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OPINIÓN
Xa estamos de volta...
Ola de novo a tod@s.
Neste sétimo número do Boletín do SADT, queremos
contarvos un pouquiño o que fixemos durante o mes
de agosto, que como xa sabedes, estivemos de vacacións.
Algúns de nós fixemos turismo, sobre todo pola nosa
terra e tamén algo polo sur de España, ademais de
desfrutar das distintas festas, tan típicas desta época
do ano, cos seus produtos típicos, as orquestras …

Colaboramos nas tarefas na casa, visitamos aos nosos
familiares e os nosos familiares viñeron a visitarnos a
nós, comimos moitos xeados, algunha que outra tapiña acompañada dun refresco, paseamos pola praia...
e sobre todo, aproveitamos o tempo para descansar,
xa que despois de todo o ano traballando, xa tocaba.
E despois de tanto disfrutar, toca de novo voltar ao
traballo e as nosas tarefas aquí en Sarela, e a verdade
é que mais de un o botamos de menos.
Así que xa cas pilas cargadas e con moitas ganas, benvidos de novo e esperamos que sigades desfrutando
lendo as cousas que facemos no noso “Día a Día” no
SADT de Sarela.

...pero antes de marchar, o
luns 31 de xullo, xa que era o último día antes das vacacións estivais, fixemos algo diferente, collimos os
bártulos e marchamos en fila cara a unha cafetería
cercana ao centro. Cada un pedimos o que quixemos,
uns café con leite, zumes… e charlamos entre nós e
con algún dos voluntarios que sí puideron vir: Jose
Ramón, Noelle e Miguel.
Aproveitamos para facerlle unha despedida a Miguel,
xa que rematou o seu período como voluntario tras
reincorporarse ao mundo laboral. Fixésmoslle un bonito detalle, regalámoslle un pergamino onde cada un
puxo a dedicatoria que lle pareceu mais axeitada. Foi
unha mañá moi amena, divertida, entretida e diferente.
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS

CUMPREANOS DO MES
Esa mesma tarde, e para rematar ben a xornada, celebramos o cumpleanos do mes, que nesta ocasión foron dous, o de Mª Carmen e o de Carmen, aínda que
esta última non asistiu. Normalmente facémolos o último venres do mes pero, como xa dixemos antes, era
unha ocasión perfecta para dar á benvida ás vacacións.

Mª Carmen, unha das protagonistas, no “Photocall”

Comezamos cunha actividade musical, un karaoke, cas
cancións que mais lle gustaban ás protagonistas da
tarde. Participamos todos por parellas. Foi un rato estupendo, entretido, e de bo proveito, xa que repuxemos forzas tras todo isto, disfrutando duns croissants
e uns zumes tras Mª Carmen soplar as velas e facerse a
foto de rigor.

REENCONTRO TRALO DESCANSO ESTIVAL
O 1 de setembro, venres, voltamos todos á nosa rutina. Tras os
saúdos típicos cos compañeir@s, fixemos a actividade de orientación, coma sempre, e encamiñámonos a disfrutar da terraza
do centro, que moitos de nós, aínda non coñecíamos. Estivemos
alí tomando un café, e disfrutando dos últimos raíños de sol do
verán, contando as nosas vivencias das vacacións.

Xa pola tarde, e despois de almorzar e descansar un ratiño, continuamos ca diversión xogando ao bingo, que xa facía tempo
que non disfrutábamos do mesmo. Ademáis, últimamente estamos xogando ao “modo suízo” que ata dagora descoñeciamos e
que aprendimos gracias ás explicacións dunha das nosas compañeiras.

A media mañá, cando o sol xa quentaba de máis, baixamos e
fixemos un xogo tipo trivial, onde pasamos un bo rato.

Comezamos este novo período con moitas ganas e forzas para
“traballar” e facer moitas cousas.

DE PASEO POR ÁREA CENTRAL COÑECENDO BERTAMIRÁNS
O venres 8 de setembro, retomamos as saídas dos semanais. Ese día, fumos ao centro comercial mais antigo da
nosa cidade, Área Central. Alí, dimos un paseo e mentres
mirábamos os distintos escaparates, atopámonos a unha
“antiga” voluntaria de Sarela, María Tilve, que andaba de
paseo cuns cans. Inda botamos un bo rato falando con ela.
Como non, achegámonos ata a praza central e tomamos un
cafeciño mentres o sol nos quentaba e aproveitamos ese
tempo para falar de deportes, sobre todo da útlima nova, o
nomeamento da tenista española, Garbiñe Muguruza coma nº1 do tenis mundial.
Foi unha mañá moi distraída.

O venres 15, aínda que o sol non brillaba demasiado,
desfrutamos dun paseo á beira do río Sar que pasa por
Bertamiráns. Como é de costume, fixemos unha parada
para repoñer forzas, tomando uns cafés nunha cafetería
da zona. Por primeira vez, acompoñounos un “vello”
coñecido, Marco, que durante un tempo disfrutará con
nós das saídas e visitas que fagamos. Despois desta parada, a nosa idea era continuar o paseo, pero comezou a
chover e tivemos que marchar.
Foi unha mañá moi boa pero demasiado curta, teremos
que plantexarnos ir de novo a esta zona que tanto nos
gusta.
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ENTREVISTA 10
Manuel Salgado e Lucylenni entrevistan a Andrea
Bello, educadora social.

“Temos que estar sempre con mil ollos para
facelo ben e que non
vos aburrades”
¿Como chegaches a Sarela?
Pois a ver, hai dúas partes: como cheguei a Sarela e como coñecín Sarela.
Foi porque teño un familiar que tivo
dano cerebral e foi o recurso ao que nos
mandaron vir. Pero a verdade é que non
tiña moito contacto, era pequena. Anos
despois, trala experiencia que vivín,
comecei a informarme do que era o
DCA. Interesoume e decidín así centrar
os meus estudos nesta área, e aquí estou
hoxe en día, traballando.
Cal é a túa función aquí en Sarela?
Eu son educadora social e a miña función principal, entre outras, con vos é
traballar o ocio e o tempo libre. Ademais, teño dous titorizados, que sodes
vos (Manuel Salgado e Lucylenni, os
entrevistadores) dos que me encargo de
seguir os vosos “pasos” aquí en Sarela.
Que che levou a estudar educación
social?
Esta pregunta non é fácil. Primeiro quería estudar Psicoloxía. Pensei tamén
logopedia. Máis que nada porque me
gusta o contacto ca xente. Coñecín un
día a unha educadora social que me
falou do traballo que facía, gustoume
tanto que me decantei pola educación
social e psicoloxía xa a estudarei coma
complemento.
Antes de chegar a Sarela, desempeñaches algún traballo relacionado ca túa
formación?
Como educadora social como tal, non.
Si coma monitora de tempo libre, teño
moita experiencia. Logo fixen voluntariado moitos anos en Cáritas. Aínda
que sempre tirei por menores, o dano

cerebral
choume.

encgan-

Estás contenta co
traballo que fas en
Sarela?
Si, a verdade que
estou moi moi contenta do que fago,
aínda que sempre se pode mellorar.
Ademaís son unha persoa moi esixente.
Hai algo que cambiarías do teu traballo aquí?
En realidade non pero si. Creo que as
cousas que fago as fago ben, pero hai
pequenos erros que igual podería corrixirCustouche moito adaptarte a este novo
traballo?
Ao traballo non pero podo dicir que me
custou foi adaptarme a vós porque sodes todos moi diferentes. Encántame
pero non quita que sexa complicado.
Tes que estar sempre con mil ollos para
facelo ben, para que non vos aburrades,
que o que facemos vos guste …
Que opinas do traballo dos teus compañeiros? E agora que o coñeces, cambiarías a túa profesión por alguna das
deles?
O primeiro, non é por facer a pelota,
(risas), pero estou moi contenta coas
miñas compañeiras, entre outras cousas, porque vexo que o que fan non so é
o que se ve nas actividades, detrás hai
moito traballo, que o levan a cabo con
moito gusto e saben o que fan xa que
levan moitos moitos anos traballando.
Eu estou aprendendo un montón, creo

Manuel, Andrea e Lucylenni.
que con iso xa respondo.
E en relación a si cambiaría a miñá profesión por algunha das dos meus compañeiros … pois a verdade é que non. Si
que a complementaría porque realmente
todas se complementan xa que aquí non
traballamos por separado, traballamos
sempre en equipo. De todas formas, si
que me gusta moito a parte de terapia
ocupacional, en resumo, é a parte que
se dedica a traballar o básico da vida
diaria que moitas veces hai cousas sinxelas como comer, vestirse… esas cousas si que me gustaría estar o día a día
con vós, e podervos guiar e acompañarvos nese proceso para que o fagades
Que opinas das persoas usuarias ? E
dos teus compañeiros?
Pois sinceramente, sen “peloteos” nin
nada disto, que sodes moi valentes. O
que vivistes só o sabedes vós, nós coñecémolo coma profesionais, que estudamos … pero vós sodes os únicos que
sabedes por dentro o que vos pasou e
como vos sentides. Sodes uns valentes
porque estades aquí día a día loitando,
sen parar.
E dos meus compañeiros podo dicir que
estou moi contenta, todos me acolleron
moi ben e non me sentín nunca excluída ou que me perdera cousas.
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O TEMPO
O tempo no mes de agosto acompañounos
prácticamente todolos días, con boas temperaturas e sen precipitacións, incluso chegando
a alcanzar temperaturas inusuais en Galicia.
O mes de setembro foi moi similar, aínda que
as mañás xa comezaron a refriar. A choiva apareceu utlimamente de forma moi ocasional

pero non chega para diminúír o risco de estado de alerta por sequia, algo inusual da nosa
terra e tan necesaria para os nosos cultivos. Xa
para comezar a nova estación, as previsións
indican que ata novembro non chovera de maneira abundante pero si que as temperaturas
baixaran, perdendo de vista o sol.

PASATEMPOS

A FRASE OCULTA
Neste número do Boletín do SADT, vos propoñemos un novo reto, teredes que adiviñar dúas
frases utilizando a correlación entre letras e números indicada na seguinte táboa.
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NO PRÓXIMO NÚMERO…
Saídas: excursión ao Acuario da Coruña…
Aniversarios: Santiago, Carlos e Juan Rendo.
Festas e celebracións: Día do dano cerebral ...
Entrevista 10: María, Traballadora Social do SADT

