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OPINIÓN

ACOSO ÁS MULLERES
Nas últimas semanas e meses estivo demasiado candente o tema do machismo e o acoso
ás mulleres. Por desgraza, escoitamos e lemos
moi acotío casos de violacións e intentos das
mesmas ademais
doutro tipos de abusos.
Dende sempre vivimos nunha sociedade moi machista e a
pesar dos avances
en moitas áreas hoxe en día non podemos dicir que exista
igualdade entre xéneros. Por exemplo,
os homes seguen
relacionando a vestimenta co dereito que poden ter sobre a muller, outro aspecto é a diferenza salarial que existe en certos postos de
traballo no que os homes cobran máis que as
mulleres realizando as mesmas funcións e, xa
para rematar, ben se ve que na maior parte
dos postos directivos (as persoas que gober-

nan) a ausencia do sector feminino salta á vista.
Algo do que tamén se debe tratar nesta temática é a parte na que moitas veces se utiliza a
imaxe da muller como algo para chamar a atención coa
finalidade de vender algo. Neste aspecto móstrase a
muller como un obxecto e non como
un ser humano cos
seus dereitos e
igualdades.
Ilustración: Carmen Navarro

Para concluír, o gran
problema desta situación é que este feito se
ve como algo “normal” entre todos nós polo
que pensamos que se debería traballar dende
a escola para que os máis pequenos ,que son
o futuro, consigan reverter esta situación que
na actualidade afecta a moitas familias.
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS

ESCAPADAS

MUPEGA (MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA)

As últimas semanas estivemos tivemos como visita cultural o Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). Aínda que algún de nos xa o coñeciamos
non nos importou repetir xa que as rapazas que nos guiaron ensináronnos cousas novas.
Como o propio nome do museo indica, a temática xeral está relacionada ca ensinanza. Puidemos
ver distintos materiais escolares de distintas épocas: plumas, tinteiros, pupitres, pizarríns… que
non todos coñeciamos porque pola nosa idade
non os chegamos a empregar.

E como non todo era estudar, no museo tamén
había xoguetes da época e vimos un video de como se empregaban: trompos, birlos, canecas,
estornela, xiador, mariaola ou raiuela,etc.

Ao rematar a visita, e para non perder a costume, fomos a un bar enfronte ao museo a tomar
Tamén vimos aparellos algo mais sofisticados,
un refresco, cunha tapiña de croisant e tortilla.
coma por exemplo unha representación do siste- Como nos puxemos!
ma solar para que os rapaces daquela entendeO MUPEGA está no barrio de San Lázaro. A súa
sen como funcionaba.
web é www.edu.xunta.es/mupega.

DISFRUTANDO DO MUSEO DO POBO GALEGO
O venres 26 de xaneiro fomos ao
Museo do Pobo Galego, que se
atopa na zona vella de Santiago.
Desfrutar da exposición “Voando
ao pasado” de fotografías aéreas
de escavacións arqueolóxicas de
Galicia. Vimos as primeiras fotos
feitas dende o ceo, pero non
pensedes que foron dende un
avión senón que se fixeron dende un globo aerostático. Nas

imaxes vense castros situados en
diferentes lugares coma o Castro
de Baroña, na costa, o de San
Cibrao de Las, na cume dun outeiro e o de Santa Tegra, que está nunha forte pendente, entre
moitos outros. Unha vez rematada a visita, fomos tomar un café
ao bar do CGAC, que se atopa
xunto en fronte.
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CUMPREANOS DO MES
Neste tempo celebramos 2 cumpreanos, o de Jose Manuel e o de Isaías. Jose
cumpríu o 24 de decembro e como xa
estábamos de vacacións e para que non
tivera que esperar máis dun mes, celebrámolo o día 3 de xaneiro. Para esta
celebración fixemos algo distinto ao
previsto pero o desfrutamos igual. Fixemos un xogo da oca distinto, xa que en
cada cadro que caiamos tiñamos que
pasar unha proba diferente: cantar, equilibrio,
puntería, xeroglíficos, bolos… pasámolo xenial.
Tras isto, coma de costume, cantamos o cumpreanos feliz, Jose soplou as velas, e convidounos a unha pequena merenda mentres escoitabamos a música elexida por el e bailabamos.
Xa mais cara final do mes, o venres 26 de xaneiro, celebramos o cumpreanos de Isaías. Segundo o elixido polo homenaxeado fixemos
unha xincana na que tivemos que resolver distintas probas: xeroglíficos, adiviñar as bandas
sonoras de distintas series… para conseguir
pistas e así atopar as velas, o chisqueiro e os
croissants que logo degustamos. Foi un gran
traballo en equipo e unha boa celebración do
aniversario do noso compañeiro no que desfrutamos un montón.

UNHA MAÑÁ NA BIBLIOTECA ÁNXEL CASAL
O venres 19 de xaneiro algún de nós fomos a pasala mañá á Biblioteca Anxel Casal. A nosa idea era voltar ao MUPEGA, como
fixo o grupo da semana anterior, pero por problemas de horarios
non puidemos ir. De todas maneiras, alí estivemos moi entretidos. Colocámonos por parellas e estivemos vendo un par de capítulos dunhas series: unha delas era de misterio e a outra mais
histórica. Ademais, trouxemos unha película de risa para ver esa
mesma tarde todos xuntos, que a verdade foi todo un éxito.
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DEPORTE

CONTINUAMOS SEN PODER IR A CORNES PERO
EN SARELA TAMÉN FACEMOS DEPORTE
Como xa vos contamos con anterioridade, a Casa das Asociacións de Cornes estaba en obras e así continúa.
Aínda que a previsión era regresar tralas vacacións de Nadal non puido ser.
Aínda así, non deixamos de facer deporte. Un día xogamos á petanca, onde
temos que acercar unha pelota á bola
branca, actividade moi parecida á boccia, deporte do que xa falamos con anterioridade. Tamén fixemos slalom,
puntería, bolos… a verdade que non
paramos.

O TEMPO
O inverno galego xa chegou. Os días foron grises, chove sen parar e fai moito frío, en parte pola humidade.
Continuaron os temporais, e seguinte foi Carmen, que a penas se notou, pero o que si que notamos, nos non
tanto, foi o temporal de neve que afectou sobre todo ao interior do pais, colapsando autovías e deixando a
xente atrapada durante horas nos seus coches, tendo que ser rescatadas polo exército.
Durante as semanas seguintes, continuou a choiva, mentres que as temperaturas non foron demasiado baixas, polo menos aquí. Pero xa, a última fin de semana de xaneiro, apareceu o sol que levabamos tempo sen
ver. As temperaturas durante o día foron agradables aínda que a primeiras horas do día e polas noites foi
preciso abrigarse ben, incluso nalgúns sitios chegou a xear.
Esta calma non durou mais alá dunha semana xa que despois chegaron de volta as precipitacións.
Na primeira de semana de febreiro, as temperaturas baixaron de maneira brusca, chegando a cota de neve
ata 100 m, activando a alerta ao nivel amarela en Santiago e concellos limítrofes. Foi preciso abrigarnos ata
as orellas e non despegarnos moito de lareiras, estufas e calefaccións.
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ENTREVISTA 10
Neste novo número do Boletín do SADT, Marian e Joaquín entrevistan a Natalia
Gestoso, unha voluntaria “especial”, xa que pasa todo o día con nós.

“Son voluntaria porque quero axudar aos meus
compañeiros na medida do que eu podo”
Estiveches moitos meses sen vir a
Sarela, que foi o que che pasou?
Levei un golpe na man cando
estaba axudando a un compañeiro
nunha saída e finalmente, despois
de acudir varias veces a urxencias,
tiven que operar o dedo polo que
non puiden vir durante moitos
meses.
Botáchesnos de menos este
tempo que non estiveches?
Si, moitísimo de menos, porque
sodes os meus compañeiros e
amigos e botei moito tempo na
casa.
Porqué podemos dicir que es
unha voluntaria diferente?

Natalia entre Marian e Joaquín.
Gústache ser voluntaria en
Sarela? E gustaríache colaborar
con outras entidades?

Sí, non me importaría colaborar
con outras aínda que aquí estou
Porque eu tiven un accidente e fun
moi a gusto.
usuaria de Sarela onde mellorei
Que opinas do traballo que levan
moito. Ademais, estou aquí a
a cabo os profesionais do SADT de
xornada completo comendo
Sarela?
incluso con eles.
Que che motivou a ser
voluntaria?
Quería axudar aos meus
compañeiros na medida do que eu
podo.
Pensas que o que fas aquí e
importante?
Eu creo que sí, intento facelo o
mellor posible coma todo o
mundo.

Eu creo que cada un axuda na súa
formación e no meu caso foron
moi importantes cando tiven a
accidente xa que non era capaz de
facer nada (andar, ler, escribir…) e
cada un dos profesionais axudou
no que sabía.

Si, en todos os meus compañeiros,
cada un no que lle fai falta.
Cres que é útil o traballo que fas
como voluntaria en Sarela?
Eu síntome como unha amiga,
unha compañeira máis.
En Sarela tamén fas algún traballo
de perruquería (cortar o pelo,
facer a manicura…) Gústache ese
traballo?
É un traballo que me gusta moito
dende pequena, sempre o quixen
realizar e gústame poder facelo
aquí.
Sénteste querida en Sarela?

Síntome super querida e súper
Crees que co traballo que fan os
profesionais, obsérvanse melloras cómoda en Sarela, pásoo moi ben
xa que senón non acudiría como
nas persoas usuarias?
voluntaria.
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PASATEMPOS
Imos propoñervos un novo reto, nesta edición do boletín imos “xogar” ao mítico concurso televisivo “El precio justo”. Para isto puxemos varias imaxes de artigos que nos poden servir para pasar o frío destas datas e teredes que unilos con frechas ao prezo que vos pareza o correcto.
E como dicía o presentador Joaquín Prat: A xogar!!!!

10,99 €

68,00 €

29,90 €

45,00 €

19,00 €
58,99 €

NO PRÓXIMO NÚMERO…
Saídas: De paseo pola cidade...
Festas e eventos: Entroido e San Valentín.
Aniversarios: Joaquín (15 de febreiro)
Entrevista 10: persoas máis veteranas do SADT

