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OPINIÓN

UN ANINOVO MAIS XUNTOS

Tralas festas de Nadal,
xa estamos de volta co
noso boletín.
As vacacións foron curtas, pero moi boas, a
verdade que non paramos de facer cousas.
Aproveitamos estes días
para estar cas nosas familias que moitas veces
non os vemos o resto do

ano. Ademais de estar
mais tempo cos mais pequenos da casa que están de vacacións.
Tamén desfrutamos de,
como algún de nos di,
comidas apetitosas, que
aínda que o resto do ano
podemos facer, esperamos a estas datas tan
especiais.

Este ano o tempo acompañounos bastante, aínda que fixo frío, non choveu, polo que puidemos
ir a visitar algún sitio e
ver todas as decoracións
de ditas datas.
Xa rematando estes días
especiais, algún de nos
acompañou aos Reis
Magos nas distintas ca-

CONTIDOS

balgatas, os cales, en xeral, se portaron ben.
Só nos queda dicir, que
comezamos o aninovo
con moitas ganas e esperamos que todos e todas
nos acompañedes desfrutando das nosas historias.
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS

DESFRUTANDO DO
NOSO FOLCLORE
O luns 17 tivemos unha visita moi especial e animada. Un
grupiño composto por 2 músicos e un dos nosos compañeiros, fixeron que pasásemos unha boa mañá, interpretando temas moi coñecidos por todos como por exemplo a
Rianxeira.
Non paramos de cantar e bailar, e mirade que aínda estiveron un bo rato con nós. Encántannos estas visitas xa que
cambiamos un pouco a rutina e desfrutamos todos xuntos
e ca xente que ben.

MERCADIÑO E XANTAR
DE NADAL

O mércores 19 de decembro, como xa é algo que levamos facendo moitos anos, estivemos no Centro Comercial Área Central co Mercadiño de Nadal.
Expuxemos os nosos produtos elaborados durante todo
o ano na actividade de manualidades. A verdade que se
acercou bastante xente, e que as ventas foron boas.
Isto é algo que nos gusta xa que a xente pode ver e
mercar o que tanto traballo nos levou facer.
Para despedirnos todos xuntos do ano, celebramos a
comida de Nadal, que xa levamos 3 anos facendo. Mentras que as nosas familias foron ao Hotel Congreso, nós,
xunto con outras persoas usuarias do resto dos servizos
mais tódolos profesionais disfrutamos dun menú especial aquí en Sarela. Unha vez rematada a comida, desfrutamos dunha actuación musical, o grupo xxxx de
Jazz. Tivemos un día moi especial todos xuntos cas nosas familias.

BINGO DE NADAL

Unha mañá no SADT, fixemos unha actividade que nos
gustou moito a tod@s, un bingo con cancións típicas do
nadal Foi suerper entretido e tivemos 2 grandes gañadores, os Manolos.
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AMIGO INVISIBLE
O venres 21, para comezar a celebración do Nadal, xuntámonos todos para entregarnos os agasallos do Amigo Invisible. En xeral notábase a tensión e a ilusión por agasallar e ser agasallados, e o mellor de todo, que era segredo. Houbo
obsequios de todo tipo, sempre pensando nos gustos de cada un: gorros de la, bufandas, camisetas, calcetíns, colonias,
maquillaxe, bolsos e incluso adornos para a árbore. Foi un bo momento no que compartir cos compañeiros o espírito
do Nadal.
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PASATEMPOS
Neste novo número, propoñémosvos un reto moi divertido e que nos gustou moito facelo. Teredes
que adiviñar o títulos das películas que representamos nas seguintes fotografías. Esperamos que vos
guste.

O TEMPO
En relación ao tempo, o ano rematou sen auga pero con moito frío. Houbo moitos días que para poder coller o coche pola mañá
había que botarlle auga aos parabrisas por todo xeo acumulado pola noite. Este Nadal o disfrutamos mais xa que non tivemos que
andar escapando da choiva.
O ano comezou do memso xeito, con escasas precipitacións e con temperaturas moi baixas. Xa na metade do mes, o frío deixounos unha tregua para dar paso á choiva, máis típica da nosa terra.

NO PRÓXIMO NÚMERO…
Festas e acontecementos: Cine, Mercadillo Salgueiriños, cumpreanos
Entrevista 10: Manuela (voluntaria)

