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Boas de novo a tod@s. Neste número do Boletín Día 
a Día, imos presentarvos a obra de teatro que fare-
mos a comezos do mes de xullo, exactamente o día 6, 
ás 19:30 horas no Auditorio de Galicia. 

Esta xa é a 6ª vez que realizamos unha función teatral 
e imos facervos un pequeno “spoiler”. 

A trama consiste nunha serie de parodias, ao noso 
xeito, de diferentes series de televisión de tódolos 

tempos que seguramente tod@s coñecedes, co ob-
xectivo de saber cal é a serie do século. Entre risas, 
bailes, cancións… esperamos que pasedes un bo rato 
e desfrutedes con nós tanto como o tempo que a es-
tivemos preparando. 

Esperamosvos a tod@s. 

O equipo da Redacción 



CULTURA, EVENTOS E FESTAS 
día a día P. 2 

Aproveitando que facía bo tempo, o ven-
res 18 fomos a dar un paseo a Alameda de 
Santiago. Sentámonos no banco do amor, 
con vistas á catedral, saudamos a Valle 
Inclán e botamos un piropo ás dúas Marí-
as que estaban na entrada. Ademais ta-
mén vimos os postos e atraccións das fes-
tas da Ascensión, que ao ser pola mañá 
estaban pechados. 

Para rematar o paseo, fomos tomar un 
café nun bar preto. 

Pasámolo xenial.  

AO RESGARDO DA CHOIVA  

CO BO TEMPO, UN PASEO POLA ALAMEDA DE SANTIAGO 

O venres 25, fomos de novo ao centro co-
mercial As Cancelas, xa que o bo tempo pa-
rece que os venres non nos está acompa-
ñando demasiado. Demos unha volta por alí 
e puidemos ver unha exposición de traxes 
rexionais, tanto a tamaño real como en mi-
niatura, vaia traballo que levan enrriba. 

E logo, para non deixar de lado as nosas tra-
dicións, fixemos unha parada para repostar, 
uns tomamos un café, outros un refresco e 
mentres compartimos unhas charlas. 

EXPLORANDO A CONTORNA 
O venres 15 aproveitamos para dar un paseo pola 
contorna de Sarela. Acercámonos ata o parque Euge-
nio Granell, pretiño do centro.  

Demos un paseo a carón do río Sarela, xa que está 
ben adaptada para as persoas con mobilidade reduci-
da. Unha vez no camiño de volta, fixemos unha para-
da para tomar un café e repoñer forzas. 

É unha zona moi boa para pasar un rato rodeados de 
natureza. 



día a día P. 3 

EXPOSICIÓN “TURISMO E FOTOGRAFÍA” 

Estes últimos venres as saídas foron algo mais cultu-
rais que as anteriores. O venres 1 e o venres 8 acercá-
monos ao Auditorio de Galicia onde había, unha ex-
posición fotográfica que recollía momentos vividos 
durante as distintas viaxes que fixo pola nosa terra 
Catalá– Roca dende o ano 1956 ata o 1976.  

Nesas imaxes puidemos observar as diferentes cou-
sas que se facían daquela, útiles de traballo da época 
(sobre todo de pesca), lugares, persoas... todas rela-

cionadas con Galicia. Para contar unha cousa curiosa, 
unha das profesionais que foi con nós recoñeceu a un 
familiar do seu home cando era pequeno, e non se 
equivocou, pois resultou ser o seu tío. 

Cando xa rematamos, acercámonos á cafetería do 
Auditorio e tomamos algo todos xuntos. 

A moitos de nos gustounos esta experiencia e non 
nos importaría repetir outra saída deste tipo. 

ANIVERSARIO DO MES 
O venres 25 de maio, coma tódolos venres últimos de mes, 
celebramos os aniversarios d@s compañeir@s que cumpriron 
nese mes. Nesta ocasión os homenaxeados foron Marián e 
Norberto. 

Fixemos un xogo no que participamos todos xuntos, o mítico 
"Arriba España" pero ao noso modo. Tiñamos 10 categorías, 
algunhas delas eran: cidades, nomes, apelidos, oficios... e pa-
ra escoller a letra coa que tiñamos que cubrir ditas categorías, 
un/unha de nos repasábamos mentalmente o abecedario e 
outr@ mandaba parar. Vaia boa sorte a nosa que ata o h nos 
tocou, pero saimos ben do paso logrando moi boa puntua-
ción. 

Para rematar, cantamos o Parabéns para ti, os cumpreañeiros 
sopraron as velas e tod@s desfrutamos dun trociño de crois-
sant e e un vaso de zume. 

Parabéns para os dous. 



día a día P. 4 

DEPORTE 

O TEMPO 

 Tras moito darlle a cabeza ocorréusenos un xogo novo ao que lle chamamos "Peperetadas". Consiste en fa-

cer puntos tirando pelotas. Dividímonos en 2 equipos e cada un situámonos nunha parte do campo, o cal se-

paramos cunha liña. Os xogadores de cada equipo tiramos unha pelota que ten que atravesar a liña ata pasar 

o campo contrario para facer puntos. Estes puntos poden ser eliminados polo outro equipo dándolle a esas 

pelotas no seu turno. Hai varias regras como non facer botar a pelota e tirar unha pelota cada persoa do 

equipo, pero a regra mais importante é pasalo xenial! 

PEPERETADAS, UN NOVO XOGO INVENTADO POR NÓS 

O mes de maio, como xa dixemos no número ante-
rior, tivo un bo comezo, xa que o bo tempo deixouse 
ver. Cara a mediados, houbo días bos e non tan bos 
pero as temperaturas en xeral foron moi altas, pro-
pias mais do verán que da primavera. Incluso, algún/
ha xa se deu o primeiro baño salgado do ano. Aínda 
que houbo un día, que polo menos en Santiago pare-
cia que ía caer o ceo, houbo unha treboada con tro-
nos e raios xunto con auga que moitos de nos nunca 
viviramos tal feito, xa que tremeu todo. 

Xa pasando o mes, os días estiveron mais nublados 
pero as temperaturas seguiron sendo altas. 

Comenzado xuño, o tempo en vez de ser o normal 
para esta época do ano, comezouse a complicar. As 
chuvias chegaron e as temperaturas foron cada vez 
mais frías. En relación ás precipitacións chegaron tan 
fortes e abundantes que houbo grandes riadas, non 
tanto na nosa terra senón en lugares onde non están 
tan acostumados á auga, por exemplo en zonas do 
Mediterráneo, sureste do pais... Recordade a falla 
que tivemos de auga fai uns meses, e agora ven toda 
xunta. 

A segunda semana de xuño non nos dou moitas ale-
grías, xa que veu chea de auga. Choveu moito en to-
da España, deixando 11 provincias inundadas. 

Pero xa a segunda quincena do mes sacamos os abri-
gos, botas e toda a roupa de abrigo e recuperamos 
camisetas de manga curta, bermudas... 

Parece que o que queda de xuño se deixará ver o sol, 
e nos xa temos ganas de disfrutar del. 



día a día P. 5 

ENTREVISTA 10 

Neste novo número do Boletín do SADT, entrevistamos a Julia Lodeiro e 

Alba Rey alumnas do Máster de Psicoloxía Sanitaria. 
¿Porqué escollestes Sarela para facer as 
prácticas? 
Julia: No meu caso son reincidente, xa 
que é a terceira vez que estou en Sarela. 
A primeira vez, as prácticas da carreira, 
escollín un pouco por azar, foi onde me 
levaron as prácticas. Despois repetín xa 
que descubrín que me gustaba o ámbito 
da neuropsicoloxía, sobre todo o dano 
cerebral adquirido, o mais importante 
porque me atopo moi ben aquí. 
 
Alba: Eu só tiña dúas opcións, os criterios 
son moi esixentes. E cas dúas opcións que 
tiña, busquei por internet e ao ver a páxi-
na web de Sarela, gustoume moito: a 
filosofía, as vosas fotos… coa nota que 
tiña, puiden escoller e acabei aquí en 
Sarela.  
 
Antes de vir, sabiades algo do DCA? 
Alba: Moi pouquiño, do que nos daban 
na carreira na asinatura de neuropsicolo-
xía, 3– 4 páxinas, moito mais non. 
 
Julia: Antes de vir a Sarela moi pouquiño, 
como dixo a miña compañeira, o pouco 
que nos ensinan na carreira. Despois, por 
cinrcunstancias familiares, achegueime 
un pouco mais ao DCA. 
 
Que esperabades ao vir a Sarela? 
Alba: Aprender moito de neuropsicoloxía, 
e polo que vin na web, pasalo xenial, por 
todo as actividades que facedes. 
 
Julia: Eu o mesmo, seguir aprendendo de 
neuropsicoloxía e respecto á anterior vez 
que estiven, aprender dos novos servizos 
que se abriron posteriormente. 
 
Despois deste tempo con nós, ¿que cou-
sas aprendestes? 
Alba: ademais do que esperaba aprender 
de neuropsicoloxía, apoio psicolóxico, 
como afrontar situacións difíciles… tamén 
aprendín moito doutras profesións, do 
traballo en equipo… en resumo,  moitísi-
mas cousas. 
 
Julia: eu aprendín sobre todo o que é o 
traballo en equipo multidiscriplinar. Con-
sidero que é algo moi importante. 
 

Cales pensas que son os puntos fortes de 
Sarela? 
Alba: a min gústame moito o equipo que 
ten Sarela. Acostumada a estar noutros 
sitios, por exemplo, residencias de maio-
res, o equipo é estable, cunha xornada 
completa, o que facilita coñecer ven ás 
persoas que se atenden e así poder cubrir 
as súas necesidades o mellor posible. 
Ademais tamén me parece un punto for-
te a individualidade do apoio, o cal é moi 
persoal. 
 
Julia: para min o punto forte que ten a 
entidade é o interese por mellorar. Den-
de que coñezo Sarela, cando estaba na 
Rúa do Ceo nun local pequeniño e con 
poucas persoas usuarias ata agora sem-
pre están na procura da mellora na aten-
ción das persoas que aquí están. 
 
Que sensación vos levades das persoas 
usuarias e profesionais? 
Alba: moitos de vos xa levades moitos 
anos aquí e sodes como uña e carne o cal 
transmitides esa sensación de familia, no 
día a día. Dende o primeiro día sentinme 
moi acollida, moi contenta. 
 
Julia: Eu a sensación que me levo tanto 
das persoas usuarias coma dos profesio-
nais é gratitude. Dos profesionais porque 
sobre todo me permitiron formar parte 
das sesións, actividades… e aprender un 
pouco de tódalas profesións. E das perso-
as usuarias que tamén me ensinaron moi-

tísimo. 
 
Que pensades que nos aportastes vós? 
Alba: a verdade que pensei moito no con-
trario, o que me aportastes vos a min, 
porque eu non son unha persoa moi posi-
tiva e serviume para cambiar un pouco 
iso. Espero que con ese pequeno cambia 
eu puidera aportarvos alegría, risas e ide-
as diferentes. 
 
Julia: espero habervos aportado bos ra-
tos, xa non pido mais. 
 
E, en relación á vosa formación, cal po-
dería ser o voso papel dentro do SADT?  
Julia e Alba: a nosa figura profesional xa 
está integrada dentro do equipo, entón o 
único que poderíamos aportar diferente 
sendo a mesma titulación sería 
“frescura”, ideas novas... 
 
En conclusión, ¿gustouvos estar en Sare-
la?  
Alba: moitísimo, gustoume moitísimo. 
Veño de lonxe, de Valdoviño e ao princi-
pio custoume xa que tiven que adaptar-
me, cambiar de vivenda… pero dígolle a 
todo o mundo que valeu a pensa o esfor-
zo. Por coñecervos, por aprender… 
Julia: claramente si, e intentarei voltar 
unha 4ª vez, se me deixan (risas) 
 



día a día P. 6 

PASATEMPOS 

NO PRÓXIMO NÚMERO… 
Saídas culturais, paseos ao aire libre… 

Aniversarios:  Eva S., Javier, Ismael. 

Entrevista 10: Carmen (voluntaria de Actividades Manuais) 

 

Neste número propoñémosvos un novo reto.  Teredes que unir con frechas a primeira e a segunda 

parte de ditos relacionados cos meses primaverais. A por eles. 

A SARDIÑA MOLLA O PAN 

SAE O CUCO DO CUBIL 

AO SOL CÓCESE O PAN 

AUGAS MIL 

ANO ABUNDANTE 

É LONGO COMA NINGÚN 

TREBÓN E RAIOLO 

GOLPEA COMA UN PUÑO 

POLA TARDE CARA DE CAN 

O VERÁN ESTÁ ENRIBA 

NOS TE QUITES O SAIO 

VERÁN SEGURO 

DE MARZO A ABRIL 

EN ABRIL 

ATA O CORENTA DE MAIO 

EN SAN XOAN 

MARZO MARZÁN 

MARZO MARZOLO 

BO TEMPO EN XUÑO 

TORMENTA DE XUÑO 

XUÑO BRILLANTE 

NO MES DE SAN XOÁN 

EN XUÑO O VEINTIUN 

CANDO VEN A GOLONDRINA 


