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O pasado día 3 de decem-
bro conmemoramos o Día 
da Discapacidade.  

Para isto, achegámonos á 
praza do Obradoiro onde 
nos reunimos con máis 
entidades formadas por 
persoas con discapacida-
de: Down Compostela, 
Aspamite, Aspanaes e Fe-
gadace 

Esta xuntanza tivo como 
lema “Baixo o mesmo pa-

raugas” para dar a coñe-
cer que as persoas con 
discapacidade somos 
iguais e temos os mesmos 
dereitos que as demais. 

Durante o acto, o alcalde 
de Santiago, Martiño No-
riega pronunciou unhas 
palabras e dou paso a 5 
persoas que representa-
ban as distintas entidades 
para ler o manifesto. 

Nel, reclamamos os nosos 
dereitos e axuda da admi-
nistración para ter as 
mesmas posibilidades que 
o resto da poboación. 

Para rematar, tod@s xun-
tos cantamos a canción 
“Unha marea de xente” 
de Macaco, onde recollía 
na letra cousas moi repre-
sentativas das persoas 
con discapacidade. 

Ademais deste acto cele-
brado en Santiago, outras 
cidades galegas coma Vi-
go, Coruña, Ourense… 
sumáronse a esta xornada 
reivindicativa. 

Pensamos que é necesa-
rio que salgamos á rúa e 
que todo o mundo vexa 
que a discapacidade exis-
te e que tod@s somos 
iguais. 

O equipo da Redacción. 

#baixoomesmparaugas 



CULTURA, EVENTOS E FESTAS 

día a día P. 2 

PREPARANDO A SORPRESA DO AMIGO INVISIBLE 
Como outros anos anteriores, quixemos fa-

cer algo moi típico destas datas, o amigo 

invisible. Para isto, puxemos os nosos nomes 

en distintos papeis para que cada un de nós 

colleramos un e así nos tocase un/ unha 

compañeir@. O máximo de cartos a gastar 

foron 5 euros, que aínda que parece pouco, 

se sabes ben a onde ir, se lle pode sacar moi-

to proveito.  

Para mercar os agasallos, aproveitamos as 

saídas dos venres e tamén a actividade de 

compra. Eleximos cousas que pensamos que 

poderán utilizar ou que serán un bo recordo 

do día. 

Temos que ter todo listo para o día 21, xa 

que esa mañá faremos a entrega dos agasa-

llos entre nós. 

XA TEMOS NOVO  
CALENDARIO 

SARELA VÍSTESE DE NADAL 

Chegados a estas alturas do ano, tivemos unha tarefa 

importante que levar a cabo, a elaboración do calen-

dario do próximo ano. 

Para isto, as persoas que quixemos, escollemos o mes 

que nos apetecía representar nunha imaxe, e nos pu-

xemos mans á obra.   

A verdade que aínda que non somos “artistas” non 

nos quedou nada mal. Esperamos que vos guste a to-

dos e que así esteades acompañados por nós todo o 

ano. 

O venres 7 de decembro, non descansamos. De feito, colaboramos 

tod@s para que Sarela estivese preparada para as datas que che-

gan, o Nadal. Colocamos a árbore, cas súas luces, guirnaldas, boliñas 

e distintos adornos, ademais de poñer outras cousas nas portas e 

nas fiestras. O espírito do Nadal xa está en nós, polo que en nada 

comezaremos a ensaiar as típicas cancións destas datas.  



día a día P. 3 

ANIVERSARIOS DO MES 

O pasado venres 30 de novembro, celebramos os aniversarios do mes, que neste caso foron os de Susi e Víc-

tor. Cantamos o Parabéns para ti e desfrutamos dun manxar feito por nós, a copa “Natela” que estaba com-

posta por: chocolate á taza, natillas e galleta, a verdade que estaba de rechupete. A verdade que nos monta-

mos moi ben ás festas de aniversario polo que non nos importa cumprir anos. 

O TEMPO 

25 N. DÍA INTERNACIONAL POLA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER 

O día 25 de novem-
bro, foi o Día Inter-
nacional pola elimi-
nación da violencia 
contra á muller. 
Nós unímonos a 
esta campaña polo 
que quixemos plas-
mar nunha ins-
tantánea a repulsa 
sobre estes actos 
contra ás mulleres, 
algo demasiado 
habitual no día a 
día. Esperamos que 
unindo ás nosas 
forzas,consigamos 
eliminar estes ac-
tos da nosa socie-
dade. 

Unha vez comezou a segunda metade do mes de novem-
bro, metémonos de cheo no tempo típico desta época do 
ano, aínda que o frío non chegou de todo. 

As chuvias foron case diarias, días con precipitacións mais 
fortes e outros mais calmos, pero é certo que nalgunha 
xornada o vento fíxose notar. 

Xa ven entrado o mes de decembro, as temperaturas bai-
xaron moito, e as chuvias non cesaron. Polas mañás, as 
névoas foron as protagonistas, algo que facía que a sensa-

ción de humidade fose maior.  

Tal e como vai a cousa, xa podemos quitar o medo do cor-
po de tomar os turróns en traxe de baño coma parecía que 
ía a pasar en outubro.  

Segundo o pronóstico do tempo, teremos un Nadal pasa-
do por auga e moito frío, oxalá esas precipitacións en for-
ma de auga se convertan en neve e sexa un final de ano 
moi “branco”. 

SARELA EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS 



día a día P. 4 

ENTREVISTA 10 

Nesta ocasión entrevistamos a Xeila, estudante de 3º curso do Grao de Terapia 

Ocupacional que estivo unas semanas con nós facendo as prácticas. 

Porqué decidiches estudar o Grao 

de Terapia Ocupacional? 

Eu cando rematei o 2º de bachare-

lato non tiña moi claro o que que-

ría facer, pero si que sabía que al-

go relacionado cas ciencias da saú-

de. Entón, unha amiga miña que 

fixera terapia, faloume dela e… 

aquí estou. 

 

Por qué escolliches Sarela para 

facer as prácticas? 

Nós tiñamos as prácticas en Coru-

ña e por problemas cos profesores 

e cos turnos rotatorios, o único 

que quedaba libre era Sarela. Pero 

bueno, chamábame a atención 

dende o principio, pero o que pasa 

que como era en Santiago, descar-

tábao. 

 

Antes de vir a Sarela, ¿sabías algo 

do DCA? 

Si, algo sabía, pero… pouco. 

 

Que esperabas ao vir a Sarela a 

facer as prácticas? 

Pois sobre todo aprender moito e 

ver como se traballa cas persoas 

con dano cerebral adquirido. 

Despois deste tempo con nós, 

¿Qué cousas aprendiches? 

Bufff, pois moitas cousas, por 

exemplo, como se traballa en 

equipo, que creo que é algo moi 

importante. Ademais, ver o papel 

do terapeuta ocupacional nos dife-

rentes servizos e nas distintas eta-

pas do dano. 

 

¿Cal pensas que son os puntos 

fortes de Sarela? 

Sobre todo o traballo en equipo, 

como todos os profesionais traba-

llan en conxunto e ven á persoa 

coma un todo, e non por partes 

separadas.  

Que sensación te levas das perso-

as usuarias e dos profesionais? 

Unha sensación moi boa, con moi-

to humor polo medio. 

-Que pensades que nos puideches 

aportar ti a nos? 

Eu creo que vos puidemos servir 

algo de axuda. 

E, en relación á túa formación, 

¿cal podería ser o teu papel no 

SADT? 

 

Pois fomentar á autonomía de ca-

da persoa usuaria dentro das súas 

posibilidades, co fin de poder me-

llorar a súa calidade de vida. 

En conclusión, ¿que foi o que 

mais che gustou de Sarela? 

O trato cercano dos profesionais e 

das persoas usuarias. 



día a día P. 5 

PASATEMPOS 

Neste novo número, vos propoñemos un novo reto, unha sopa de letras con pa-

labras relacionadas co Nadal.  

NO PRÓXIMO NÚMERO… 

ARBOL 

PAPA NOEL 

PORTAL 

AGASALLOS 

ADORNOS 

PANXOLIÑAS, 

BADALADAS 

TURRÓN 

POLVORÓN 

CAMELLOS 


