
Como cada ano, antes de irnos de 
vacacións, imos a representar a obra de 
teatro que nós mesmo elaboramos, e que 
levamos meses ensaiando. A estrea da 
mesma será o venres 7 de xullo ás 19.30 na 
Sala Mozart do Auditorio de Galicia.  

Este ano a trama está ambientada nas festas 
da Ascensión do ano 1982. Trátase dunha 
historia de amor a primeira vista, na que se 
mesturan cousas da vida real, todo con 
moito humor. Participamos todos nós, aínda 
que de distintas maneiras.  

Pensamos que este ano a obra está a altura 
das de anos anteriores, ou incluso mellor! 
Así que se queredes botar unhas risas, e 
disfrutar dun bo rato con nós, non 
dubidedes en vir a vernos cos amigos, a 
familia, os veciños, etc.  

O prezo das entradas son 6€, e podédelas 
comprar chamando ao 981577037, e 
preguntando por Susana Duarte. Apurade 
que se esgotan. Esperamos que vos guste! 
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS 
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LETRASGALEGAS2017 

APRENDENDO SOBRE CARLOS CASARES 

O 17 de maio celebrouse 

o día das Letras Galegas. 

Como ese día non 

viñemos ao centro por ser 

festivo, ao día seguinte 

estivemos comentando as 

particularidades desta 

data. 

Cada un aportou os 

coñecementos que tiña 

sobre a mesma, e cando 

tiñamos dúbidas, 

preguntabámoslle ao Sr. 

Google. Así, soubemos 

que este día se celebra 

desde 1963, ano no que se 

celebrou o 100 

aniversario da 

publicación de Cantares 

Gallegos, de Rosalía de 

Cartro. Desde aquela, a 

Real Academia Galega 

elixe a un autor, falecido 

polo menos hai 10 anos, e 

que destaque pola súa 

creación literaria en 

galego e pola defensa da 

lingua.  

Este ano o homenaxeado 

foi Carlos Casares, un 

ourensán que foi político, 

profesor, director da 

editorial Galaxia e da 

Revista Grial, escritor de 

gran variedade de obras e 

para tódolos públicos, etc. 

Aprendimos moito entre 

todos.  

Imaxe de Carlos Casares,  escritor 

ao que estivo adicado este ano as 

Letras Galegas, e unha das súas 

obras.  

As Festas da Ascensión son as festas máis 

importantes de Santiago, que sempre se 

celebra o sexto xoves trala Pascua, xunto 

coas do Apóstolo. Unha das actividades máis 

típicas desta festa é a Feira de Gando, que se 

celebrou o xoves en Amio, e algúns de nós 

fomos a vela. Había moita xente, e sobre 

todo cabalos. Tamén é moi típico nestas 

festas o pasarúas composto por Cabezudos. 

En moitas das prazas da cidade ademais 

houbo concertos, todos gratuítos. Por outra 

banda, non podían faltar na alameda os 

caldeiros do polbo e as atraccións, 

destacando sobre todos eles a gran noria, que 

se ve desde toda a cidade.   

O venres 19 de maio un grupo do SADT decidimos ir pasar á mañá á biblioteca Anxel Casal, 

xa que non facía bo tempo para estar fóra. Ao chegar, xa tomamos algo, para despois dedicar-

nos ao que íamos. Algún de nós vimos algunha serie, outros escoitamos a música que nos gus-

taba, e outros incluso vimos un peli. Foi unha mañá entretida, adaptada aos gustos de cada un.  

DE VISITA Á BIBLIOTECA ANXEL CASAL 
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OS NOSOS PLANS TRUNCADOS POLO MAL TEMPO 

O venres 26 de maio o plan era ir facer unha visita 

guiada á Alameda de Santiago, pero viuse truncado 

pola meteoroloxía, que nos trouxo choiva. Polo tanto, 

no último momento decidimos ir pasar á mañá ao 

Centro Comercial as Cancelas. Estivemos paseando 

por alí, vendo escaparates e, como non, tomando un 

café para facer un descansiño. A pesar de que non era 

o plan previsto pasámolo moi ben. 

DISFRUTANDO DOS ESPAZOS VERDES DA NOSA CIDADE 

O venres 2 e 16 de xuño fomos 

de paseo á Alameda de Santiago, 

algo que levabamos tempo 

intentando facer pero non 

puidemos pola climatoloxía. 

Foron unhas visitas moi 

interesantes, e aprendemos unha 

chea de cousas: as Marías, a 

Ferradura, o Paseo dos Leóns, a 

escultura de Valle Inclán, a 

árbore dos namorados, a estatua 

da leiteira, a estatua de Rosalía, 

o miradoiro de Fonseca, os 

pombais, a escola infantil de de 

Santa Susana, os bancos da 

alameda, o banco acústico no 

palco da música, etc. 

Aínda había postos montados da 

festa da Ascensión na primeira 

visita. Ese día ata vimos 

militares desfilando por alí! 

Pasámolo tan ben que nin café 

tivemos tempo de tomar!  

O grupo que fomos na segunda 

visita eramos máis avantaxados, 

xa que moitos xa coñeciamos 

parte do que nos explicaron, 

chegando algún incluso a 

emocionarse. A anécdota da 

xornada tivémola co café, qué 

caro nolo puxeron! Xa sabemos 

a onde non volver! 

O grupo que foi o día 2 de xuño fotografouse con As Marías, 

tamén coñecidas polas “Dúas en punto”, a hora na que 

acostumaban a pasear cada día por Santiago. 

O grupo que foi o día 16 de xuño xunto a Maruxa e Coralia, As 

Marías. 



DEPORTE 
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A finais do mes de xuño rematamos a actividade de Deporte Adaptado na Casa das Asociacións de 

Cornes, que levamos facendo alí desde outubro. Aínda que ao inicio iamos sos, pouco a pouco 

fóronse animando outros centros, asociacións, entidades, etc a vir a xogar con nós. Cada xoves viña 

un grupo diferente, e todos querían repetir á semana seguinte, polo que tivemos que facer quendas 

para poder xogar con todos eles. Entre as asociacións e grupos que nos acompañaron estaban 

ASPANAES, Asociación de Síndrome de Down, Geriatros, CEE López Navalón e Sarquavitae. Ata 

Outubro nos regresaremos, pero mentres tanto non vamos deixar de facer Deporte Adaptado. 

Intentaremos aproveitar o bo tempo para facelo nos aredores de Sarela, e senón dentro, como 

facemos moitas veces. O importante é moverse.  

ANIVERSARIO DO MES 
Este mes celebramos o aniversario de Norberto e Marian. 

Como os dous son moi “musiqueiros” a celebración  estivo 

cargada de grandes temas.   

Estivemos escoitando, bailando e  cantando a música que 

lles gusta a cada un deles. Aproveitamos estas cancións para 

facer xogos: adiviña o cantante/ grupo  e busca cancións con 

estas palabras. 

E como en todo cumpreanos, Marian e Norberto sopraron 

as velas e convidáronnos a todos a un trociño de croissant e 

un vaso de zume.  

Parabéns!!!! 

Marian e Norberto no “Photocall” 

Durante unha partida 

de boccia cos rapaces 

e rapazas do CEE Ló-

pez Navalón  

REMATAN AS SAÍDAS Á CASA DAS ASOCIACIÓNS DE CORNES E 

COMEZAREMOS A FACER DEPORTE FÓRA COA CHEGADA DO BO TEMPO 



Como chegaches a Sarela?  

Pois cheguei hai 3 meses. O campo da 

neuroloxía foi algo que sempre me 

gustou e un día entreguei aquí un 

currículum, tiven a sorte de que  me 

chamaron para facer unha entrevista e 

aquí estou. 

E, xa nos coñecías de antes? 

Si.  Oín falar de vos fai como uns 8 anos, 

aproximadamente. A primeira vez foi na  

asociación de dano cerebral de Lugo, 

ADACE, onde foi o meu primeiro 

traballo. Alí xa estaba considerada 

Sarela como unha asociación importante 

en Galicia. Algunhas das persoas que 

tiñamos alí acudían a Santiago, a Sarela, 

a facer valoracións neuropsicolóxicas. 

Sentícheste ben acollida cando 

chegaches? 

Pois a verdade é que si. Acolléstesme 

moi ben, tanto os profesionais como as 

persoas usuarias.Sentinme moi 

arroupada, e que aínda que levo 

pouquiño tempo con vos, é como se 

levase moito máis tempo, 

Que opinas das persoas usuarias? 

Tratámoste ben? 

Cada un de vos sodes moi diferentes, 

non soamente en idade, na vosa maneira 

de pensar e de actuar, e a pesar de ser 

todos diferentes, todos tedes algo en 

común, algo que vos une, o espírito de 

fortaleza e de superación. E… 

tratádesme moi ben, cada un de vos 

sodes fantásticos. 

- Que che aportamos na túa vida? 

Na miña vida aportádesme moito, non 

só a nivel profesional senón tamén a 

nivel persoal. Profesionalmente 

destacaría aprendizaxe, coñecemento … 

pero sobre todo a nivel persoal moita 

satisfacción  porque ves que o teu 

traballo ten unha recompensa, e alegría. 

Cal é a túa función aquí coma 

terapeuta ocupacional?  

O terapeuta ocupacional do que se 

encarga é de facer o día a día un pouco 

máis sinxelo. Cando hai un dano 

cerebral acontecen cambios que  un non 

espera. Actividades que antes non nos 

custaba traballo facer, como pode ser 

comer, ducharse … pois dalgunha 

maneira se complican, por exemplo, non 

son capaz de levar o garfo á boca. O 

terapeuta ocupacional un pouco o que 

fai é ver que é o que podemos facer cada 

un de nos e tratar de suplir aqueles 

déficits coas nosas capacidades. 

Conseguir a maior autonomía de cada 

un, mediante adaptacións, cambio de 

orde nas secuencias … adaptándonos 

aos cambios. 

- Gustaríache facer algunha actividade 

nova aquí que non esteamos facendo? 

Cando cheguei a Sarela puiden ver que 

xa se fan moitas actividades anovadoras 

e que a creatividade está moi presente, e 

o máis importante é que as desfrutades. 

E aínda que agora mesmo non podo 

dicir ningunha, a miña idea é ir 

propoñendo cousas novas cun propósito 

para cada un de vos. 

- Por qué estudiaches terapia 

ocupacional? 

Cando decidín estudar terapia 

ocupacional non era tan coñecida como 

é hoxe en día e aínda que parece que foi 

onte, xa pasaron uns aniños. Eu sempre 

quixen traballar coas persoas, que o meu 

traballo tivera unha repercusión nas 

persoas e axudalas. Ao principio pensei 

en psicoloxía, mestra de educación 

especial … pero un día lin acerca da 

terapia ocupacional e gustoume o 

traballo que realizaban, e ala, a 

aventura. E aquí estou, e non me 

arrepinto de nada. 

- Se non foses terapeuta ocupacional, 

que che gustaría ser? 

E aquí en Sarela? 

Pois como dixen antes, igual houbera 

estudado psicoloxía. E aquí en Sarela, 

calquera profesión ten o seu encanto. 

Pero penso que tiraría pola psicoloxía eu 

a educación social. 

 Traballaches noutro lado antes de 

traballar en Sarela? 

O meu primeiro traballo foi en ADACE 

Lugo que foi o que me abriu ese 

“gusanillo” por este ámbito. E despois 

estiven bastantes anos dedicada á 

xeriatría.  

- Estás contenta en Sarela? Gústache 

traballar aquí? 

Estou encantada. Gústame moito como 

se traballa aquí. E encántame traballar 

aquí. 

día a día P. 5 

ENTREVISTA 10 

Isaías Castro entrevista a Alba Mouzo, terapeuta 

ocupacional. Alba incorporouse ao SADT en marzo para 

substituír a Majo, que nestes momentos está inmersa 

noutros proxectos de Sarela.  

“Sempre quixen traballar coas persoas, 

que o meu traballo tivera unha 

repercusión nas persoas e axudalas” 
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PASATEMPOS 

NO PRÓXIMO NÚMERO ... 
 Saídas: Alameda de Santiago... 

 Aniversario: Ismael (23 de xullo) 

 Festas/ celebracións:  San Xoan 24 de xuño) Obra de Teatro “Amar en tempos de Sarela” (7 de xullo) 

 Entrevista: Familiares das persoas usuarias do SADT. 

O TEMPO 

A última quincena de maio o tempo continuou sendo 
moi variable, con días de sol e calor, e outros de 
choiva e incluso treboada. Por fortuna, a temperatura 
mantívose agradable. A principios de xuño, aínda que 
o tempo estivo regular (temperaturas suaves, días 
anubrados e algo de choiva), pronto se recuperou a 
cousa. De feito, a medidados do mes de xuño, visi-
tounos unha ola de calor sofocante, que case nos dei-
xa sen alento. Esperamos que as próximas semanas, 
que xa empeza o verán, continúe este bo tempo, aín-
da que non fai falta que as temperaturas sexan tan 
elevadas.  

En que ano foi…  nesta ocasión retamosvos a unir a data cun dos 10 feitos importantes 

que ocorreron en Sarela. 

Ano de fundación de Sarela 

Creación do primeiro centro na Rúa do Ceo 

Colocación da primeira pedra do centro novo 

Traslado ao novo centro 

Inauguración oficial 

Primeira obra de teatro 

Primeiro nº do boletín do SADT 

Festa do XV aniversario 

Fundación de FEGADACE 

2012 

2002 

Xaneiro 2015 

Xaneiro 2015 

Decembro 2016 

2015 

Xaneiro 2017 

2000 

Marzo 2011 


