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Durante os tres primeiros
meses deste ano o número de
atropelos que se produciron
en Compostela ascende á
alarmante cifra de 20 persoas.
Aínda que este número descendeu nas últimas semanas,
esta é unha situación que nos
preocupa. E por qué? Porque
moitos de nós sufrimos un
atropelo, e coñecemos de
primeira man as consecuencias que estes poden ter. Por
iso, somos conscientes de que
isto pode non soamente acabar coa vida das persoas, se
non cambiala drasticamente
en función das secuelas que o
atropelo lle deixe á persoa,
entre as que podería estar un
dano cerebral como consecuencia dun traumatismo
cranioencefálico (TCE). Por iso

Sinal que nos indica que nos achegamos a
un paso de peóns.
queremos concienciar a
todos e todas de que conduzades con coidado, e
que vos fixedes moi ben
cando vaiades a cruzar un
paso de peóns, para poder
facelo de maneira segura.
Non nos esquecemos de
que moitas zonas da cida-

de están mal iluminadas e
deficientemente sinaladas,
o que facilita esta situación. Sen embargo, se tedes estas indicacións en
conta, é máis doado evitalos. Depende de vós.
A modiño!!
A Redacción

CULTURA, EVENTOS E FESTAS

DE VISITA NA RÍA NOIA
Un pequeno grupo das persoas
usuarias do SADT decidimos
aproveitar o bo tempo e ir pasar
a mañá do venres 17 de marzo a
Noia.
A pesar do airiño que facía, a
temperatura resultaba agradable. Estivemos paseando pola
beira da ría, pese a que a marea
baixa non nos deixou disfrutar
das bonitas vistas habituais. A ría

de Noia é un lugar digno de visitar, coas barcas, o areal onde se
colle o berberecho, a ponte, as
montañas, etc. Pero non fomos
os únicos en gozar desta paisaxe.
O bo tempo fixo que moita xente
estivera por alí. Tras o paseo, e
na mesma beira da ría, tomamos
algo nunha das terrazas e demos
por finalizada a saída, xa que empezaba a quentar demasiado o O grupo de compañeiros que fumos de paso a Noia.
sol, e retornamos para Sarela.

día a día

P. 2

MUSEO
DO POBO
GALEGO:
A IDADE
DE FERRO
Información útil:
Museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval
Santiago de Compostela
tel. 981-583620
Horarios
De martes a sábado:
10:30 -14 horas // 16 - 19:30 horas
Domingos e festivos:
11 - 14 horas
Luns pechado

O venres 24 de Marzo un grupo de persoas usuarias do SADT fomos ao Museo
do Pobo Galego, xa que o tempo non
nos acompañou e non puidemos facer a
nosa primeira opción, que era ir pasear
por Bertamiráns.

nesa casada cun galego aprende o a traballar o ferro para perpetuar esta profesión.
Ademais, por un xesto de amabilidade
dos traballadores do museo, tamén puidemos acceder de forma gratuíta ás diferentes exposicións permanentes, con
múltiples salas adicadas ao mar, aos oficios, ao campo, á arquitectura e a sociedade galega.

Estivemos vendo a exposición “A IDADE
DO FERRO”, na que puidemos ollar unha
antiga profesión artesá de Galiza e Asturias, que se está a perder: os ferreiros. A
través de diferentes fotografías compro- Despois de empaparnos da diversidade
bamos como se traballa neste oficio que de Galiza rematamos a xornada tomantraspasa fronteiras: incluso unha xapo- do un refresco na cafetería do CGAC.

EXPOSICIÓN DE AVIACIÓN
NAS CANCELAS

O venres 31 de marzo fixemos a saída habitual.
Desta volta fomos ao Centro Comercial as Cancelas, a ollar unha exposición da Historia da Aviación na Segunda Guerra Mundial. A nosa idea
inicial non era esta, pero debido ao mal tempo
adaptámonos e finalmente fomos ata alí. Puidemos ver uniformes de pilotos de caza, así como
distintas pezas reais, reproduccións a escala e
elementos e obxectos característicos da época. O
que máis nos gustou foron os avións. Despóis,
como en cada saída, fomos tomar algo e
púxeronnos de tapa unhas croquetas, que estaban ricas aínda que un pouco duras. Nin que as
fixeran nesa época!
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SARELA NA CALDEIRA DO SAR CO OBRA
O sábado 8 de abril, a iso das 20:00 da tarde, un grupo de
persoas usuarias do SADT estivemos na caldeira do Sar para ver o encontro entre o equipo da cidade, o Río Natura
Monbus Obradoiro e o Unicaja de Málaga. Xunto con compañeiros doutras asociacións pertencentes a FEGADACE,
Alento de Vigo e Renacer de Ourense, fixemos unha reivindicación do “Xogo limpo” para frear o DCA no deporte.

O Multiusos estaba case cheo, dende nenos vestidos coa
equipación oficial, ata avós que non paraban de correr tras
dos seus pequenos.
Disfrutamos moito da experiencia aínda que o resultado
non foi positivo para o equipo local, perderon por 8 puntos
(70-78), integrámonos moito no ambiente que se respira
na Caldeira do Sar.

ANIVERSARIOS
DO MES
O venres 31 de marzo fixemos unha festa para
celebrar que Eva, Soco, Juan Riomayor, Chus e
Salgado fixeran anos no mes de marzo. Para celebralo, organizamos un karaoke no que cantamos
diversas cancións que os homenaxeados elixiran
previamente na actividade “De festa en festa”,
coa axuda de Elda e Nuria, alumnas en prácticas
de Educación Social. Durante toda a festa lucimos
as flores preferidas dos “cumpleañeiros” pintadas
nas mans. Tras todo isto, como de costume, sopraron as velas mentres cantabamos as cancións
obrigadas nestas ocasións, para despois pasar
polo photocall a facer as fotos de rigor. Aquí vos
deixamos unha mostra.

Imaxes: Juan
Riomayor,
Chus, Soco,
Eva e Salgado

día a día

P. 4

ENTREVISTA 10
Neste número trasladámosvos a opinión dunha das
persoas usuarias do SADT, Socorro Brocos (coñecida
por todos como Soco), sobre a actividade de
Deporte Adaptado que facemos cada xoves na Casa
das Asociacións de Cornes con diferentes entidades
da zona. A entrevista é de María Jesús Estévez (Susi).

“INDO Á CASA DAS
ASOCIACIÓN CAMBIAMOS DE AIRES E
COÑECEMOS A OUTRAS PERSOAS”

Amadeo e Mavalle durante a
entrevista

Soco (esquerda) e Susi
(dereita) tras terminar a entrevista sobre a actividade de
deporte adaptado en Cornes

Qué fas cando vas a Casa das Con quén vas?
Asociacións de Cornes?
Vou con compañeiros, e nos levan
Vou facer deporte, sobre todo algúns profesionais.
boccia, aínda que ás veces tamén Vas tódalas semanas?
practicamos volleyball, bolos…
Non, vou se lle toca ao meu grupo,
Antes de vir a Sarela coñecías a aínda que no centro tamén
Boccia?
practicamos a boccia.
A verdade é que non.
Canto tempo soes estar ali?

mellorar.
É beneficioso para ti xogar á
boccia?
Eu penso que si.
Gústache practicar algún outro
deporte?

Non suelo practicar moito deporte,
pero gústame moito ver o
Gústache máis facelo en Cornes Pois máis ou menos estamos 1 ou 2 baloncesto na televisión.
que en Sarela?
horas.
Pásalo ben nesta actividade?
Pouco mais ou menos é igual, pero Coa práctica, vas mellorando neste O paso moi ben. Gústame a viaxe a
polo menos cambiamos de aires e deporte?
Cornes, estar con máis xente e xogar
coñecemos a outras persoas.
Si, en todo é preciso practicar para á boccia.

O TEMPO

Como xa comentamos no número anterior,
o pasado 20 de marzo demos paso a unha
nova estación, a primavera. Os primeiros
días, foron propios desta época do ano,
polas mañás foi preciso abrigarse e nas
horas centrais do día sobraban chaquetas,
abrigos ou sudadeiras, por fin puidemos
poñer os brazos ao sol.
Pero xa cara finais de marzo e comezos de

abril, como di o dito “En abril auga é mil”,
unha borrasca entrou por Galicia cun
grande temporal de chuvia, vento e incluso
aparato eléctrico. A verdade que non durou
moito pero impediunos saír a dar un paseo.
Tras este mal tempo, puidemos voltamos a
gozar do sol, e cara as vacacións de semana
santa os longos paseos ata tarde e as
tapiñas nas terrazas foron un dos atractivos
destes días de descanso.
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PASATEMPOS
Neste número do boletín, propoñémosvos un novo reto. Abaixo veredes 2
ilustracións do noso centro que parecen iguais pero hai 10 diferencias entre
elas, a ver se as atopades.

NO PRÓXIMO NÚMERO ...
Opinión: lugares sen accesibilidade
Saídas : Parque do Restollal, Bertamiráns, Área Central.
Aniversarios: Amadeo
Festas/ celebracións: Día do libro (23 de abril)/ Feira de Abril
Entrevista: alumna en prácticas.
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