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OPINIÓN

O próximo 26 de outubro,
celebrarase ó Día Nacional do
Dano Cerebral. Este día de
celebración realizaremos varias
actividades para sensibilizar e
dar a coñecer á xente que se
acerque á nosa cidade a
realidade e necesidades que
temos nós, as persoas con dano
cerebral, e vós, as nosas
familias. Queremos reivindicar
os nosos dereitos, e intentar
que a xente comprenda todo o
que implica ter un dano
cerebral, e a diversidade das
súas causas e consecuencias.
Tal e como nos pasou a nós
pódelle pasar a calquera.
Para poder levar a cabo todo

isto, ese día vamos facer
diversas actividades.
Un grupo de nós iremos ao
Hospital Clínico Universitario de
Santiago, acompañados de
varios profesionais, para dar
informar a aquelas persoas que
esa mañá pasen por alí, entre
as 10.00 e as 13.00 horas, sobre
o dano cerebral e Sarela.
Outro grupo vamos a realizar
unha andaina dende a alameda
ás 11.00 da mañá. Con ela
pretendemos facernos ver, dar
visibilidade, e loitar polos nosos
dereitos, xa que esta andaina
rematará lendo un manifesto
na Praza do Obradoiro.

Contidos

Ademais, neste caso tamén
queremos que vós participedes.
É moi importante poder contar
con vós, xa que aínda que
vaiamos un grupo de nós cos
profesionais, cantos máis
sexamos máis se nos vai ver e
máis nos van escoitar.
Esperamos que con estas
acción o dano cerebral sexa
máis coñecido, e que os nosos
dereitos sexan recoñecidos.
Temos que unir as nosas voces,
porque un por un non somos
nada!
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS

VOLTAMOS DE PASEO A BERTAMIRÁNS
O venres 22, outro grupo
regresamos a Bertamiráns, e a
verdade é que a visita se nos
fixo demasiado curta, neste
caso non choveu pero
gustaríanos que a mañá
durara algo mais.
Desfrutamos coma os nosos
compañeiros do paseo pola
zona e do refresco de media
mañá, compartindo algunha
que outra conversa.
Ademais, aproveitamos para
recoller follas para logo
secalas e preparalas como
decoración da propia
estación. Xa vos mostraremos
como nos vai ir quedando
estes adornos.

Un grupo de nós desfrutando do paseo á beira do río en Bertamiráns.

PASEANDO POLAS CANCELAS PARA SOLVENTAR O MAL TEMPO
O venres 29, algúns de nós fomos de
paseo polo Centro Comercial das Cancelas xa que o tempo non nos acompañaba demasiado, chuviscaba un pouco. Alí
demos unha volta ollando os distintos
escaparates e parámonos especialmente na tenda de animais, xa que unha de
nós estaba moi interesada en ver os coelliños. Entre escaparate e escaparate
fixemos unha parada para tomar algo e
continuar a andadura.
Aínda que faga mal tempo, nós non perdemos de saír a dar unha volta.
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DESFRUTANDO DAS ZONAS VERDES DA CIDADE:
O PARQUE DE GALERAS
O venres 13 de outubro, aproveitando que aínda o bo
tempo nos acompañaba, fomos de paseo ao Parque de
Galeras, en fronte ao Hospital Vello de Santiago. Estivemos
pola beira do río Sarela onde había carteis informativos no
que un deles recordaban tarefas que se facían alí hai moito tempo, coma lavar a roupa ca auga do propio do propio
río. Tamén puidemos cruzar á outra beira por unha ponte,
que por certo está ben adaptado para ir con cadeiras de
rodas. Ademais, os nenos tamén poden desfrutar da zona
xa que hai un parque infantil moi axeitado.Unha vez rematado o paseo fixemos unha parada para tomar uns cafés, a
idea era estar terraza, pero coma comezou a soplar o vento preferimos tomalo dentro.

CUMPREANOS DO MES
O último venres do mes pasado, o 29
de setembro, tiñamos todo preparado para a celebración dos aniversario
do mes, que neste caso eran os de
Santiago, Carlos e Juan Rendo. Por
distintos motivos, tivemos que aplázalo para o luns seguinte, día 2 de outubro.
Esa tarde estivemos facendo un xogo
de palabras inventado por un dos
cumpreañeiros. Os días previos tamén realizamos actividades propostas polo resto dos homenaxeados coma unha simulación da caza aos coellos, coma se ve na foto que está mais
abaixo.

Carlos (arriba á esquerda) e Santiago (arriba á dereita) no “Photocall”. Juan
na imaxe de abaixo tirando a bola.

Coma sempre, a xornada estivo amenizada pola música preferida dos protagonista e rematamos a xornada soprando as velas e comendo croissants
e bebendo o zume.
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS

UN SÁBADO POLA CORUÑA
O sábado 30 de setembro fomos de excursión á Coruña. A xornada comezou ás 9:30
da mañá de onde saímos todos xuntos
dende Sarela. A expedición contaba con 3
vehículos onde as persoas usuarias dos 3
servizos de Sarela (SADT, SAE e SADOC) e
os profesionais dos mesmos, nos repartimos. O primeiro destino foi o “Aquarium
Finisterrae”, preto da Torre de Hércules.
Cando chegamos recibiunos unha guía
que nos explicou un pouco a distribución
das instalación e o que poderíamos atopar
en cada unha delas.

das e casiñas onde había preguntas e
unha vez que as abríamos podíase ver a
solución).

cálidos, e otros quedamos fóra desfrutando das vistas, de cómo o mar rompía contra as rochas.

Ás 12:00 fomos á zona exterior para ver
como lle daban de comer ás focas. Repartímonos en dous grupos para ver como
comían as femias por un lado e os machos
polo outro, xa que están separados para
evitar o excesivo apareamento. Sorprendeunos moito a cantidade de peixe que
comen, 3 kg cada unha.

E desas horas a fame xa apretaba, polo
que nos diriximos ao restaurante do acuario para degustar o rico xantar que nos
tiñan preparado. E xa que era o aniversarop dun de nós, non podía faltar a vela e a
canción na sobremesa. E como aínda tiñamos algo de folgos, achegámonos dando
un paseo pola costa ata a Torre de Hércules.

Tras isto, baixamos á sala mais espectacular do acuario, a sala Nautilus dedicada ao
Comezamos a visita nunha sala onde puisubmarino dirixido polo Capitán Nemo.
demos ver distintas especies mariñas coAlí, parecía que entrabamos nesa nave, e
ma crustáceos (lagostas, bois, centolas,
na mesma contemplamos aos peixes cocigalas…) vaia fame nos entrou. Tamén
mo se estivéramos navegando polo fondo
había estrelas de mar, ourizos, pepinos de
do océano. Alí foi onde vimos varios tibumar, fósiles, mantas raias, morenas, polróns, un de eles incriblemente grande,
bos, distintos tipos de aves, innumerables
nada menos que 120 kg!
peixes do Atlántico e ata osos de baleas.
Ademais había actividades interactivas de Posteriormente repartímonos nas distintas salas: algúns rematamos de ver a pridistintos tipos para coñecer mais o mar
meira sala, outros fomos a ver a pequena
(botiños para ulir e identificar diferentes
sala dedicada ás especies de mares máis
cousas , un aparello que simulaba as on-

Estivemos charlando e desfrutando das
vistas, para posteriormente emprender o
camiño de volta para Sarela. Ao chegar,
descansamos un pouco tomando un café e
comentando a xornada. Foi un día incrible,
no que puidemos desfrutar dos lugares
que visitamos, así como da compañía dos
compañeiros e profesionais. Estamos
desexando poder repetir unha experiencia similar!
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Rematando a xornada xunto á Torre de Hércules

DEPORTE

DESPOIS DAS VACACIÓNS, RETOMAMOS O DEPORTE ADAPTADO
Como o deporte nos ven ben a todo mundo, dende o
ao volleyball e demais deportes propostos por nos mais
SADT, retomamos as actividades de deporte adaptado tra- por eles. De momento aínda non puidemos retomar esta
las vacacións estivais.
actividade compartida xa que aínda non dispoñemos do
espazo que tiñamos solicitado. Dende Sarela continuareAta o mes de xullo, os xoves ademais de practicar diferenmos loitando por volver a dispoñer do local e seguir disfrutes disciplinas deportivas no centro, trasladábamonos por
tando desta actividade na mellor compañía.
grupos á Casa das Asociacións de Cornes.
A pesar de todo, non deixaremos de practicar deporte nas
Alí xuntámonos con outras entidades da zona ás que connosas instalación.
vidábamos semanalmente para xogar á boccia, aos bolos,
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ENTREVISTA 10
Carmen Blanco entrevista a María José Vilela, traballadora social que substitúe a Eugenia Velos por baixa de maternidade.

Sempre me gustou poder axudar dalgunha maneira ás persoas que poden ter algunha dificultade
compañeiras e compañeiros axúdanme
moito, e apóianme, ante calquera dúbida que teña podo preguntarlle a todo o
mundo.

¿Como chegas a Sarela?
Cando estaba rematando o contrato na
entidade que estaba anteriormente, empecei a buscar ofertas de traballo e vin
a de Sarela. Mandei un currículo, chamáronme para facer a entrevista e tiven
a sorte de ser elixida.

Que opinas do traballo dos teus compañeiros? E agora que o coñeces, cambiarías a túa profesión por alguna das
deles?

Antes de chegar a Sarela, coñecías algo do DCA?

Respecto aos meus compañeiros, penso
que son uns extraordinarios profesionais que están moi implicados e involucrados no seu traballo e en facelo cada
día mellor.

Si, coñecía un pouquiño as causas do
dano cerebral, algún dos síntomas dos
ictus, as secuelas… pero agora ao estar
aquí vou aprendendo moito.
Cal é a túa función aquí en Sarela?
Eu son traballadora social. As miñas
funcións son valorar a situación de cada
persoa, sobre todo as que chegan novas,
tanto das persoas afectadas por un DCA
coma das súas familias, os recursos que
precisan, as axudas que poden precisar
ante esta nova situación, solicitar o certificado de discapacidade, dependencia,
organizar actividades de ocio e tempo
libre, campañas de sensibilización...
Que che levou a estudar traballo social?
Sempre me gustou poder axudar dalgunha maneira ás persoas que poden ter
algunha dificultade. Tamén estar en
contacto con outras persoas, con outros
colectivos intercambiando opinións,
ideas, aprendendo un pouquiño de todos. Despois descubrín que existía o
traballo social e animeime.
Antes de chegar a Sarela, desempeñaches algún traballo relacionado ca túa
formación?
A verdade que tiven moita sorte. Até o
de agora tódolos traballos que fixen

María Vilela (de pé) e Carmen
Blanco, trala entrevista
sempre estiveron relacionados co traballo social, en diferentes entidades e con
diferentes colectivos pero sempre relacionados coa miña profesión.
Estás contenta co traballo que fas en
Sarela?
Si, estou moi contenta co traballo, ca
xente de aquí … a verdade que si. Hai
un ambiente moi agradable e estou
aprendendo moitas cousas.
Hai algo que cambiarías do teu traballo aquí?
En principio non, a verdade que levo
pouquiño tempo pero tampouco vexo
nada que cambiar, as cousas sempre se
poden mellorar, pero de momento non.
Custouche moito adaptarte a este novo
traballo?
Non, foi moi fácil a adaptación e as

Sempre están preocupados polas necesidades de tódalas persoas usuarias do
SADT e de facelo sempre o mellor posible para beneficialos.
E… en relación a cambiar a miña profesión podería pensar terapia ocupacional
porque antes de facer traballo social
outra das profesións que estaba valorando era esta.
Que opinas das persoas usuarias?
Das persoas usuarias, aínda que non as
coñezo a todas xa que aínda non tiven a
oportunidade de falar con todas, creo
que son unas persoas extraordinarias
que teñen moita vontade, que se esforzan moito diariamente para ir mellorando e ir dando pequenos pasos para ser
cada día mais autónomas e das que temos moito que aprender o resto.
E dos meus compañeiros como dixen
antes, para min son uns profesionais
estupendos e como persoas, así dos que
vou coñecendo, me parecen unas magníficas persoas, moi colaboradoras e
que che axudan en todo.
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O TEMPO
Aúltima quincena de setembro, parecía que o outono xa estaba facendo presencia. Sen embargo, ao comezar outubro xa mudou o tempo de novo, chegando a temperaturas propias do verán. De todos modos,
as mañás estaban frescas igual que as noites, pero as horas centrais do día alcanzaban altas temperaturas
e o sol brillaba con todo o seu explendor. Todo este bo tempo deu lugar a que se xerase un furacán que
amenazou as nosas costas, e parte do interior, aínda que por fortuna sen moitas implicacións. Ao que sí
que afectou foi ao lume, avivando aínda máis as lapas dos incendios que asolaron a nosa terra. Por fortuna, apareceu a chuvia, e a situación xa está controlada.

PASATEMPOS
Neste número do Boletín do SADT, o obxetivo será encher os ocos en branco para descubrir
varios termos os cales pretences a axudas ténicas que utilizan as persoas usuarias.

NO PRÓXIMO NÚMERO…
Saídas:
Aniversarios:
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