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OPINIÓN

UN MAIO CHEO DE FESTIVOS
Boas a tod@s.
Durante o mes de maio tivemos 3 días festivos en
Santiago. O día 1, día do traballador, o día 10, a Ascensión e o 17, día das Letras Galegas.
Eses días aproveitamos para facer diferentes cousas
que non podemos cando vimos a Sarela, e incluso
algún fixo ponte, xa que o día 1 foi martes e o 10 e
o 17 foron xoves.

Día Internacional d@s Traballador@s

Ademais, o bo tempo acompañounos polo que puidemos desfrutar do aire libre, iso si, tendo coidado
co sol xa que quentou dabondo.
Tamén estivemos coa familia, amigos… enchendo o
bandullo como bos galegos que somos.
Parece que o bo tempo está para quedarse, xa era
hora despois dos meses de chuvia e frío que pasamos.
Aínda que tivemos bastantes días libres, non deixamos de traballar nesta publicación que esperamos
que vos guste.
O equipo da Redacción
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS

ÚLTIMAS DÚAS VISITAS Á EXPOSICIÓN PUNTO E SEGUIDO, A VIDA DESPOIS DO DANO CEREBRAL ADQUIRIDO
As últimas dúas saídas do mes de abril foron á exposición Punto e Seguido- A vida despois do dano
cerebral. Xa no número anterior vos contamos o
que puidemos ver alí. Pero como todo non vai ser
“cultura” tamén temos un tempiño para desfrutar
dunha charla e un “piscolabis”, que a verdade tomalo na zona vella resulta algo mais caro que noutros sitios, pero paga a pena polo ben que se está
por alí.
O día 30, a exposición trasladouse a outra das cidades galegas onde hai unha asociación de dano
cerebral, neste caso a Coruña. Se non poidestes
vela en Santiago, aínda tedes oportunidade de ir
alí a vela.

ANTE O MAL... TEMPO– SAÍDA Á
BIBLIOTECA ANXEL CASAL
O venres 11 de maio tiñamos outro plan que se truncou debido á choiva. A nosa idea era ir de paseo á Alameda de Santiago pero cambiamos de plans a última hora, indo á Biblioteca Ánxel Casal.
Alí cada un elixiu o que quixo facer. Uns vimos un trociño dunha película e outros escoitamos música, vaia sorpresa a que
levamos cando nos prestaron uns cascos que mercaran exclusivamente para nós, un gran detalle.
Nin tempo nos dou para tomar o café pero desfrutamos moito do rato que pasamos alí.

DANDO UN PASEO PRETO DE SANTIAGO– BERTAMIRÁNS
O venres 4 de maio, comezamos a facer saídas no exterior xa que o tempo no lo permitiu. O primeiro sitio a
onde fomos foi a Bertamiráns, a dar un paseo preto do río Pasos, un afluente do Sar. Despois, para non perder a costume, paramos a tomar algo nunha cafetería preto de alí e charlamos un pouco.
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APRENDENDO
SOBRE MARÍA
VICTORIA MORENO, HOMENAXEADA NO DÍA DAS
LETRAS GALEGAS
O luns 14, tivemos a visita dunha muller que estivo moito
tempo de voluntaria con nós,
María Tilve. Veunos contar cousas sobre a celebración do Día
das Letras Galegas, que é o próximo 17 de maio.
Contounos que esa festa se celebra polo aniversario da publicación da obra “Cantares Gallegos” de Rosalía de Castro e para
que lle dediquen ese día a un

escritor téñense que cumprir
certas condicións, entre elas,
que pasaran polo menos 10
anos dende a súa morte, e ademais que escribira en galego.

Algúns destes libros puidémolos ver xa que no los trouxo María. Mais de un animouse a recitar algún verso de Rosalía de
Castro e outros animáronse ata
Este ano, dedícase a María Vic- a cantar.
toria Moreno, unha escritora
Gustounos moito a compañía
extremeña que se namorou do de María, e querémoslle agranoso idioma en canto veu para decer que nos dedicara ese
Galicia, e escribiu en galego so- tempo e nos trouxera tanta inbre todo literatura infantil e xu- formación. E sobre todo que se
venil.
acordara de todos nos.

ANIVERSARIO DO MES
Neste mes de abril, celebramos o aniversario de
Amadeo. Para a súa celebración xogamos á “Oca Musical” todos xuntos. Un de nós tirábamos o dado e
segundo a casilla donde caésemos tiñamos que facer
algo, por exemplo, unha proba de karaoke, outra de
baile, adiviñar diferentes instrumentos e incluso facer
unha pequena orquestra. Aínda que o pasamos moi
ben, non demos chegado á meta xa que caemos na
morte e tivemos que comezar de novo.
Xa para rematar, cantamos o “Parabéns para ti” e
tomamos un trociño de croissant e un vaso de zume.
Parabéns ao cumpreañeiro e que cumpra moitos
mais.
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DEPORTE

ACTIVIDADE ACUÁTICA

Unhas das actividades físicas que facemos no
SADT é actividade acuática. Uns imos á piscina
Municipal “Fontes do Sar”, onde a parte de nadar
tamén nos relacionamos co resto dos usuarios das
instalacións e cos monitores.
Como somos moitos, organizámonos para ir por
turnos, indo os chicos os luns e as chicas os mércores. Pensamos que ir á piscina nos serve para
facer exercicio xa que nos resulta mais fácil movernos na auga que fóra, e ademais se nos caemos non nos facemos dano. Algúns de nos non
éramos capaces case de movernos pola piscina ao
principio xa que nos daba algo de medo por que
non sabíamos nadar, pero agora xa nadamos de
un lado ao outro.
A verdade que case todos estamos encantados,
aínda que a algún lle gustaría a auga tan quentiña
coma a da bañeira.

PASATEMPOS

Neste número propoñémosvos un novo pasatempo, que a verdade, resultounos moi divertido de facer. O obxectivo é que atopedes 8 diferenzas entre a fotografía superior e á inferior. Agudizade á vista e a por elas.

O TEMPO
Entre finais de abril e mediados de maio, o tempo xa mudou primaveral. Houbo moitos días
no que o sol quentou, e moito, sobre todo nas horas centrais, pero polas mañás e polas noites fixo frío. Aínda que como estamos en Galicia, a choiva fixo algún acto de presenza xa
que como din os refráns "en abril augas mil" e "ata o 40 de maio non quites o saio".

día a día

P. 5

ENTREVISTA 10
Neste novo número Eva Souto entrevista a Cristina Tomé, alumna do Ciclo Superior de Animación Sociocultural e Turística que estivo con nos un tempo.

“Espero ter aportado alegría
porque son algo toupa e rídevos bastante”
¿Porqué decidiches estudar o Aprendín a facer actividades
Ciclo Superior de Animación So- distintas, adaptalas tanto as
diversas capacidades coma
ciocultural e Turística?
Pois porque fixen o curso de Mo- aos distintos gustos… en
nitoria de Tempo Libre, e como conclusión, aprendín moitas
me gustou moito, decidín facer o cousas.
Cales pensas que son os
¿Porqué escollestes Sarela para puntos fortes de Sarela?
Que facedes moitas cousas
facer as prácticas?
A verdade e que o decidín cando distintas e divertidas. Tedes
vin aquí a Sarela de visita co res- pouco tempo para aburrirto d@s compañeir@s do Ciclo, vos.
ciclo que é parecido

para coñecervos un pouco. Dixestes que a vosa actividade favorita era musicoterapia e dixen,
eu quero ir alí e saber o que é.
(risas)
Antes de vir a Sarela, ¿sabías
algo do DCA?
Moito non, sabía un pouco o que
era por riba. Ao vir aquí, aprendín moito mais.
¿Que esperabas ao vir a Sarela a
facer as prácticas?
Esperaba aprender moito, e a
pilotar cadeiras de rodas (risas),
que xa podo dicir que teño o carné.
Despois deste tempo con nós,
¿que cousas aprendiches?

¿Que sensación te levas das
persoas usuarias e profesionais?
Pois… que sodes moi boíños
todos, da gusto estar con
vos. De feito, aínda vou quedar
aquí con vos un tempo mais para
axudarvos ca obra de teatro, porque sodes fantásticos, tanto vos
coma os profesionais e vese que
traballades moi ben xuntos e que
hai moi bo ambiente.

E, en relación á túa formación,
cal podería ser o teu papel dentro do SADT?

Todas as actividades relacionadas co ocio e o tempo libre, actividades que facedes como: manualidades, pintura, actividades
¿Que pensas que nos puideches lúdicas, saídas… todo iso é o
aportar ti a nós?
meu.
Pois algo de alegría, porque son En conclusión, ¿gustouche estar
bastante “toupa” e rídevos bas- en Sarela?
tante (risas) e algunha actividade
nova que a min me gustaban e Si, moitísimo. De feito pasoume
o tempo voando.
parece que a vos tamén.

NO PRÓXIMO NÚMERO…
Saídas: As Cancelas, Paseos ao aire libre…
Aniversarios: Marian e Norberto.
Entrevista 10: Julia Lodeiro Alba Rey (Mastert de Psicoloxía Xeral Sanitaria)

