Día a día
contidos
Opinión p. 1
Eventos e festas p. 1 e 2
Deporte p. 2
A entrevista p. 3
O tempo p. 4
Pasatempos p. 4
O próximo mes p. 4

Número 1
Xaneiro – Febreiro 2017

Boletín do SADT de Sarela

Ola familias!
Presentamos o novo xornal
Día a Día. Elaborarémolo
mensualmente (do 15 ao 15
de cada mes) na actividade
chamada “A Redacción”, unha
actividade
do servizo de
atención diúrna terapéutica
que
desenvolvemos
semanalmente.
É un xornal feito por nós, as
persoas usuarias do SADT, coa
supervisión e axuda dos
profesionais. Facémolo con
esforzo e dedicación
coa
intención de que vos guste lelo
e queirades seguir as nosas
andaduras mes a mes.

O equipo da redacción de Día a Día

destes temas, así como cunha
sección
de
tempo
e
pasatempos
e
unha
programación para o mes
Aquí poderedes ler a nosa seguinte, para que saibades o
opinión
de
temas
de que nos traemos entre mans.
actualidade,
as
nosas Como vedes, o
obxectivo
vivencias
en
diferentes deste xornal é mantervos
eventos, actividades culturais informados para que vexades
e festas que levamos a cabo; as diferentes actividades que
explicacións
das
nosas facemos, coñezades mellor
experiencias nas diferentes aos nosos compañeiros/as e
actividades deportivas etc. lle
poñades
cara,
e
Cada
publicación
tamén comprobedes o que nos gusta
contará cunha entrevista para estar aquí e todo o que
afondar na opinión persoal valemos.

Somos
nós
os
que
elaboramos este xornal, e se
vós queredes
gustaríanos
que participásedes e nos
comentedes, dando ideas.
Esperamos que vos guste esta
iniciativa e a información que
publicamos. De seguro que
esperaredes con ansia cada
publicación. (E desculpade
comezar en febreiro pero
tralas vacacións e a posta en
marcha da Redacción non
puidemos facelo en xaneiro).
Unha aperta.

CULTURA, EVENTOS E FESTAS

FESTA DE ANINOVO
O venres 13, cara as catro da tarde,
celebramos a nosa festa de Aninovo.
Xuntámonos todos no comedor para
despedir o ano 2016 e dar a benvida ao
2017.

Un dos momentos da festa

Á cita acudimos cun detalle especial,
deixamos os chándals e as zapatillas de
casa e cambiámolos por vaqueiros e
zapatos, garabatas, diademas, foulares... e
puxémonos uns súper gorros que
elaboramos na actividade de "De Festa en
Festa" a tarde anterior e ese mesmo día á
mañá. Fixémolos con cartolinas e
pintámolos con esponxas e decorámolos

con cintas douradas e prateadas.
Para amenizar a festa fixemos xogos con
música, onde tiñamos que pensar
cancións que tiveran a palabra escollida:
amor, corazón, azul ... e como non,
cantamos cancións populares: a saia da
Carolina, a Rianxeira ... e para rematar
marcámonos unhas ondas que non saian
nin para atrás.
Ás 5 en punto soaron as 12 badaladas coa
pandeireta na man, e cada un tivemos que
tomarnos as 12 “uvas-mandarinas” para a
boa sorte.
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CUMPLES DO MES
O venres 27, celebramos os aniversarios
de Jose Manuel e Isaías. Como o primeiro
cumpre o día de Noiteboa (24 de
decembro) e foi cando comezamos as
vacacións de Nadal, pospoñémolo a
xaneiro.
Para comezar a celebración, fixemos un
xogo estilo “Furor”. Dividímonos en 3
equipo para competir entre nós. O xogo
consistiu en 5 probas: primeiro, tiñamos
que cantar temas cunha palabra dada
(corazón, bicos …) o que comezou a
animar a festa. A segunda consistía en
que cada equipo dicía o nome dun
cantante famoso e os demais tiñan que
interpretar un dos seus temas. A terceira

proba complicouse un pouco máis xa que
cada equipo tiña que representar con
xestos unha canción da nosa infancia “O
elefante”, “Hola don Pepito” e “A galiña
turuleta”, todo un espectáculo.
A cuarta proba foi a que nos levou a
recordar momentos pasados xa que
tiñamos que adiviñar bandas sonoras de
películas, series, programas … e xa para
rematar co xogo, chegou a quinta proba
Jose Manuel e Isaías no “Photocall”
“Segue a canción” onde demostramos as
consistiu en croissants e zume. Os
nosas dotes artísticas para o baile e a
cumpreañeiros sopraron as velas e nós
canción, bailando e cantando temas como
cantámoslles o “Cumpreanos Feliz”.
a “Macarena” de Los del Río.
Parabéns para os dous e que cumpran
Tras tanta troula, fomos ao comedor a
moitos máis.
gozar dunha pequena merenda que

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“V15IONES”

Nunha das saídas que facemos acudimos por grupos á
exposición
“V15IONES”
que
esta
no
Centro
Sociocultural do Ensanche, na rúa Frei Rosendo
Salvado de Santiago.
Na exposición puidemos gozar de 15 imaxes onde se
amosaban a distintas persoas con algún tipo de
discapacidade: síndrome de Down, discapacidade
visual, parálise cerebral etc e o seu traballo diario e
afeccións: nunha lavandería, nun espectáculo de baile
e mesmo facendo música, como é o caso de Juan
Manuel Montilla “El Langui”.
Mostras como esta fan que a sociedade comprenda a
nosa realidade e as nosas capacidades. É dicir, que
porque unha persoa teña a discapacidade que sexa
(física, cognitiva …) é tan capaz de acadar os seus
soños como unha persoa que non teña ningún
problema.

DEPORTE | QUE SABES DO BOCCIA?
Durante a semana facemos moita actividade física e un dos
deportes que máis practicamos é o boccia. Que é isto do
boccia? Ímolo explicar.
É un deporte adaptado parecido á petanca creado
especificamente para a parálise cerebral. Parécenos moi
interesante e distraído e por iso adaptámolo para xogar nós e
xa levamos un tempo practicándoo.
Nós xogamos en grupo pero existe a modalidade en parellas.
Cada grupo está formado por 3 persoas e unha delas é o/a
capitán/a, que é quen decide quen lanza do seu equipo.

Unha das
partidas
de boccia
en Cornes

O obxectivo é achegarse á bola branca co maior número de
bolas das 6 que cada equipo ten. Sempre tira o equipo que vai
perdendo e no caso de que un dos tiros do equipo saia do
Os equipos sitúanse en liña, mirando cara o campo e os
campo este non se contabiliza. Gaña o equipo que sitúe máis
capitáns ocupan a posición central. Un sorteo determina a cor
veces as bolas da súa cor preto da branca.
de cada equipo (bolas vermellas ou azuis) e sempre comezan
as vermellas. Un membro do equipo azul tira a bola branca,
Á parte de xogar en Sarela tódolos xoves ao boccia, dende hai
que fará de diana e se neste tiro a bola branca queda fóra do
uns meses imos á Casa das Asociacións de Cornes para xogar
campo colócase nun punto central do campo.
con outras entidades. Pero isto xa é outra historia ...
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ENTREVISTA 10

Rocío García
Directora de Sarela

“ SE NON FÓRA PSICÓLOGA ENCANTARÍAME
SER CARPINTEIRA”
Para inaugurar esta sección todo o
equipo da redacción, decidimos facerlle
unha entrevista a Rocío García, a
directora de Sarela.
Cómo chegaches a Sarela?
Pois cheguei hai moito
tempo,
facendo
voluntariado, como as
persoas voluntarias que
vedes abaixo, e logo xa me
contrataron.
Cánt os
an os
le vas
traballando en Sarela?

O que máis me gusta é o respecto e a
autonomía que temos os profesionais
por parte das familias, da Xunta
Directiva etc e iso é un gusto. Iso é algo
que pouca xente pode dicir que o ten. E
ver a implicación e o
compromiso de todos os
meus compañeiros e
compañeiras.

“O que teño
que facer como directora
é que todo
funcione
ben”

Desde os inicios. Sarela
intenta formarse como
asociación no ano 1999 e é no 2000
cando xa se constitúe e eu estou aquí
desde o ano 2000. 16 anos van.
Qué traballos tiveches antes?

A ver ... fun un pouco polifacética.
Antes xusto de Sarela estaba facendo
prácticas en unidades de saúde mental
no hospital, traballando nun pub,
vendín tupperwares, repartín guías de
páxinas amárelas, respiros familiares
en psicoeducación con persoas con
enfermidade mental grave en Noia e
Santa Comba, de onde son eu, e
parece que asentei por aquí, con vós.
En qué consiste exactamente o teu
traballo?
Exactamente é difícil de dicir, así en
xeral. O que teño que facer eu como
directora é que todo funcione, todo o
que hai de persoal, familias, vos as
persoas usuarias … que todo funcione
ben, e que poidamos estar a gusto o día
a día xa que pasamos moitas horas
xuntos non?
Qué é o que máis che gusta do teu
traballo aquí?

E o que menos che gusta?

O que menos, e penso de
aquí de Sarela, é o traballo
burocrático, os papeis,
temos demasiado papeleo,
que quita tempo ao disfrute,
ao descanso e á relación
con vós. Iso é o máis fastidiado.
Pero ... hai que facelo.
Qué é o que che aportamos as persoas
usuarias de Sarela?

DCA, que ten unha serie de apoios cos
que pode contar, ou pode ser que nun
determinado momento queda só e que
ten que botar man desde apoio, é
interpretable.
Qué futuros proxectos tes para Sarela?
Agora mesmo creo que Sarela ten que
descansar un pouquiño despois do
esforzo para a construción do centro.
Temos que chegar a máis familias.
Aquí as que hai son poucas e do
hospital saen tódolos días moitas
persoas con dano cerebral adquirido e
temos que poder chegar a elas, a todas.
E despois tamén hai unha
preocupación que Sarela máis tarde ou
máis cedo ten que abordar, e ten que
ver con vós. Cando os familiares ou as
persoas que vos están coidando agora,
non estean, por idade, qué vai pasar?

Resumiríao en dúas palabras: valentía e
coraxe. Na miña opinión persoal e
profesional, cando teño dúbidas e
momentos difíciles nas que
tes que tomar decisión
difíciles digo, a ver, aquí
hai xente con moita coraxe
que sae para diante
tódolos días, por que non
vas a saír ti para diante,
entón iso é o que máis me
aportades.

Entrando agora no plano máis
persoal, qué che gusta facer fora do
teu horario laboral?

Ten algún significado o logo de
Sarela? Cal?

Se non traballaras en Sarela, qué
outr a pr ofesión ch e gust ar ía
desempeñar?

“A xente de
Sarela apórtame valentía e coraxe”

É interpretable, iso para empezar.
Fíxoo unha deseñadora
voluntariamente alá polo ano 2002 e
ela mesma o di. É unha constelación de
estrelas, hai unha confluencia e despois
sae unha que está como soa, esa pode
ser a persoa usuaria, a persoa con

Moitas cousas me gustan.
Son tamén moi activa fóra,
pero o que máis me gusta e
é algo que teño que facer
tódolos días que é pasear e
xogar cos “bichos”, cos
“bichos” que teño, cos cans
e cos gatos. Forman parte
da miña vida dende sempre.

Aquí vouvos sorprender: a carpintería.
Gustaríame ser carpinteira, traballando
o torneado, o deseño de mobles, ...
Moitas grazas Rocío por cedernos un
ratiño do teu tempo para coñecerte un
pouco mellor.
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PASATEMPOS
O pasatempo que os deixamos neste número é
una sopa de letras onde encontraredes os nomes
de actividades e terapias que facemos en Sarela.
FISIOTERAPIA
LOGOPEDIA
COÑECÉNDONOS
PINTURA
SAÍDA
XIMNASIO
TERAPIA OCUPACIONAL
XOGOS DE MESA
ESPAZO DCA
DESCANSO
COMUNICACIÓN
OCIO E LECER
COMPRA
MUSICOTERAPIA
ORIENTACIÓN

O TEMPO
O mes de xaneiro foi
estraño en canto ao
tempo en Galicia. Case
non vimos a choiva e o
que predominou foi un
frío intenso, que se
apreciaba na xeada das
mañás, cubrindo todo de
branco case como se
estivera nevado. Esta falta
de auga provocou que
moitas
aldeas
que
quedaran cubertas polos
encoros saísen á luz e
puidéramos volver a
velas.
Sen
embargo,
esta
situación pouco durou. A
chuvia comezou o venres
27 de xaneiro. Nun inicio
apareceu de forma suave,
pero pouco a pouco
instalouse
o
típico
inverno galego con vento,
temporais, treboadas etc.
De feito, desde a noite do
xoves día 2 e durante esa

NO PRÓXIMO
NÚMERO ...
- Semana Cultural no
Auditorio de Galicia:
13-17 febreiro
- Saídas : Museo
Sotelo Blanco
- Aniversarios:
Joaquín
fin
de
semana
sucedéronse
varios
temporais que deixaron
durante horas ou días
milleiros de vivendas sen
luz e auga. Moitos de nós
vímonos afectados por
estes apagóns e tivemos
que agudizar o enxeño
para poder levalo o
mellor posible: candeas,
candís, cociña de leña,
etc.
Por
fortuna,
esta
situación foi mellorando

e os días de choiva
alternáronse con días de
sol que nos permitiron
gozar de actividades ao
aire libre.
Realmente facía moita
falta a choiva xa que para
recuperarnos da escaseza
de auga parece ser que
ten que chover 3 meses
seguidos. De momento xa
levamos un mes de
bastante auga e, polo que
parece, isto vai continuar
así.

- Festas: San Valentín
e Entroido
- Entrevista: Mavalle
(voluntaria)

