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QUE FIXEMOS DURANTE AS VACACIÓNS DE SEMANA SANTA 
Nesta nova edición  do Boletín do SADT, imos a con-
tarvos o que fixemos nas vacacións de Semana Santa.  
A verdade é que o tempo non nos acompañou dema-
siado, polo que non puidemos saír todo o que queria-
mos.  De todas formas, desfrutamos dos días de fes-
ta.  Algúns fomos visitar a familia e senón, viñeron 
eles ás nosas casas. Outros aproveitamos  cando non 
choveu para dar unha volta e ver algunha que outra 

procesión, algo tan típico destas datas no noso país. 
Tamén tomamos algunha torrixa e pratos típicos de 
Semana Santa: coma a potaxe, os buñuelos… E, como 
non, aproveitamos os días para descansar e sobre 
todo, non madrugar. Dentro de nada xa chega o bo 
tempo, polo que os días de choiva, esperamos que 
sexan minoría. 

O equipo da Redacción 

Estas semanas realizamos unhas saídas moi especiais. 
Visitamos a exposición “Punto e Seguido. A vida des-
pois do dano cerebral adquirido” que recolle fotografí-
as e unha curtametraxe na que as persoas usuarias das 
asociación galegas de dano cerebral adquirido conta-
mos a nosa realidade, amosando que o DCA non é un 
punto final senón que a vida continúa, aínda que dunha 
maneira diferente na gran mayoría das ocasións. 

Como non puidemos ir ese día, organizamos as saídas 
dos venres para que ninguén quedara sen visitala. A 
verdade é que nos gusta moito sentirnos os protagonis-
tas e ver que coa nosa colaboración nesta exposición 
podemos facerlle ver á xente de Santiago e doutras ciu-
dades o noso día a día con dano cerebral. Se aínda non 
puidéstedes disfrutar dela a partir de agora estará nou-
tras ciudades galegas. 

EXPOSICIÓN “PUNTO E SEGUIDO. A VIDA DESPOIS DO DCA” 



CULTURA, EVENTOS E FESTAS 

día a día P. 2 

X PREMIO AUDITORIO DE GALICIA PARA NOVOS ARTISTAS 

Os luns 26 de marzo e 2 de abril fixe-
mos algo diferente. Fomos ata o Audi-
torio de Galicia ver unha exposición de 
arte contemporáneo.  Coa axuda dun 
guía, que se chamaba Pablo, vimos 
cadros, esculturas, pinturas en pare-

des… todo feito por artistas, que parti-
ciparon na X Edición do concurso do 
Auditorio de Galicia para artista nove-
les. Segundo a nosa opinión, é un arte 
difícil de entender, pero unha vez que 

nolo explican imos comprendendo a 
esencia da obra.  

Esperamos poder volver a desfrutar o 
próximo ano das obras doutros artis-
tas.  

CUMPREANOS DO MES 
Nesta ocasión, para celebrar os cumpreanos do mes (Juan Riomayor, 
Manuel Salgado, Socorro, Chus e Eva García) montamos toda unha 
festa musical, fixemos un karaoke. Houbo cancións para tódolos gus-
tos, dende a mítica balada de Sergio Dalma, Bailar Pegados, pasando 
por Te Necesito, de Amaral e concluíndo cun gran Tractor Amarillo. 
Ata os mais vergonzosos se animaron a botar unhas cantareiras, a ver-
dade que somos uns grandes artistas. E para rematar, tomamos uns 
trociños de croissants e un vaso de zume, convidados polos cumprea-
ñeiros mentres cantábamos o cumpreanos feliz e sopraron as velas. 
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ENTREVISTA 10 
Neste novo número do Boletín do SADT, entrevistamos a Sergio Pereira, alumno en prácticas do  
4º curso do Grao de Logopedia da Universidade da Coruña.   

Por que decidiches facer a 
carreira de logopedia? 
En principio non tiña moi 
claro o que quería estudar, 
pero comecei a buscar in-
formación e pareceume 
interesante. Comecei o pri-
meiro ano, gustoume e con-
tinuei. 
 
Por que elixiches Sarela 
para facer as prácticas? 
Pois por varios motivos. O 
primeiro  foi que na carrei-
ra non nos ensinan dema-
siado sobre o dano cerebral 
e me pareceu un tema moi 
interesante. O segundo mo-
tivo foi que xogo ao fútbol 
aquí en Santiago e veño a 
adestrar tódolos días polo 
que me quedaba moi a man 
para vir.  
 
Antes de chegar a Sarela, 
¿sabías algo do dano cere-
bral adquirido? 
A verdade que non moito, 
soábame algo dos trauma-
tismos e o ictus, pero por 
exemplo, o resto das causas 
as descoñecía.  
 
E sobre a figura do logope-
da no dano cerebral adqui-
rido, ¿Sabías algo do seu 
papel? 
Non. Como xa comentei 
antes, na carreira non nos 
falan demasiado do dano 

cerebral e o pouco que sa-
bía antes de chegar a Sare-
la, foi do que puiden inves-
tigar pola miña conta. 
Unha vez coñecido o que 
fan as logopedas en Sarela, 
poido afirmar que é unha 
figura imprescindible no 
equipo. 
 
Que esperabas ao vir aquí 
a facer as prácticas? 
Pois non sei dicir con exac-
titude o que esperaba. O 
que si tiña claro era  que  
intentaría aprender todo o 
que puidese, non só de lo-
gopedia senón do resto do 
equipo.  
 
Gustouche facer as prácti-
cas en Sarela? 
Si, gustoume moito. Apren-
dín moitas cousas e como 
xa pensaba, non so de logo-
pedia senón de todo o equi-
po interdisciplinar. 
 
Que sensación te levas das 
persoas usuarias de Sarela 
e dos profesionais? 
Das persoas usuarias apren-
dín moito. Por exemplo a 
valorar as cousas que temos 
e deixar de preocuparnos 
de tonterias que en compa-
ración cos problemas que 
teñen eles non son nada. E 
dos profeisonais, todo moi 
ben, acolléronme moito 
ben e sentinme a gusto. 

 
Que cousas aprendiches 
neste tempo con nos? 
En relación á logopedia de 
todo, por exemplo, de dis-
faxia (dificultade para tra-
gar), a valorar, non só con 
probas senón tamén me-
diante a observación e ver á 
persoa coma un todo, levar 
a cabo actividades gru-
pais... E tamén aprendín 
cousas non tan propias da 
logopedia pero necesarias 
para o noso traballo, por 
exemplo: posicionar ás per-
soas na cadeira de rodas de 
maneira correcta, facer 
transferencias... 
 
Que cousas consideras que 
son os puntos fortes de 
Sarela? ¿Cambiarías algu-
nha cousa? 
Un dos puntos mais fortes 
que penso que ten Sarela é 
que ás persoas usuarias es-
tán tratadas coma persoas, 
deixando de lado ás dificul-
tades que poidan ter, xa 
que falando con algún deles 
din que fora de aquí a xente 
os trata fixándose nos pro-

blemas que teñen e deixan-
do de lado que son persoas 
coma calquera. 
E en relación a se cambia-
ría algo de Sarela, pois nes-
te momento non sei que 
dicir, seguro que algo sería 
preciso cambiar, xa que en 
tódolos sitios sempre se 
pode mellorar algunha cou-
sa. 
 
Gustaríache vir a traballar 
a Sarela nun futuro? 
Si, gustaríame traballar en 
Sarela, aínda que son cons-
ciente de que para afrontar 
o traballo aquí hai que estar 
moi formado xa que o dano 
cerebral é unha patoloxía 
que abarca moitas cousas. 

De dereita a esquerda, Sergio, Chus  e Natalia 
(persoa voluntaria que durante a entrevista axu-
da a Chus a utilizar o seu comunicador. 

Tablet ca aplicación que 
chus utilizou para facer-
lle a entrevista a Sergio. 

“AO COÑECER O QUE FAN AS 
LOGOPEDAS EN SARELA, PO-
DO AFIRMAR QUE É UNHA 
FIGURA IMPRESCINDIBLE” 
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DEPORTE 

Como xa vos dixeramos nal-
gunha ocasión, os xoves po-
la mañá, facemos deporte 
adaptado. Unha das rapazas 
que neste momento  está de 
prácticas con nós, Alba Rey, 
nos trouxo un novo xogo 
para que  probásemos: os 
bolos fineses. Ela mesma 
contounos un pouco o que 
son e as regras do xogo:  

Os bolos finlandeses, tamén 
coñecidos coma “Mölkky”, 
son unha versión do xogo 
dos bolos moi popular nos 
países do norte de Europa e 
Francia. Os bolos son de ma-
deira e están numerados do 
1 ao 12. Colócanse dunha 
maneira determinada, que-
dando os bolos de maior 
puntuación protexidos en 
medio e detrás.  

En lugar de lanzar unha bola 
ou pelota, nos bolos fineses 
lánzase un mölkky, que é 
unha peza cilíndrica tamén 
de madeira. Pódese xogar 
de forma individual ou en 
equipos, e se tira a unha dis-
tancia de entre 3 ou 4 me-
tros.  

O xogador lanza o mölkky 
para derribar un ou varios 
bolos. Se se derriban varios 
bolos, a puntuación que 
consegue é o número de 
bolos derribados. En cam-
bio, se só se derriba un, a 
puntuación conseguida é o 
valor marcado no bolo que 
caeu. Só os bolos caídos to-
talmente se contan, e ao 
contrario que nos bolos tra-
dicionais, as pezas levantan-
se no mesmo sitio no que 
caen.  

O obxectivo de cada xoga-
dor do equipo é chegar a 50 
puntos exactos, xa que si se 
sobrepasan, a puntuación 
descende a 25. Así, ademáis 
da puntería, a estratexia é 
fundamental neste xogo. 
¿Que bolo teño máis a tiro? 
¿Cántos puntos me faltan? 
¿Nos apuntamos para ao 
Mundial de Mölkky en Fin-
landia este ano, ou espera-
mos ao ano que ven? 

Moitas gracias Alba por ensi-
narnos este novo xogo e por 
fabricarnos todo o material. 

DESCUBRIMOS UN NOVO XOGO, OS BOLOS FINESES 

O TEMPO 

O mes de marzo rematou cunhas choivas e uns ven-
tos mais propios do inverno pechado que da chegada 
da primaveira.  

Meses antes queixabámonos de que non tiñamos au-
ga suficiente para abastecer cultivos, o coidado dos 
animais e mesmamente a nosa propia utilización. 
Despois de todo o que choveu incluso houbo sitios 
nos que os ríos desbordaron e houbo grandes inunda-
cións.  

Cando chegou  o mes de abril, a verdade que a cousa 

non cambiou demasiado, as chuvias seguiron sendo 
copiosas e as baixadas de temperatura levaron a ne-
vadas impropias desta época do ano. 

Unha vez foron pasando os primeiros días do mes, o 
sol comezou a facer acto de presenza e segundo din 
as mulleres e os homes do tempo, nas próximas se-
manas virán temperaturas mais propias do verán que 
de principios de abril. Polo que toca sacar a roupa de 
verán do armario, poñer gafas e protección solar e 
desfrutar dos primeiros raios de sol do 2018. 

Bolos e esque-
ma de coloca-
ción dos mes-
mos para co-
mezar a parti-
da 
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PASATEMPOS 

NO PRÓXIMO NÚMERO… 
Saídas:  Exposición “Punto e seguido– A vida despois do dano cerebral”, paseos primaverais... 
Festas e eventos: Celebrando o Día das Letras Galegas. 
Aniversarios: Amadeo Mera. 
Entrevista 10: Cristina (prácticas) 

O pasatempos deste número está inspirado no programa das tardes “Pasapalabra”. Tódalas palabras 

teñen algún tipo de relación con Sarela e o Dano Cerebral. Seguro que conseguides adiviñar a maioría.  

Comeza polo A: Nome co que tamén se coñecen os ictus. 

Comeza polo B: Deporte adaptado, parecido á petanca, que practica-
mos en Sarela. 

Comeza polo C: Utensilio que usamos para comer algunhas persoas 
que non podemos utilizar as dúas mans. 

Comeza polo D: Xogo de mesa que a moitos nos gusta. Consta de 28 
pezas rectangulares, con puntos que representan os números do 0 ao 
6.  

Comeza polo E: Sustancia que se utiliza para modificar as texturas dos 
líquidos cando unha persoa ten disfaxia (dificultades para tragar). 

Comeza polo F: Estrutura que usamos algúns de nos para manter na 
súa posición ou soster e inmobilizar partes do corpo. 

Comeza polo G: Aparello que utilizamos para as transferencias das 
persoas con mobilidade reducida. 

Comeza polo H: Acumulación dunha cantidade excesiva de líquido cefalorraquídeo no cerebro.  

Comeza polo I: Tipo de dano cerebral  que se pode dividir en isquémico ou hemorráxico. 

Comeza polo L: Profesión encargada de  rehabilitar a fala, a linguaxe, a deglutición e a audición tralo dano cerebral. 

Comeza polo M: Actividade na que traballamos con música, ritmos, sons… 

Comeza polo N: Acción deportiva que facemos cando imos a actividade acuática. 

Contén o Ñ: Actividade na que acudimos a distintos centros de saúde de Santiago para informar á xente o ictus. 

Comeza polo O: Sentido que se pode ver afectado tralo dano cerebral. 

Comeza polo P: Profesión que se encarga de traballar diferentes aspectos tralo dca: comportamento, emocións… 

Contén o Q: Situación na que se atopa un corpo  cando, pese a ter pouca base de sustentación, logra manterse sen 
caerse. 

Comeza polo R: Proceso a seguir tralo dano cerebral adquirido para recuperar e/ou manter as capacidades afectadas. 

Comeza polo S: Cidade onde se atopa a sede de Sarela. 

Comeza polo T: Tipo de dano cerebral no que o cerebro sufre un impacto. 

Comeza polo U: Ferida que se produce na pel debido ao roce, presión… sobre un punto.  

Comeza polo V: Sentido que se pode ver afectado tralo dano cerebral. 

Contén o X: Elemento que precisa o cerebro para vivir. Con ausencia del, pode producirse un dano cerebral. 

Contén o Z: Órgano que  se se para, pode producir unha falla de osíxeno no cerebro (anoxia). 


