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OPINIÓN

OCTUBRO, O MES DO DANO CEREBRAL
Este mes de outubro, podemos dicir
que é o noso mes xa que o día 26 conmemoramos o Día Nacional do Dano
Cerebral Adquirido e o 29 o día mundial do Ictus.
O acto principal foi a andaina que fixemos en Santiago e que rematou coa
lectura do manifesto diante da Casa
do Concello. Ademais ese día estivemos en distintos puntos con mesas
informativas coma no Hospital Clínico
Universitario de Santiago, no Hospital
do Barbanza e no centro de saúde da
Estrada.
Coma sempre foi un día moi especial
xa que con estas actividades o dano
cerebral adquirido faie mais visible e
así toda a sociedade poderá coñecer
mellor o que implica vivir con el.
“Unha vida salvada merece ser vivida,
pero con dignidade”
O equipo da Redacción
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS

DÍA DO DANO CEREBRAL ADQUIRIDO
Imaxes da celebración dos
días do Dano Cerebral e do
Ictus:

1. Momento da saída
desde a Alameda.
2. Momento da andaina,
acampañados polos representantes dos grupos
municipais do Concello.
3. Momento da marcha.
4. Imaxe de grupo facendo o xesto do Día do Dano Cerebral.
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS
Imaxes da celebración dos días do
Dano Cerebral e do Ictus:

1 a 4. Lectura do manifesto.
5,6 e 7. Mesas informativas no
CHUS, Hospital do Barbanza e centro de saúde da Estrada.
8. Iluminación especial do Concello.
9. Iluminación especial na Cidade
da Cultura.
10. Concerto da Real Filharmonía.
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS

EXCURSIÓN AO RÍO MIÑO
O sábado 15 de setembro, fixemos unha saída diferente, fomos en barca polo río Miño. Había 2 lanchas,
polo que nos dividimos en grupos. Antes de subir tivemos que poñernos uns chalecos salvavidas, non
fora a ser que ca velocidade que levábamos caeramos
pola borda.

MAGNÍFICO
CONCERTO DE
SAMUEL LEVÍ
O día 3 de outubro tivemos unha visita, o
cantante Samuel Leví dentro do ciclo Sgae
Actúa da Fundación SGAE. Para a organización desta actividade, colaboramos
conxuntamente con Aspanaes os cales se
achegaron ata o noso centro para desfrutar dunha mañá diferente e moi animada.
Pasámolo xenial desfrutando da boa música.

Unha vez desfrutamos do paseo, fomos a un sitio pretiño de alí onde había unha mesa e degustamos todo
o que levaramos nós de aquí: tortilla, empanada, nuggets de polo… unha delicia.
Entre que a experiencia foi nova e o tempo nos acompañou, foi un día estupendo.
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ANIVERSARIOS DO MES
O último venres do mes de setembro, celebramos os con cachiños de pexego, marmelada desta froita e
aniversarios de Santiago, que aínda que cumpríu en nata.
agosto non nos imos esquecer del, ou de Juan Rendo
Estaba espectacularmente rico e saboroso, e que ben
e o de Carlos.
senta feito por nós.
Neste cumpreanos tivemos unha novidade, o que coPara rematar, cantamos o “Cumpreanos feliz”, sopramemos foi preparado por nos mesmos nunha nova
ron as velas e fixeron as fotos no photocall.
actividade de cociña. O prato preparado foi de iogur

O TEMPO
O tempo neste período non sufriu demasiados cambios en relación ás semanas anteriores.
Aínda que xa estamos en pleno
outono e é tempo de castañas,
abrigos e botas, nos aínda non
deixamos de lado as camisetas
de manga curta e incluso as minisaias e bermudas, a este paso
parece que imos comer os doces de nadal en traxe de baño.

A diferenza doutros sitios de
España, onde a gota fría está
producindo grandes inundacións, os galegos, segundo
quen opine, somos uns grandes
privilexiados polo bo tempo
que nos está acompañando,
pero a verdade que moitos de
nós xa temos ganas de poñer o
xersei de la e tomar un chocolatiño ben quentiño.

Segundo a previsión meteorolóxica, din que xa para finais do
mes de outubro, baixarán as
temperaturas e aparecerán as
primeiras folerpas, pero como
isto do tempo non é unha ciencia exacta, teremos que esperar
a ver que pasa.
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DEPORTE
En relación aos deportes, estamos moi acostumados a ver e escoitar novas do que lle chaman o deporte rei,
o fútbol., pero no noso país temos grandes gañadores en outras disciplinas deportivas. Por exemplo, as mulleres da selección de baloncesto, colgáronse a medalla de bronce no Mundial, celebrado a finais de setembro.
O motociclismo sempre foi algo que se nos deu moi ben, de aí o resultado que acadou Marc Marquez coma
gañador do Mundial de Motociclismo.
E xa para rematar, non nos podemos esquecer de Alejandro Valverde que aos seus 38 anos, acadou o primeiro posto no Mundial de ciclismo.
Con isto queremos recordar que no mundo do deporte non todo é fútbol e que tanto outros deportes coma
a figura das mulleres acadan grandes metas co escudo español nas súas camisetas.
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PASATEMPOS
E xa chegado o outono, imos a propoñervos un novo reto. Esta vez, será unha sopa de letras relacionada con esta estación do ano. A por ela!!!

NO PRÓXIMO NÚMERO…
Aniversarios: Lucy, Manuel Paderne e Cristina.
Festas e acontecementos: Inauguración da exposición CAPACITARTE do Cermi Galicia (15 de outubro) Día
Nacional do Dano Cerebral (26 de outubro), Día Internacional do Ictus (29 de outubro)

