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OPINIÓN | CONSELLOS PARA DESFRUTAR DO
VERÁN EN GALICIA
Imaxe dun dos lugares que
aconsellamos visitar, a Praia
das Catedrais en Ribadeo.

Aproveitando que estamos en pleno verán, queriamos disfrutar do Parque Acuático de Cerceda, onde
facer un comentario sobre a gran cantidade de cousas pequenos e grandes o podemos pasar xenial, aínda
que podemos facer na nosa terra nesta época.
que so sexa mirando para eles.
E qué mellor que desfrutar das incribles paisaxes da
nosa natureza. Se o bo tempo acompaña, o mellor é
pasalo ben en calquera das formidables praias das
nosas costas. As que máis nos gustan a nós son: as das
Illas Cíes, as das Illas de Ons, a praia das Catedrais, as
dunas de Corrubedo, as praias da Illa de Arousa ou da
Illa da Toxa, ou incluso praias urbanas como Riazor e
Samil, aquí vos deixamos un enlace onde poderedes
ver se as praias son accesibles e os servizos que
ofertan: playasaccesibles.discapnet.es. Tamén son
dignos de ver os acantilados e faros da Costa da
Morte (Cabo Vilá, Fisterra, Faro de Touriñán, etc.), así
como o faro máis antigo do mundo: a Torre de
Hércules.
Se imos cos máis pequechos da casa poderemos

E se o tempo non acompaña, que non podemos
esquecer que estamos en Galicia, e nos veráns
galegos a choiva soe aparecer, resultan interesantes
as visitas aos acuarios de A Coruña ou O Grove.
A parte de ter moitos lugares nos que deleitar a vista,
Galicia é coñecida tamén polas moitas festas que se
celebran no verán: o Apóstolo, o día do Carmen nos
pobos mariñeiros, festivais musicais, coma por
exemplo o de Ortigueira, festas de produtos
gastronómicos, coma a do Albariño, a do marisco … e
as feiras medievais como a de Noia, Padrón, A Coruña,
etc.
Animádevos a coñecer as cousas que nos oferta a
nosa terra.
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS

UNHA MAÑÁ DE SÁBADO DIFERENTE: FORO DE FAMILIAS
O sábado 17 de xuño celebrouse unha xuntanza de
familiares e persoas con DCA, no campus sur da
Universidade de Santiago. Acudiron persoas das 5
entidades de DCA de Galicia: ADACE de Lugo,
ADACECO de Coruña, ALENTO de Vigo, SARELA
de Santiago e RENACER de Ourense. A idea era
comezar a xornada facendo Boccia, pero debido as altas
temperaturas, tivo que cancelarse. Polo tanto, estivemos
desfrutando da música e da compañía ata a hora de
comer, e qué ben xantamos!: polvo, churrasco,
ensalada, etc. e todo acompañado de bebidas frescas,
que boa falta facían. E despois de comer continuaron as
risas e as conversas. A pesar do calor foi unha xornada Un momento do Foro de Familias
moi entretida!

O CAMBIO DE PLANS NON NOS IMPEDÍU SAÍR
O venres 23 de xuño tiñamos planeado ir á Alameda,
xa que moitos compañeiros nos contaron o que lles
gustara a visita, e quixemos ir tamén. Sen embargo, un
imprevisto impedíunolo, pero nos non iamos quedar
sen saír. Polo tanto, decidimos ir a dar unha volta pola

zona, para posteriormente tomar un café aquí ao lado.
Aínda que o plan parecía tranquilo, unha de nos fixo un
"aterraxe forzosa" (tivo unha pequena caída sen
importancia), que foi a anécdota da xornada. Nós
pasámolo ben igual aínda que a cousa se revire!

“DA ÁRBORE Á MADEIRA”
Estaba dividida en dúas partes, e nós puidemos ver
unha, a "da árbore". Alí había pezas de varias
árbores, unha delas milenaria, un carballo. Ademais
puidemos ver diferentes fotografías onde se
mostraban bosques de distintas partes de Galicia.

O grupo que puido disfrutar da mostra “Da árbore á madeira”

O venres 30, un grupiño acercámonos ata a Cidade
da Cultura para desfrutar dunha mostra titulada "Da
árbore á cadeira".

Aínda que non vimos a segunda mostra, esta é unha
continuación da outra, onde se pode ver a
transformación dun anaco de madeira dunha árbore
nun moble, por iso o nome que se lle deu á
exposición: "Da árbore á cadeira".
Gustounos moito xa que vimos a primeira parte dun
proceso mais complexo do que parece.
Animámosvos a visitar a mostra ata o 5 novembro xa
que merece moito a pena e aínda por riba é de balde.
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PASEANDO POLO PARQUE DOS TILOS
O venres 21 de xullo tivemos que cambiar de
novo os plans. A nosa idea era ir á Alameda
de Santiago pero decidimos non ir xa que
iamos ter problemas polos preparativos das
próximas festas do Apóstolo. Como sen saír
non iamos quedar fomos ao parque dos Tilos,
onde se pode desfrutar duns xardíns para
pasear e unhas mesiñas para tomar algunha

cousiña que levemos, como fixemos nós co
café.
Como o tempo non nos acompañou moito,
retirámonos antes do previsto xa que nos
empezou a coller un pouco o frío. A verdade
que é un sitio que aconsellamos ter en conta
para dar un pequeno paseo.

TEATRO | “AMAR EN TEMPOS DE SARELA”
O venres día 7 de xullo, o grupo de teatro de Sarela,
estreou no Auditorio de Galicia, a peza titulada
"Amar en tempos de Sarela".
Nesta representación teatral, a 6ª edición, participou
moita xente distinta: as persoas usuarias do SADT
(Servizo de Atención Diúrna Terapéutica), coma
actores principais e algún dos seus familiares, os
profesionais de Sarela de tódolos servizos, as persoas
usuarias do SADOC ( Servizo de Atención Diúrna
Ocupacional) unha actuación especial dos pequenos
do SAE (Servizo de Atención Especializada), persoas
voluntarias e a colaboración de dous actores galegos,

Rubén Riós e Fernando Fumaces, cun sketch onde se
trataron temas políticos cun toque de humor. Aínda
que houbo algúns erros do directo debido aos nervios,
fomos capaces de sacala adiante con creces, tratando
de buscarlle a parte positiva ó momento, causando
risas tanto a nós coma ao público.
Polos comentarios e críticas recibidas nestes días,
parece que á xente desfrutou e nós sentímonos moi
satisfeitos do traballo ben feito incluso chegando a
emocionarnos.Temos que agradecer ao público a súa
acollida e facer que nos sentísemos ben arroupados e
así puideramos demostrar do que somos capaces.
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CUMPLES DO MES E SAN XOAN
Este mes estivo Isma de cumpreanos. Como había
dificultades para celebralo o último venres de mes,
como de costume, adiantámolo unha semana, facéndoo
xusto cadrar co seu propio día.
Como ese día coincidiu que tamén era o San Xoán,
comezamos a festa facendo un concurso de preguntas e
respostas sobre as curiosidades do San Xoán: refráns,
mitos e lendas (as 9 olas da Lanzada, as 7 flores para
meter na auga, o ovo, etc.), costumes (saltar a
cacharela, comer as sardiñas, etc.) e demais cousas
típicas. Tras isto, o cumpreañeiro soprou as velas e
invitounos a croissants e zumes, e fixo as fotografías
de rigor no photocall. Estivo moi ben!
Ismael no “photocall”
E tras a celebración do cumpreanos, continuamos a
festa, cada un cos seus.
Iso si, houbo antes que facer un pequeno descanso
para aguantar a noite. Pero unha vez que recargamos
as pilas, non houbo quen nos parara: comamos
sardiñas e churrasco, desfrutamos das cacharelas e da
compaña dos nosos familiares e amigos, e algúns ata
bailamos un pouco.
Cada un no seu ambiente (na casa ou en festa grande),
desfrutamos a nosa maneira desta noite máxica.

DESCUBRINDO A LENDA DO GALO DE BARCERLOS
O venres 28 de xullo cambiamos un pouco a
rutina de actividades. Un día, falando de diferentes
cousas que nos gustaría facer e xa que tiñamos
posto o “chip” das vacacións e que estabamos
rematando as festas do Apóstolo, propuxemos
coñecer máis cousas sobre o Camiño de Santiago
e por iso, organizamos unha xincana sobre a
Lenda do Galo de Barcelos, que, por se non o
sabiades, é o típico galo do noso país veciño,
Portugal.
Entre todos tivemos que pasar diferentes probas
onde traballamos tanto aspectos físicos coma
cognitivos, por exemplo, ordenar refráns
populares, resolver un enigma cun código, buscar
as diferencias entre dúas imaxes, conseguir
encaixar varios aros na pata dunha cadeira… e una
vez resolta a proba, alguén nos daba una pista
para poder buscar polas distintas salas una parte

Momento no que logramos resolver o enigma e una das compañeiras foi en busca dun fragmento da lenda.

da lenda.
A verdade que foi moi divertido, pasámolo xenial e
coñecemos mais cousiñas da nosa terra.
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DEPORTE

Todos as persoas usuarias do SADT utilizando o paracaídas para facer
“deporte”. Ao fondo da imaxe pode verse o centro.

Coa chegada do bo tempo, decidimos que o
iamos aproveitar para saír e facer algo de
deporte fora. Por agora só fomos un día, xa
que a ola de calor impediunos saír se non
queriamos torrarnos co sol. A actividade
que fixemos foi algo diferente, utilizamos o
paracaídas. Para quen non o saiba, o
paracaídas é unha especie de lona de tea
moi grande de forma circular divida por
cores e que ten unhas asas para agarralo
ben. Colocámonos ao redor del e facemos
os movementos que a persoa que dirixe,
indica. Con el pódense facer diferentes
xogos e actividades, como por exemplo:
facer olas de distintos tamaños, xogos con
pelota, actividades cognitivas... sempre
insistindo na actividade física e no
movemento, sobre todo da parte superior do
corpo.

XOGANDO Á BOCCIA NA RESIDENCIA
SARQUAVITAE DE SAN LÁZARO

As persoas usuarias do SADT xunto con varios residentes de Sarquavitae, durante unha
das partidas de bocccia.

O día 13 de xullo, algúns
compañeiros do SADT
fomos á Residencia de
maiores Sarquavitae para
botar unha partidiña de
boccia todos xuntos e sair
un pouco da rutina
Á verdade que foi unha
gran
experiencia,
recibíronnos con grandes
sonrrisas e moi ledos de
ter xente nova por alí.
Deunos tempo a botar un
bo número de partidas e
de compartir o noso
tempo con xente distinta.
Esperamos poder volver
outro día.
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ENTREVISTA 10
Neste número, os/as protagonistas da entrevista son unha parte moi importante do SADT, e non
sodes nada máis e nada menos que vós, os/as nosos/as familiares! En concreto, a entrevista fixémoslla a Mª José Rama, irmá de Ismael e a Mª Concepción Iglesias (Chon), muller de Santiago.
euros os coñece á perfección, con iso
Chon: Eu coñecinvos por mediación dígoche todo.
Mª José: Eu encantada. Isma non
dun amigo que traballaba noutra
pensábamos que puidera aceptar ben
asociación.
para ir á piscina e agora recorda el só
Mª José: E eu a través de Miguel
cando é o día de ir a piscina, de coAnxo, psicólogo que traballa no
ller a mochila e sen ninguén ter que
Hospital Clínico.
dicirlle nada. E actividades que fan
Canto tempo fai que formades parte
gústanme todas, pero a que máis pade Sarela?
ra Isamel, a piscina.
Chon: Pois 16 anos fai sobre outuNotades algunha melloría no voso
bro– novembro.
familiar dende que está no SADT?
Mª José: Nós en febreiro 3 anos.
Cal/ es?
Sabíades algo do dano cerebral an- Mª José: Eu en Ismael sí, dende que
tes de que o teu familiar tivera un? veu para Sarela recorda máis cousas,
Como nos coñeciches?

Chon: Nada, non sabía nada do dano cerebral.

cousa que antes non facía e está maís
activo.

Mª José: Eu sabía “algo”, pero non
a magnitude do dano cerebral.

Chon: Pois Santiago… de feito cando veu para Sarela veu atado e o primiro día xa o desataron, e empezou
a adquirir autonomía, e iso para min
foi importantísimo.

Que opinades do novo centro?
Chon: Pois a miña salvación
(refírese máis a Sarela en xeral).

Participades nalgunha actividade en
Mª José: Como di Chon, a nosa salSarela?
vación, e que siga por moitos anos.
Gústavos o traballo que fan os pro- Chon: Pois nalgunha sí, por exemplo ,no teatro. É unha actividade que
fesionáis cos vosos familiares?
para nós é moi enriquecedora, polo
Chon: Hombre.. . E tanto que nos
menos para mín.
gusta o que fan. Cuidan os nosos
Mª José: E eu o mesmo. Nolas dúas
familiares, eu persoalmente, como se
somos colaboradoras na obra de teaestivera na miña casa.
tro, as dúas que non teñen vergonza
Mª José: Igual que di Chon, o mes(risas)
mo. Son fantásticos.
E ademáis, fíxenme voluntaria para
Gústanvos as actividades que fan os dar clases de informática aos familiavosos familares no SADT? Cal vos res.
gusta máis?
Chon: e é a miña profesora
Chon: Y tanto que nos gustan. Mi- (sinalando a Mª José) (risas)
ra, por exemplo, o meu marido, can- Pensades que hai algo que se podedo empezou en Sarela non había o
ría mellorar do SADT? O que?
euro, nunca utilizara un ordenador e
Chon: Eu para min todo é melloraagora manda correos, come palabras
ble, sempre na medida que vai papero as como eu tamén… e fíxate, os

Chon e María José na representación de
teatro

sando o tempo, todo é mellorable,
agora, eu síntome moi a gusto como
estou, pero eu sei que isto vai a seguir mellorando.
Mª José: Eu opino igual que Chon,
a verdade que moi ben, de momento,
todo moi ben.
Recomendaríades a outros familiares cun membro con dano cerebral
que viñeran a Sarela?
Chon: Sin lugar a dúbidas.
Mª José: Por suposto que sí, que incluso lle falo a moita xente de Sarela.
É unha sorte ter Sarela.
Moitas grazas chicas!!!!
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O TEMPO
A última quincena de xuño comezou cunha ola de calor en toda España, que aquí notamos, e
moito. Por fortuna, pouco a pouco foron baixando as temperaturas, que aínda que foron moi
boas, non foron sufocantes. A finais de mes, incluso chegou a chuvia, que fixo baixar as temperaturas uns 10 grados, e axudou a encher un pouco os embalses. Xa dando paso ao novo
mes, regresou a calor sufocante, complicando as noites para durmir e utilizando abanicos e
ventiladores ademais de moita auga para hidratarnos.
E para rematar a primeira quincena de xullo o tempo estivo algo revolto, polas mañás espertamos con nubes e un pouco de néboa e chegado o mediodía luciu o sol. Chegado o fin de semana, nas zonas máis preto de Santiago orballou, mentres que na costa, a xente puido desfrutar
dun día de praia con temperaturas agradables.
Rematando o mes, non nos acompañou o tempo propio da estación, pero parece, segundo os
partes meteorolóxicos que iranse recuperando as temperaturas e o sol lucirá radiante, esperemos que se cumpra o dito.

PASATEMPOS
Este mes propoñémosvos descubrir o nome dalgunhas das persoas usuarias do
SADT. Para iso, teredes que ordenar as letras das seguintes palabras. Ánimo!!!!

BRTONOER

IAGSAONT

REMACN

AIIASS

OEMAAD

RMAAIN

NUAMLE

COTVRI

NQOJAIU

ALMISE

RSOORCO

SRATIICN

Bueno, pois xa chegado o mes de agosto, só nos queda desexarvos que pasedes unhas
boas vacacións e que cada un/ unha as disfrute como quiera: indo á praia, quedando na
casa recibindo familia e amigos, descansando, indo de viaxe... pero non vos olvidedes
que á volta teredes máis novas do Equipo da Redacción do SADT. Apertas!!!

