA VOSA AXUDA NESTE ANO 2007 FIXEMOS
GRANDES COUSAS:

Mensualmente todos vos aportades unha pequena cantidade en condición de socios. Chegado este momento do ano quixéramos contarvos as cousas que dende a nosa asociación poidemos realizar con
esa aportación, coa vosa aportación:
x

x

x

x

x

O Centro Terapéutico de Estimulación Cognitiva pode seguir en
funcionamento durante un ano máis.
Aumentou o equipo técnico da asociación, incorporándose a el
unha traballadora social, co obxectivo de aportar mais calidade ós servizos e a atención que prestamos ós nosos asociados.
Puxéronse en marcha novos programas e actividades, como por
exemplo o programa de atención psicolóxica persoal no fogar.
Organización e celebración do I Congreso Galego: O Alzheimer
e outras demencias na sociedade de hoxe, que tivo lugar os días
10,11 e 12 de maio na nosa cidade e no que participaron profesionais chegados de distintos puntos de España.
Organización da semana mundial do Alzheimer, ó redor do 21
de setembro. O obxectivo destas xornadas é o de dar a coñecer á
sociedade á problemática a que diariamente se teñen que afrontar ás persoas afectadas por este tipo de demencias. Podedes
ver os actos que tiveron lugar en Lugo neste mesmo número.
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INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN DE TRABALLOS DO
CENTRO COGNITIVO E DOS
ACTOS DA SEMANA DO ALZHEIMER

XOGO NA PRAZA MAIOR COS
NENOS:
“COÑECENDO UNS AVÓS
DIFERENTES”
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CONCERTO BENÉFICO NO CLAVICÉMBALO
DE SEVIGNY

MESA REDONDA:
“COÑECENDO O ALZHEIMER”,
IMPARTIDO POR:
x
VALENTÍN CALVÍN, PSICÓLOGO
x
FERNANDO VEIGA, XERIATRA
x
CARMEN PENA, PRESIDENTA
AFALU

AGRADECEMENTOS:
O GRAN HOTEL DE LUGO, POLA SUA COLABORACIÓN SEMPRE DESINTERADA
CON NÓS.
O SELO DISCOGRÁFICO FALCATRUADA , A SEVIGNI (LUCIA ROLLE) E A XULIO,
POR ATENDER A NOSA CHAMADA SEN DUBIDALO.
O CLUB CLAVICÉMBALO, POR DEIXARNOS ORGANIZAR ESTE CONCERTO.
A TODOS OS PROFESIONAIS, SOCIOS E AMIGOS QUE COLABORARON CON NóS
NESTAS XORNADAS.
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ACOMPAÑAMENTO

Imaxinade a un corredor que vai tomar parte nunha carreira larga
e difícil. Un maratón, por exemplo, mais de corenta kilómetros.
Imaxinen un circuíto dunha decena de kilómetros que cada participante recorre varias veces. Algún dos nosos parentes, ou un amigo coñecido, participa nela e decidimos ir animalo. Instalámonos
discretamente no costado do circuíto e esperamos a que pase.
Na primeira volta, o corredor aínda está fresco.
x
¡Ánimo! ¡Adiante! ¡Está fenomenal! ¡Telo no bote!
Cando pasa por segunda vez, dáse conta de que perdeu un pouco
o ritmo, cústalle, corre con certa dificultade. Entón gritamos:
x
¡Ánimo! ¡Moi ben! ¡Imos, imos, adiante!
Mentres o temos o alcance da vista, seguimos dándolle voces de
ánimo. Inquieto, organízase para cando pase por terceira vez.
Unha toalla, un botellín de auga, unha barriña enerxética. Cando
aparece - con sinais evidentes dunha gran fatiga, coas súas faccións fundidas e a mirada baleira– precipitámonos ó seu lado e,
correndo xunto a el, enxoagámoslle o rostro e lle damos auga e
unha barriña.
x
Está moi ben. Aguanta. Xa pasou o peor.
Durante breves intres, corre xunto a el, despois, o corredor sigue
só. Empeza a temer o momento no que pase por cuarta e última
vez. Efectivamente, a espera se prolonga, crece a inquietude. E,
de súbito, percibímolo ó lexos, titubeante, ebrio de fatiga. ¿Que
facer para axudarlle estando xa tan cerca da meta?. Darlle voces
de ánimo neses intres podería mais ben poñerlle nervioso. Acercarlle algo para comer ou beber ..., non, xa non é necesario. Entón, inspirado de pronto, sitúase ó seu lado, dous pasos atrás, e ,
sen unha palabra, remata o percorrido xunto a el. O correr exactamente o seu ritmo, o seu paso, estamos comunicándolle a forza
necesaria para rematar. Sen unha palabra, case sen unha mirada,
el sabe que estamos ahí para axudarlle, para compartir o sofremento. E as súas primeiras palabras ó chegar a meta, cando se
encontra recuperado, serán:
x
Gracias. Sen non fora por ti, non sei se podería rematar.
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Queridos Reis Magos:
Este ano fomos moi bos por iso pedí
mosvos:
s
to
un
x
os
am
te
es
s
ái
m
o
an
un
ue
Q
para celebrar de novo estas festas.
Saúde para as nosas familias e
amigos.
Que nos enchan de agarimo.
Paz no mundo
Que ninguén se esqueza de nós.
Que todos os rapaces medren cheos de ledicia , sen faltarlles nada.
x

x

x

x

x

x

Usuarios de AFALU
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CURSO DE COIDADORES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS

Máis dunha treintena de coidadores e profesionais participaron o pasado mes de novembro no curso que organizou a Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Lugo .
Onde se trataron diversos temas relacionados con esta enfermidade como: “Cuestións legais”, “Organización e planificación da vida diaria”,
“Terapias non farmacolóxicas”, etc; durante os tres días nos que tivo lugar este curso.
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VISITAS O NOSO CENTRO

Nestes meses tivemos dúas visitas destacadas no Centro Terapéutico de Estimulación
Cognitiva:

MIKO UN AMIGO ESPECIAL.
Durante toda unha tarde este gatiño fixo as delicias
dos usuarios do Centro da nosa asociación.
Un gatiño moi cariñoso que atopamos na rúa perdido,
moi ben coidadiño e que dende un primeiro momento
sabíamos que non o podíamos deixar só na rúa.
Os usuarios do centro non tiveron máis que atencións e
coidados cara el, bautizándoo como Miko.
O cabo duns días atopamos a súa dona e devolvémosllo, contentos porque voltaba coa súa familia, pero co
nome que entre todos lle buscamos.

ENCONTRO INTERXENARIONAL
Os estudiantes do último ano da carreira de
Educación Social da Universidade de Santiago
de Compostela pasaron unha tarde cos membros do Centro Terapéutico de Estimulación
Cognitivo.
Nunha tarde onde recibiron diferentes charlas
por parte dos profesionais e unha merenda que
compartiron cos usuarios do centro. Seguido
dun intercambio de opinións sobre como cambiaron as festas do Nadal nos últimos tempos.
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CENTRO TERAPEUTICO DE
ESTIMULACIÓN COGNITIVA AFALU
UNIDADE DE PSICOESTIMULACIÓN: Activamos diariamente as capacidades cognitivas dos nosos enfermos.
INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA: Apoio a coidadores e
familiares dos enfermos, para previr e tratar estados
emocionais negativos para a súa saúde.
UNIDADE DE FISIOTERAPIA
INFORMACIÓN SOBRE A ENFERMIDADE
EN TÓDOLOS ÁMBITOS
ASESORAMENTO EN AXUDAS TÉCNICAS
FORMACIÓN ESPECIALIZADA: cursos de formación socio-sanitario.
SERVICIO DE TRANSPORTE

CONTACTO:
982 240 612
607 843 384
info@afalu.org
www.afalu.org
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