
mulleres. En relación coa 

igualdade, tamén 

comentamos o que cada 

un de nos facemos en prol 

desta. Tras moito debater 

chegamos á conclusión de 

que aínda nos queda 

moito que facer para que 

esta igualdade sexa real. 

Pero non nos rendemos 

nesta loita.  

#NósParamos 
O pasado 8 de marzo foi o día 

internacional da muller 

traballadora. Para 

reivindícalo, fixemos un parón 

na nosa xornada de 12.00 a 

12.30, saíndo todos á entrada 

do centro.  

Alí, en silencio, e con moitos 

vestidos de negro como 

símbolo da nosa protesta, 

fixemos unha foto todos 

xuntos e posteriormente 

retomamos o traballo. 

Estivemos comentando os 

distintos problemas que 

acontecen no entorno da 

muller en canto ao tema da 

igualdade de xénero, e como 

a pesar dos avances na 

sociedade, a muller sigue 

estando nunha situación de 

discriminación con 

respecto ao home, tanto 

no ámbito laboral coma no 

doméstico. Esta 

discriminación ten a súa 

máxima expresión na 

violencia de xénero, que a 

día de hoxe  é unha 

situación límite vivida día 

tras día por moitas 

O día de San Valentín foi o pasado 14 
de febreiro, e como non, nós quixemos 
celebralo. Como caeu en martes, e se 
complicaba un pouco facelo o propio 
día, aprazámolo a ese venres. 
 
Os dous xoves anteriores estivemos 
preparando a festa na actividade de 
"De Festa en festa", pintando corazóns 
de distintas cores, flores, cupidos... 
para ter todo preparado e gozar da 
celebración. 
 
O propio día mentres que por quendas 
ían saíndo os compañeiros para escribir 

de xeito anónimo o que lles gustaba do 
compañeiro que lle tocaba nun 
corazón, o resto fixemos un karaoke 
con cancións románticas relacionadas 
co tema do amor: “Amor de hombre” 
de Mocedades, “El amor de mi vida” de 
Camilo Sexto e moitos outros temas 
máis. 
  
A actividade gustounos moito, xa que 
nos serviu para sentirnos máis queridos 
polos nosos compañeiros e nos axudou 
a mostrar os nosos sentimentos cara 
eles. 

MES DO AMOR 

As persoas usuarias mais os traballadores de Sa-
rela, durante os minutos de reivindicación polo 

día internacional da muller traballadora. 

OPINIÓN 
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CULTURA, EVENTOS E FESTAS 



O venres 23 de febrero, coma tódolos útlimos 
venres de mes, celebramos o aniversario dun 
dos nosos compañeiros, Joaquín, que cumplíu 
o pasado 15 de febreiro. 

Foi unha tarde moi movida, xa que non 
paramos de cantar, bailar e pasalo ben con 
distintas pruebas musicais, elexidas polo 
cumpleañeiro. 

O ambiente era festivo e cheo de alegría. 

Como todo cumpreanos que se precie, 
Joaquín soplou as velas e queremos pensar 
que pedíu algún desexo. Convidounos a 
unha pequena merenda composta de zumo 
e croissants, mmm, que ricos estaban. 

Pois só nos queda desexarlle un bo ano e 
que nós disfrutemos da súa compañía. Joaquín no “Photocall” 

ANIVERSARIOS DO MES 

SEMANA CULTURAL NO 

“AUDITORIO DE GALICIA” 

ENTROIDANDO! 
O 28 de febreiro, que foi o martes de entroido, fixemos unha festa para 
celebralo. 
Días antes empezamos a facer as nosas máscaras, todas representaban o 
mundo animal (monos, leóns e tigres) na actividade “De festa en festa”, e esa 
mañá rematámolas en manualidades. 
 
Pola tarde fixemos a festa: puxémonos as máscaras, cantamos e bailamos 
cancións de entroido, falamos de cousas relacionadas con esta celebración: 
tradicións, comidas típicas coma o cocido, sobremesas típicos coma as orellas e 
filloas, cómo se vive o entroido noutros lares, etc; 
 
E para rematar e baixar un pouco o ritmo, fixemos un xogo para traballar a 
memoria, atención … coas máscaras. Foi unha celebración moi divertida e 

A comezos de febrero, acudimos ao Auditorio de Galicia para 

dous espectáculos, un titulado “Kassa” (obra teatral) e outro 

“Gallaecia Gallaeciños” (concerto didáctico). Imos facer un 

resumo de cada espectáculo a continuación:  

Kassa: 

É unha obra de teatro que critica o que estamos a vivir nestes 

momentos en relación aos problemas que ten a xente para 

pagar as hipotecas tras mellorar o seu nivel de vida no pasado, 

e que en moitas ocasións acaban cun desafiuzamento, 

quedando moitas familias na rúa. 

Gallaecia Gallaeciños:  

Tamén vimos unha actuación musical que explicaba a historia 

da música americana, do Jazz, e a evolucións dos seus 

instrumentos dende os seus inicios cos esclavos afriacanos… 

Faláronnos do Blues, o Ragtime... A finais do XIX estes 

escravos tocaban as guitarras e mailos banjos, dando lugar ao 

Blues. Pouco despois apareceu o Ragtime, que ten como 

protagonista o piano. Nestes momentos a música compartíase 

a través de grandes pianolas.  

Durante todo o concerto fixéronos participar de forma activa, 

facéndonos cantar, bailar etc. De feito, rematamos todos 

bailando esta música animada dos 70. Pasámolo moi ben, foi 

unha forma divertida e moi diferente de pasar a xornada. 

Chus, Víctor, Jose e Lucy coas 
súas máscaras 

Esperando a que comece a función 

día a día P. 2 



 QUE SABES DO 

MUSEO AN-

TROPOLÓXICO 

SOTELO BLAN-

CO? 

A finais do mes de febreiro realizamos un 

par de visitas ao Museo de Antropoloxía 

Sotelo Blanco. Este museo, situado na 

zona de San Marcos, acolle diferentes 

temáticas relacionadas coa sociedade 

galega do século pasado. Está dividido en 

varias estancias, nas que se recollen 

diferentes temáticas: traballos agrícolas; a 

casa labrega; mentalidade, relixión, 

educación e emigración; e oficios 

tradicionais.  

Na parte dos traballos agrícolas puidemos 

ver pezas para traballar a terra, limpar as 

fincas, e medios para transportar e 

almacenar a colleita e outros produtos: 

fouciño, xugo, arado, carros, etc.. Na casa 

labrega vimos as estancias típicas da casa: 

dormitorio, cociña … e utensilios típicos 

destas como candís, artesas, potes, 

cestos, peneiras  etc. Dentro da casa, na 

adega, realizábanse os diferentes 

procesos de elaboración do viño e 

augardente, e a súa conservación, xunto 

coas de outros produtos como a fariña, o 

gran … Aquí vimos o alambique, os 

pipotes, etc. Na zona dos oficios 

profesionais puidemos ver as ferramentas 

dos curtidores, canteiros , carpinteiros, 

ferreiros …, así como exemplos das súas 

elaboracións. Na sección da mentalidade 

puidemos ver pezas que recrean 

costumes e referencias culturais de 

Galicia: a igrexa, que era moi importante 

naquela época; a escola rural, que era moi 

pobre; e  emigración que se deu ante a 

falta de oportunidades e futuro. 

Pareceunos moi interesante coñecer e 

lembrar o noso pasado, cómo se vivía 

antigamente. Foi unha visita moi 

enriquecedora. Ademais, as explicacións 

DE PASEO POR 
BERTAMIRÁNS 

O 10 de marzo, un pequeno grupo fomos de paseo ata 
Bertamiráns, aproveitando o bo tempo. Tiñamos un plan B por 
se o tempo non nos acompañaba, pero non o tivemos que 
poñer en práctica. 

Cando chegamos comezamos o paseo pola beira do río. 
Durante o paseo vimos que non eramos os únicos co mesmo 
plan: había moita xente maior, persoas con bebés, xente 
paseando aos cans, etc.  facendo o mesmo camiño. De feito, 
chamounos moita atención un dos cans que vimos, que ata nos 
paramos a ver cómo xogaba. Debido ao calor que facía, e a 
lonxitude do paseo fixemos un pequeno descanso e despois 
tomamos un refresco pola zona. 

A pesar de que xa coñecíamos o lugar, foi unha saída moi 
agradable, a paisaxe era moi bonita, e aínda por riba 
acompañounos o bo tempo. Esperamos poder gozar doutras 
saídas similares e con bo tempo. 

Manuel Salgado nun momen-
to de “confesión” 

Paseo do río en Bertamiráns 

día a día P. 3 



DEPORTE |  
PRACTICAMOS DEPORTE 
CON OUTRAS ENTIDADES 

Como comentamos anteriormente, xogamos a boccia, pero non só 
en Sarela. Tódolos xoves, acudimos á Casa das Asociacións de Cor-
nes, onde nos xuntamos con outras entidades para disfrutar deste 
deporte máis doutras actividades deportivas (bolos, voleibol...). 
As entidades coas que tivemos contacto foron: Down Compostela, 
o colexio López Navalón, a Residencia Geriatros e Aspanaes. 
 
Estamos moi contentos de facer isto xa que nos sirve para coñecer 

máis xente con "diferentes capacidades" e dar a coñecer as nosas. 

De onde eres? Gústache estar en Gali-

cia? Qué é o que máis che gusta de Ga-

licia? 

Pues yo soy de Madrid. Me encanta 

estar en Galicia, llevo mucho años vi-

viendo aquí. Me costó venir porque 

dejaba a toda mi familia allí. De Galicia 

me gustan muchas cosas: la tranquili-

dad, la gente, la comida, la paz que se 

respira aquí. 

Cal é a túa profesión? 

Yo soy diseñadora de joyas. 

Por qué decidiches ser volunaria? 

Pues decidí ser voluntaria hace ya unos 

años, porque mis hijos ya son mayores, 

dispongo de más tiempo libre, y creo 

que todo el mundo debe dedicar un po-

quito de su vida y de su tiempo a los 

demás. 

E porqué viñeches a Sarela? 

Pues estuve un par de años buscando en 

donde ser voluntaria, fui al banco de 

alimentos, fui a otras asociaciones… y 

no me convencieron, y por casualidad 

pasé por aquí y vi la asociación, me 

paré la miré y dije, ese es mi sitio. Y me 

fui para casa. Al llegar a casa busqué en 

internet Sarela, qué era, y llamé por 

teléfono y hablé con Noelia Nieto, res-

ponsable de Voluntariado. Vine aquí, la 

conocí y así es la vida, te pone las cosas 

delante cuando menos te lo esperas. 

Estiveches antes como voluntaria nou-

tro sitio? 

No, nunca fui voluntaria, esta es la pri-

mera vez que soy voluntaria. 

Animas a outras persoas a ser volunta-

rias en Sarela? 

Por supuesto. Una de mis labores dia-

rias que hago es animar a la gente a que 

sea voluntaria de cualquier modo, por-

que creo que la sociedad nos necesita-

mos todos, unos a otros, ya sea en Sare-

la o en cualquier sitio, es una parte fun-

damental de la sociedad y debemos ha-

cerlo. 

Qué opinas do SADT? 

Pues me encanta. Creo que es una gran 

labor, me encanta el equipo que tenéis. 

Creo que su tarea es dura, y creo que se 

merecen un premio, porque es un traba-

jo duro diario. 

De qué maneira colaboras con Sarela? 

Pues vengo los viernes por la mañana, 

estoy en una actividad con vosotros 

durante más o menos una hora, porque 

mi disponibilidad horaria es un poco 

variable.  

Qué che parece o resultado da túa co-

laboración nas persoas usuarias do 

SADT? 

Pues me parece muy satisfactorio. Por-

que cada sonrisa que me echáis es una 

alegría. 

Qué che aporta vir a Sarela? 

Me aporta un montón, porque cada vez 

que vengo uno de vosotros alguien me 

sonríe y me hace estar muy contenta. Y 

para mi eso ya es una gran alegría. 

A entrevista deste mes é a Mavalle, voluntaria 
do SADT. Queremos de corazón agradecerlle a 
súa colaboración con nós, tanto na entrevista 
como tódolos días que ven. 

día a día P. 4 

ENTREVISTA 10 

“CADA SONRISA 
QUE ME ECHÁIS ES 
UNA ALEGRÍA” 



O pasatempo que vos deixamos neste segundo número é un de 
“palabras cruzadas”. Nel tedes que poñer o nome de actividades qu-
e facemos segundo as definicións que vos poñemos.   

1. Actividade na que elaboramos o boletín infor-
mativo do SADT. 

2. Actividade na que comentamos novas, debate-
mos temas de actualidade utilizando cada un a 
nosa capacidade comunicativa. 

3. Actividade na que nos desprazamos aos centros 
de saúde de Santiago para dar a coñecer e sensibi-
lizar á poboación sobre o DCA. 

4. Actividade na que traballamos e exercitamos  
as nosas capacidades tanto cognitivas coma físi-
cas a través de movementos, xogos… 

5. Actividade na que destinamos o noso tempo a 
colaborar con xente e a fomentar o nosa experien-
cia sobre o DCA. 

6. Actividade na que creamos diferentes produ-
tos que logo vendemos nos mercadiños de Sare-
la. 

7. Actividade na que falamos de nós mesmos para 
que o resto dos compañeiros nos coñezan. 

8. Actividade na que traballamos distintos aspec-
tos disfrutando da música. 

9. Actividade na que participamos nun blog com-
posto por xente de diferentes asociación de DCA 
de toda España. 

10. Actividade na que pensamos e decidimos a 
onde queremos ir o venres que nos toque. 

O tempo entre a metade de febreiro e as primeiras semanas de marzo non variou 
demasiado, pero foi moi normal para esta época do ano xa que non houbo moi-
tas choivas e as temperaturas mantivéronse suaves. Esperemos que non se cum-
pra o dito: "Se en marzo maiea, en maio marcea". 

 

O 20 de marzo sobre as 11:30 da mañá deu comezo a primavera, aínda que pare-
za mentira xa que o tempo non nos acompañou dado que choveu. Xunto con esta 
mudanza de estación tamén chegou o cambio de hora na madrugada do 25 ao 26 
onde tivemos que adiantar as agullas do reloxo 1 hora (ás 2 eran as 3). Segundo 
os "entendidos" isto benefícianos en varios sentidos xa que aproveitamos horas 
de luz solar, producindo menos contaminación lumínica e aforrando cartos. 

Marian e Eva representandoo 
cambio de hora 

día a día P. 5 

PASATEMPOS 

O TEMPO 

NO PRÓXIMO NÚMERO ... 
 Saídas : Museo do Pobo Galego, Noia,  Exposición “Historia da aviación” (As Cancelas). 

 Aniversarios: Eva, Chus, Salgado, Juan Riomayor e Soco 

 Festas: Feira de Abril 

 Entrevista: Socorro sobre a actividade de deporte adaptado con outras entidades 


