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A EDUCADORA DE AFALU

Estimados/as socios/as:
Moitos de vos xa me coñecedes, alo menos sabedes o meu nome e que dende xa fai case
tres anos formo parte do equipo da asociación que está a vosa disposición diariamente. Sen
embargo se falamos da miña profesión, educadora social, a pregunta que vos faredes é: “E
iso que é?
Pois ben o motivo deste texto é acercarvos o meu traballo diario dentro da asociación para
así coñecer que fai e cómo pode axudarvos, a vós e os vosos familiares, sempre dende a súa
humilde experiencia unha educadora social.
Entre as actividades que realizo na asociación están as seguintes:
•
Avaliación e valoración da situación persoal e familiar do enfermo, para deseñar as intervencións.
•
Planificación e desenvolvemento de programas de atención integral.
•
Formación de coidadores formais e informais.
•
Asesoramento a familias.
•
Actividades de animación.
•
Deseño das actividades de estimulación e mantemento das capacidades que se realizan
no centro terapéutico da asociación.
Pero o máis importante é que formo parte dun equipo, e que coa aportación da experiencia
persoal e profesional, de cada unha das miñas compañeiras e da miña propia día a día traballamos para facervos, na medida das nosas posibilidades, a vida un pouco máis sinxela.
Por último aproveito a ocasión para mandarvos a todos, ós que xa coñezo e ós que aínda
non tiven a oportunidade de facelo un agarimoso saúdo.
ESTHER TRASHORRAS
EDUCADORA SOCIAL
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¿Qué son as terapias con animais?
Son as terapias de recuperación que se efectúan mediante o apoio dun animal, a maioría das
persoas, inconscientemente reaccionan de maneira positiva cara a relación con animais de compañía, os estudos efectuados sobre o tema, demostran que o que os terapeutas non conseguiron
por medios habituais, conseguese a través do apoio animal.
Algúns dos animais mais utilizados para terapia son: cabalos, cans, delfíns, gatos, etc.
A tenrura e o cariño son en moitos casos a mellor mediciña, e non sempre chegan de seres con
dúas pernas, senon de pequenos amigos de catro.

LIBI: o noso gato terapéutico
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Dende o día 12 de novembro de 2007 ata o 12 de maio de 2008 a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Lugo levou a cabo no concello de
Rábade un taller de memoria, impartido pola súa pedagoga, ao que acudiu unha media de
25 a 30 persoas maiores de 60 anos.
A súa finalidade principal foi propoñer actividades tendentes a previr o envellecemento cerebral, circunscritas ao ámbito da memoria en tanto proceso cognitivo.
Este taller para a estimulación da memoria permite axilizar os procesos cerebrais que facilitan o recordo e a cognición, mediante a realización dunha serie de actividades mentais especificamente deseñadas; procurando manter ou recuperar unha eficiencia mental compatible cunha vida persoal e social activa, como a que deben levar adiante os adultos maiores
do novo século.
Como metodoloxía de traballo utilizamos o taller xa que posibilita o traballo de grupo dando
lugar a compartir experiencias, comprender os esquecementos (principal preocupación da
maioría dos participantes) nun contexto de intercambio e exercitación, ampliando ao mesmo tempo a esfera de contactos sociais.

No mes de Maio e Xuño, o mesmo tempo, levou a cabo un obradoiro de Risoterapia no
Concello de Rábade. A risoterapia é unha técnica que permite a expresión dos sentimentos
e a comunicación persoal dun xeito lúdico
e aprendendo unha nova forma de lecer,
estimulando as capacidades dun xeito diferente.
O obradoiro realizabase os luns no Centro Social de Rábade, onde acudían en
dous grupos unhas 25 persoas.
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Os usuarios do Centro Cognitivo AFALU adicaron
unha semana de traballo para realizar diferentes
xogetes tradicionais para realizar unha pequena
exposición onde mostrar como se xogaba cando
eran máis novos.
Nesta exposición atopábamos: arcos e frechas de
madeira, a billarda, bonecos de millo, fonda de coiro, violín de millo, bonecas de trapo, bonecos danzantes, pelotas de trapo, muiños de papel, tren de
mixtos, zancos, zoadeira de botón, andacamiños,
barcos de noces, carros de nabos, carrizos de noz,
etc.
A Televisión de Galicia interesados por esta idea
novidosa, aproveitaron a ocasión para facer unha
reportaxe sobre a utilización da reminiscencia dentro da estimulación cognitiva no traballo da nosa
asociación.
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A Excma. Diputación de Lugo polas
mesmas datas, fixo unha exposición de “Xoguetes tradicionais”, onde os nosos usuarios poideron
asistir en horario de mañá e de tarde. Agradecendo non só a axuda
dos traballadores do museo e da
diputación, senón tamén a maravillosa explicación e presentación
destes xoguetes polos creadores
dos mesmos, que pasaron a tarde
con nos.
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PORQUE É MELLOR HOXE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prefro que compartas conmigo uns poucos minutos agora que estou vivo, e non unha
noite enteira cando eu morra.
Prefiro que estreites suavemente a miña man agora que estou vivo, e non que apoies o
teu corpo sobre min cando morra.
Prefiro que me agasalles unha soa flor agora que estou vivo, e non que me envíes un
fermoso ramo cando eu morra.
Prefiro que elevemos o ceo unha oración agora que estou vivo, e non unha misa cantada e celebrada cando eu morra.
Prefiro que me digas unhas palabras de alento agora que estou vivo, e non un desgarrador poema cando eu morra.
Prefiro escoitar un só acorde da guitarra agora que estou vivo, e non unha conmovedora serenata cando eu morra.
Prefiro que me dediques unha leve plegaria agora que estou vivo, e non un poético
epitafio sobre a miña tumba cando eu morra.
Prefiro disfrutar dos máis íntimos detalles agora que estou vivo, e non de grandes
manifestacións cando eu morra.
Prefiro escoitarte un pouco nervioso dicindo o que sintes por min agora que estou vivo,
e non un gran lamento porque non o dixeches a tempo, e agora estou morto.

Aproveitemos os nosos seres queridos, agora que están entre nos ... quizá mañá sexa tarde.

No noso corazón e no noso recordo
sempre estaredes.
Arturo, Custodia, Conchita e Carmiña
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No ano 2008 o Festival de Eurovisión
non só se viviu dende Belgrado, senón que dende AFALU asistimos as
actuacións dos representanteis máis
destacados de España neste festival.
Tales como Conchita Bautista, Salomé, Masiel, Karina, Xulio Iglesias,
Serafín Zubiri, Rosa, etc; renacerón
de máns do equipo técnico da asociación para divertir e animar o noso peculiar Festival.
E como non, o representante español
deste ano Rodolfo Chickilicuatre tamén representou o seu tema.
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DE EXCUSIÓN EN:

MEIRA
Cómo cada ano, os usuarios do Centro de Estimulación Cognitiva de
AFALU xunto co equipo técnico, disfrutaron dunha pequena escapada
para disfrutar dun día de encontro e xogos entre amigos o aire libre.
Nesta ocasión dirixímonos a Meira para coñecer o Pedregal (nacemento
do río Miño), o pobo de Meira onde visitamos a súa igrexa e disfrutamos dos seus xardíns, para finalizar a tarde merendando en Fontmiñá.
Un día cheo de ledicia, compañeiros e diversión.
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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 21 03 81
607 843 384
info@afalu.org
www.afalu.org
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