
Moitos de nós, por mor do DCA, 

vémonos na obriga de empregar unha 

cadeira de rodas que facilite a nosa 

mobilidade. Sen embargo, en moitas 

ocasións esta vese reducida a causa 

doutras cuestións.  

O acceso á zona histórica de Santiago é 

dificultoso pola calzada da mesma 

(pedras a distintos niveis, inclinacións, 

buratos etc). E que dicir se falamos de 

entrar nalgún edificio antigo ou histórico, 

como o Concello, a Catedral ou algúns 

museos.  

Entendemos que ás veces non sexa 

posible facer modificacións pero nalgúns 

casos poderíase facer algo sen danar o 

mesmo. Por exemplo, instalar unha 

pequena rampla, aínda que sexa nalgún 

acceso secundario.  

Tampouco entendemos a construción de 

novas edificacións que non teñan un 

acceso universal. Por exemplo, non 

puidemos visitar as novas instalacións do 

Correo Gallego porque están non están 

adaptadas. 

Hai edificios adaptados pero non para o 

tamaño de tódalas cadeiras ou sen 

pensar nas nosas necesidades. Por 

exemplo, os baños adaptados da Cidade 

da Cultura están dentro dos de homes ou 

mulleres. E se unha muller en cadeira 

precisa a axuda dun home (ou viceversa), 

a qué aseo vai? Cremos que debería 

haber baños adaptados individuais, fóra 

dos de homes ou mulleres. 

Por outra parte, cando queremos acudir 

a algún sitio adaptado, xa nos atopamos 

dificultades incluso antes de chegar. As 

prazas de aparcamento para persoas con 

mobilidade reducida son poucas e en 

ocasións son demasiado pequenas ou se 

atopan incluso nunha costa. No primeiro 

caso entendemos que non pensaron en 

moitos de nós, que non temos unha 

cadeira de rodas universal, senón que as 

nosas cadeiras son máis grandes, con 

máis adaptacións, para cubrir as 

necesidades que cada un temos.  

Agora que se acerca o tempo de calor, 

recordamos tamén as praias, que poucas 

hai que estean adaptadas.  

Moito nos queda por aprender doutros 

países no referido a este tema: ramplas 

de acceso ata a auga, cadeiras anfibias 

para poder gozar dun baño, persoal de 

apoio para empregar este material etc.  

Esperamos que a sociedade e en 

particular os nosos gobernantes tomen 

conciencia desta situación e das nosas 

necesidades, e fagan os cambios 

oportunos neste sentido.                 

O equipo da Redacción 
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En Santiago houbo ramplas, necesarias 
antigamente para o paso de carros e 
animais, que foron substituídas por 
escaleiras como a da praza de Raxoi. 



CULTURA, EVENTOS E FESTAS 

día a día P. 2 

DE PASEO NOS PARQUES DO RESTOLLAL E BERTAMIRÁNS 

23 DE ABRIL: DÍA DO LIBRO 
O martes 25 de abril, aproveitando que é o día que temos 
a actividade de biblioteca, conmemoramos o Día do libro, 
que foi o 23 de abril. María Tilve, a voluntaria desta 
actividade, ofreceuse para falarnos sobre as 
particularidades deste día. 

Explicounos que se elixiu esta data xa que coincidiu co 
falecemento de William Sahakespeare e Miguel de 
Cervantes en 1616. Falou das obras máis importantes 
destes autores de forma moi amena. Trala explicación 
vimos unha película dunha obra de Shakespeare. Foi unha 
actividade diferente e interesante, pasámolo moi ben.  

Como cada venres, o 21 de abril, un grupo de persoas do 
SADT fixemos a saída de rigor. Desta volta fomos de paseo 
polo parque Eugenio Granell. Estivemos paseando pola 
beira do río Sar, xa que o camiño está bastante ben 
adaptado.  
Aproveitamos o paseo para ver a exposición de esculturas  
da Escola de Canteiros de Poio que había no entorno. Eran 
obras moi bonitas e con moito detalle. As explicacións que 
as acompañan axudáronnos a disfrutar aínda máis da 
exposición. Tras isto, como de costume, tomamos algo 
nunha cafetería cercana.  
 
BERTAMIRÁNS 
O venres 28 de abril outro grupo de persoas usuarias do 
SADT fomos de paseo ata Bertamiráns. Como xa fixeran 
algúns dos nosos compañeiros, demos un paseo xunto ao 

río, disfrutando da bonita paisaxe. Os xardíns e o entorno 
están moi coidados, e son dignos de ver por calquera. 
Rematamos a xornada tomando algo nunha cafetería, 
acompañado dun aperitivo de flocos de millo. Voaron!! 

UNHA SEMANA SANTA MOI VARIADA 
O 13 e 14 de abril non viñemos ao 
SADT de Sarela porque se celebrou a 
Semana Santa. Aproveitamos eses 
días, que se xuntaron ao fin de 
semana, para facer un montón de 
cousas, aproveitando o bo tempo que 
fixo. 

Unha das máis típicas que fixemos foi 
ir ás misas e ver algunhas procesións 
coa familia, houbo algún compañeiro 
que non se perdeu ningunha 
procesión!  

Tamén algún de nós fomos ata 
Padrón ás festas da Pascua, vendo as 
atraccións e comendo pulbo. Outro 

dos plans que fixemos eses días foi 
aproveitar para facer una escapada.  

Por exemplo, varios de nós 
aproveitamos para ir coa familia ata 

as Cíes, disfrutando da bonita paisaxe 
e da compañía dos golfiños.  

Outros compañeiros tamén 
coincidiron en destino e  foron pasar 
un par de días á illa da Toxa para 
pasear pola mesma e gozar da súa 
gastronomía. Tamén moitos 
aproveitamos para ver á familia e 
incluso comer nun restaurante 
xaponés en Pontevedra.  

Pero non todo foron paseos e días 
para descansar, algún aproveitamos 
para botar unha man nas tarefas da 
casa, ata botando as patacas, que é o 
seu tempo! 

María Tilve, voluntaria, durante a charla 



día a día P. 3 

DE MIRANDA POLO CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS 

Dado que facía mal día, e había risco de choiva, a 
saída do venres 5 de maio fixémola polo centro 
comercial As Cancelas. Estivemos paseando e mirando 
os escaparates, que alí hai moita variedade: roupa, 
xoias etc. Curiosamente, un de nos se atopou cun 
antigo compañeiro de traballo e estiveron recordando 
bos momentos. Entre paseo e paseo tomamos algo 
nunha cafetería. Á saída, aínda que escolléramos este 
sitio para esquivar a chuvia, pillounos un bo ballón de 
repente. Menos mal que entre os paraugas e as 
chaquetas conseguimos non mollarnos demasiado. 
Foi toda unha aventura!  

CUMPLES DO MES E FESTA DE ABRIL 
O venres, 6 de maio, celebramos por todo o alto o 
aniversario de Amadeo que foi o día 19 de abril. E xa 
que neste mes  faise unha gran festa en Sevilla nós 
non iamos ser menos e fixemos a nosa propia feira. 
Elas levaban peinetas e caraveis no pelo, mentres que 
eles sombreiros cordobeses. Tamén adornamos todo 
con elementos característicos desta celebración: 
guirnaldas de banderíns con moitas cores, un 
photocall cas figuras dun sevillano e unha sevillana… e 
o mellor de todo foi que o fixemos todos nós . Coma 
toda festa de “alto nivel” estivo amenizada ca música 
típica andaluza. 
E despois de todo o cante e o baile, había que reponer 
enerxía, polo que o cumpleañeiro  soplou as velas, 
convidounos a un trociño de croissant e un vaso de 
zume. Pasámolo moi moi ben e desexamos que 
Amadeo cumpla moitos anos máis ao lado noso. 

Amadeo, o cumpleañeiro, 

no photocall que temos 

para os cumpleanos 

Ismael, no photocall da Feira 

de Abril 

DEPORTE 

O sábado 6 de maio celebrouse en Santiago unha carreira 

nocturna de 10 km. Nela participou Marco Pérez, que 

colabora con nós como voluntario desde fai un tempo en 

distintas actividades. 

Nesa carreira Marco nos levou a todos e todas moi 

presentes xa que a camiseta que vestía foi decorada por 

cada un de nós. Pola parte de atrás da prenda puxemos a 

frase: “Que as túas limitacións non che impidan ver as túas 

capacidades”, algo que nos identifica a cada un de nós na 

nosa loita diaría. 

Para Marco foi coma un reto persoal por todo o que pasou 

tralo ictus que sufriu hai uns anos, e como unha maneira 

de demostrar que con esforzo case todo se pode lograr. 

Dándolle ánimos a Marco e mostrando a camiseta 



Que estades estudando?  

María: Eu son psicóloga e estou 

estudando o Máster de Psicología 

General Sanitaria. 

Cristina: Eu estou estudando un FP de 

Integración Social. 

 

Por que decidistes facer as prácticas en 

Sarela? 

María: A min sempre me gustou moito 

o tema da neuroloxía, concretamente a 

rehabilitación neuropsicolóxica e 

ademais a miña avoa doulle un ictus e 

tamén me interesaba saber como se pode 

axudar as persoas cun DCA. Tiven a 

posibilidade e aquí estou. 

Cristina: Decidín facer aquí as prácticas 

porque tamén coñezo algún caso de 

dano cerebral ,  e  como son 

discapacidades pouco coñecidas, quería 

coñecela máis. 

 

Que opinades de Sarela?  

María: O que mais me “flipou” cando 

cheguei son as instalacións que poden 

axudar á intervención xa que hai moitas 

salas e profesionais. E tamén o equipo. 

Hai un equipo interdisciplinar incrible 

que me chamou moito a atención. 

Cristina: A min tamén me gusta pola 

coordinación entre os profesionais e 

todas as áreas e posibilidades que hai 

para facer as diferentes actividades. 

 

Que vos aportamos as persoas 

usuarias? 

María: Non só a nivel profesional, que 

aprendo moitísimo con vos, senón a 

nivel persoal, tedes moitas cousas que 

ensinar e eu moitas cousas que aprender. 

Cristina: Eu tamén penso que me 

aportades moito a nivel persoal, sobre 

todo e que sodes un exemplo de 

superación. 

 

E que credes que nos aportades vos a 

nós? 

María: Eu espero que polo menos unhas 

risas teña aportado, iso mínimo. E se vos 

quedades con algo máis por min xenial, 

pero principalmente, eu o que pretendo é 

que o pasedes ben comigo e que, 

concretamente ti, me vaciles un pouco e 

riamos xuntos (risas). 

Cristina: Pois eu sinceramente non sei 

se vos aporto moito (risas), pero teño 

moita paciencia, e iso puido axudarvos. 

 

Sentístesvos ben acollidas? 

María: Eu totalmente, eu estou 

encantada, tanto por parte dos 

profesionais coma de vos.  

Cristina: Eu tamén. 

 

Cambiariades algo de Sarela? 

María: buff, qué difícil. Imaxino que 

coma en tódolos lados haberá pequenas 

cousas que se poden cambiar pero eu 

non me dou conta. 

Cristina: Tampouco sei así nada que 

mellorar agora mesmo pero supoño que 

co tempo e a experiencia podería ver 

algunha cousa máis. 

 

Se tiverades a oportunidade, 

gustaríavos volver? 

María: Si.  Ademais vou vir de 

voluntaria. Teredes que aturarme algo 

máis (risas). 

Cristina: Eu tamén, mais que volver, 

non quero marchar. (risas) 

 

Credes que vos están servindo estas 

prácticas para o voso  futuro traballo? 

María: Totalmente. Como dixen antes, 

tanto a nivel profesional coma persoal 

estou sacando moito proveito. 

Cristina: Eu tamén. Sobre todo porque 

podo estar no SADT e no Centro 

Ocupacional e aproveito das dúas partes. 

 

Gustaríavos traballar en Sarela? 

 María: Por suposto.  

Cristina: Obviamente. Non quero facer 

unha carreira, aínda que quero seguir 

estudando. Pero cando traballe, 

gustaríame facelo aquí.  

 

Recomendariades a outros compañeiros 

facer aquí as prácticas? 

María: Eu sí. Imaxínate que enredei a 

meu pai para que viñera de voluntario… 

Cristina: Si. Estou moi contenta aquí 

polo que recomendaría a outras persoas 

vir e saber o que é o DCA. 

día a día P. 4 

ENTREVISTA 10 

Carlos Beade realiza a entrevista deste mes a 
María López e Cristina Rivas, dúas estudantes 
que están facendo prácticas con nós. 

“NOS APORTADES MOITO 
A NIVEL PERSOAL, SOBRE 
TODO QUE SODES UN EXE-
MPLO DE SUPERACIÓN” Carlos con  Cristina e María 



día a día P. 5 

PASATEMPOS 

NO PRÓXIMO NÚMERO ... 
 Saídas :  

 Aniversarios: Norberto e Marian 

 Festas/ celebracións:  Día das letras galegas (17 de maio) 

 Entrevista: Alba, nova terapeuta ocupacional do SADT 

No pasatempos deste número imos poner a proba  o voso coñecemento do re-

franeiro popular. A continuación teredes que  unir o comezo dun refrán popu-

lar co seu final. 

EN ABRIL 

MARZO MARZÁN 

A PRIMAVERA 

ATA O 40 DE MAIO 

O QUE SE PICA 

FAI BEN 

A QUEN MADRUGA 

MÁIS VALE 

MAIS VALE PREVIR 

DIME CON QUEN ANDAS 

ALLOS MASTICA 

A SANGRE ALTERA 

DEUS LLE AXUDA 

POLA MAÑÁ CARA DE ROSA, POLA TARDE CARA DE CAN 

QUE LAMENTAR 

AUGA ES MIL 

E NON MIRES A QUEN 

NON QUITES O SAIO 

PAXARO EN MAN QUE CENTO VOANDO 

QUE CURAR 

O TEMPO 

O mes de Abril en Galicia estivo marcado por xornadas de sol e calor chegando a alcanzar 

temperaturas de 27ºC; que son típicas dos meses de verán. A falta de choiva durante todo este 

tempo fixo que incluso houbera sequías nos campos, que deron lugar a pérdidas moi graves 

nos cultivos. Pero os últimos días do mes de abril, e o que levamos do mes de maio, a chuvia 

foi a principal protagonista, acompañada de fortes rachas de vento. Por sorte, as temperaturas 

non baixaron en exceso. Destacar, por outra parte, que polo menos un par de días cada semana 

aparecue o sol subindo de volta as temperaturas coma días de verán. A ver o que nos depara o 

próximo mes.  


