
O grupo de teatro da asociación mostrou a súa última última creación dramática arroupado pola 

madriña de Sarela, María Mera, e polo actor Rubén Riós, que presentaron o acto e ao elenco 

A estrea da obra de teatro 

'Sarela en Camiño' rematou co 

público en pé nunha gran ova-

ción aos actores e actrices de 

Sarela. A platea non paraba 

de aplaudir mentres o actor e 

director Rubén Riós e a actriz 

e presentadora María Mera, 

madriña de Sarela, presenta-

ban ao elenco protagonista: as 

persoas usuarias da asocia-

ción de dano cerebral. 

 

'Sarela en Camiño' estreouse 

o 27 de xuño na Sala Mozart 

do Auditorio de Galicia. Tralo 

discurso do presidente, José 

Balboa, saíu ao escenario 

María Mera, que fixo un emoti-

vo discurso sobre o seu víncu-

lo coas persoas con DCA. O 

seguinte en escena foi Rubén 

Riós, que axudou a presentar. 

 

A obra narra as aventuras de 

dous peregrinos de camiño a 

Compostela. Pasan por Corea ou 

por África, acompañan a outros per-

sonaxes nos seus amores e leas, 

fan paradas técnicas para comer e 

descansar... e acaban facendo cola 

na Oficina do Peregrino antes dunha 

gran festa. 

 

A sucesión de escenas estivo salpi-

cada de números musicais. Dous 

deles contaron co baile do equipo 

profesional de Sarela e dun grupiño 

de familiares. O resto de interven-

cións estiveron apoiadas por traba-

lladoras e unha voluntaria. 

 

O obradoiro de teatro é unha activi-

dade concibida para reforzar a me-

moria e a concentración das persoas 

con DCA. Ademais, as persoas 

usuarias de Sarela empregan a obra 

de teatro para demostrar as súas 

capacidades en público, incremen-

tando a súa inclusión social. Aínda 

que Sarela leva varios anos traba-

llando en obradoiros de teatro, este 

é o segundo curso que se represen-

ta en público o resultado final. O ano 

pasado estreouse, no mesmo espa-

zo, a obra ‘Sarela Televisión’. 

 

Ao remate, o secretario da asocia-

ción, Luciano Fernández, fixo entre-

ga dunha placa de socia de honra e 

dun ramo de flores a María Mera, e 

dun detalle elaborado nos obradoiros 

de Sarela a Rubén Riós. 

 

Cheo na estrea de 'Sarela en Camiño' 

Rúa do Ceo, 3, Baixo (As Cancelas) 

Teléfono e fax: 981 577 037 

sarela@sarela.org 

www.sarela.org 



"Seguir aprendendo" para mellorar a súa formación e ter 

a posibilidade de acceder a un posto de traballo é o prin-

cipal obxectivo de Carlos, o primeiro usuario do conve-

nio de prácticas que Sarela asinou coa empresa Airas 

Catering a finais de maio. 

 

Carlos leva desde o 20 de xuño traballando, en réxime 

de prácticas, como axudante de cociña. As súas tarefas 

van desde clasificar os ali-

mentos ou os pratos xa pre-

parados a picar, dorar, fritir, e 

outros labores propios da 

cociña. Di que mellorou a súa 

capacidade de traballo, "ou 

iso din os meus compañei-

ros", dos que agradece que 

lle proporcionan axuda "antes 

de pedila".  

 

"Cheguei a Sarela o ano pa-

sado" por recomendación da 

súa neuróloga, cando o DCA 

se presentou na súa vida. 

Pasou a formar parte do 

proxecto Construíndo Futuro, concibido para mellorar as 

capacidades e favorecer a inclusión social e laboral dos 

mozos e mozas con dano cerebral, e está a ser o primei-

ro en beneficiarse do convenio con Airas Catering. 

 

O acceso ao traballo é un dereito que non sempre pode 

exercerse. As persoas con discapacidade non 

"compiten" en igualdade de condicións no mercado labo-

ral, e a función de Sarela, a través deste programa, é 

reforzar as capacidades das persoas con dano cerebral 

adquirido para axudar a igualar as súas circunstancias 

de acceso. "Adáptome, pero cústame vir", sinala Carlos. 

E continúa insistindo no agradecemento aos seus com-

pañeiros, que son "xeniais". Di que lle axudan a igualar o 

seu nivel de competencia co resto de empregados e em-

pregadas: "estamos traballando e avísanme para que 

faga as cousas mellor ou máis rápido". 

 

Carlos di que lle gustaría 

continuar "desenvolvendo 

nun posto de traballo" as ca-

pacidades que está adquirin-

do como axudante de cociña. 

No futuro vese de pinche, de 

camareiro, de masaxista... 

Oficios nos que ten experien-

cia ou formación. É técnico 

superior de actividades físi-

cas e deportivas, de sistemas 

informáticos e de desenvol-

vemento de aplicacións. 

 

Tamén ten traballado como 

DJ. A música é a súa gran paixón, e toca varios instru-

mentos. Esta afección sérvelle para colaborar como 

técnico de son na obra de teatro ‘Sarela en Camiño’. 

 

A súa perspectiva agora é continuar coas prácticas en 

Airas Catering ata finais de xullo, perfeccionando os 

seus coñecementos de axudante de cociña para poder 

engadir esta experiencia laboral no seu currículo, co 

obxectivo de "atopar un traballo xa, e que saia ben". 
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"Agora estou ao que saia, e a seguir aprendendo" 

 

O Open Solidario do Squash Santiago recada 1.000 euros 

O Open Solidario con Sarela organizado polo Squash Santiago no mes de 

xuño conseguiu recadar 1.000 euros que foron donados á asociación. Máis 

de 160 persoas disputaron no Milladoiro o torneo de squash, racquetball, 

pádel, tenis, tenis praia e volei praia. Na entrega de trofeos estiveron pre-

sentes a directora, a xunta directiva, e a madriña de Sarela, María Mera. 

Taza, camiseta e partido do Biduído coa S.D. Compostela 

O Biduído S.R. está a celebrar o seu 31 aniversario cunha serie de actos 

solidarios con Sarela. Editaron unha taza e unha camiseta co lema do mo-

vemento asociativo do dano cerebral, “unha vida salvada merece ser vivi-

da”, e organizaron, o 10 de xuño, un partido solidario coa S.D. Compostela. 

Toda a recadación de ambas iniciativas está destinada á asociación. 
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De como previr o dano cerebral 

adquirido co deporte 

O dano cerebral adqurido é unha discapacidade recente, 

e, por iso, pouco coñecida. A súa causa é unha lesión 

producida no cerebro por unha doenza (como o ictus ou 

un tumor cerebral) ou por un traumatismo cranioencefáli-

co (motivado por un accidente de coche, laboral, un gol-

pe no deporte, caídas…), que deixa unha serie de se-

cuelas físicas, psíquicas e sensoriais, que se manifestan 

de maneiras diversas segundo a persoa. 

 

A variedade de secuelas que compoñen o dano cerebral 

adquirido fai que requira unha rehabilitación interdiscipli-

nar como a que se proporciona en Sarela. A discapaci-

dade xerada, e a imperfección da nosa sociedade, pro-

vocan que se precise un traballo de inclusión das perso-

as con dano cerebral, como o que se promove desde 

Sarela. Pero evitar que se produzan máis casos de dano 

cerebral adquirido é a gran prioridade das asociacións 

como Sarela, que se esforzan en sensibilizar á cidadan-

ía sobre as maneiras de previr esta discapacidade. 

 

Dicimos que o dano cerebral adquirido é unha discapaci-

dade recente porque está moi relacionada cos avances 

médicos na abordaxe urxente do ictus (que é o causante 

do dano cerebral adquirido no 78% dos casos) e dos 

traumatismos. Ao tempo que se reduce a mortalidade 

por estas causas, increméntase o número de persoas 

salvadas, pero con discapacidades adquiridas. E aí é 

onde comeza o noso traballo. 

 

Prevención dos factores de risco 

 

As causas do dano cerebral adquirido pódense previr. 

Inserindo na nosa vida diaria uns coidados axeitados e 

tomando determinadas precaucións podemos minimizar 

o risco de adquirir esta discapacidade. Como? Con pe-

quenos cambios transversais, e moi relacionados entre 

si, no noso modo de vida. 

 

Como dicía fai un intre, o ictus é a primeira causa de 

dano cerebral. Non se pode evitar, pero é posíbel mini-

mizar o seu risco. Son factores de risco do ictus a hiper-

tensión, a obesidade, a diabetes... Pero tamén o consu-

mo de tabaco, alcohol e outras drogas. 

 

Os famosos hábitos de vida saudábel poden servir de 

escudo contra o ictus: axuda desterrar da nosa vida o 

tabaco e as drogas e minimizar o consumo de alcohol. 

Este último non é necesario abandonalo: algo de viño é 

bo, pois as uvas están cheas de antioxidantes que pro-

texen o noso cerebro! 

 

Seguir unha dieta equilibrada e evitar o sedentarismo 

son as outras claves da prevención. Como profesional 

da cociña teño que insistir en que se debe consumir 

moita froita e verdura e poucas graxas e, sobre todo, 

evitar as trans e as saturadas (as da manteiga, embuti-

dos...). Algo de deporte todas as semanas, aínda que só 

sexa camiñar un ratiño, completa as recomendacións. 

 

Open Solidario no Squash Santiago 

 

A nosa teima cos hábitos de vida saudábel complemén-

tase á perfección coa iniciativa de Open Solidario con 

Sarela do Squash Santiago. Ao longo do mes de xuño 

disputouse un torneo de squash, softracquet, tenis, 

pádel, volei praia e tenis praia no Milladoiro. A recada-

ción foi íntegra para Sarela. 

 

Gústanos esta iniciativa porque nos axuda a promover 

que a xente faga deporte e evite o sedentarismo. Partici-

par en competicións deportivas tamén nos permite inci-

dir noutra vertente da prevención: as boas prácticas de-

portivas e o xogo limpo. Facer exercicio con seguridade 

e nun marco de sa competitividade fai que se minimice o 

risco de traumatismos. 

 

O dano cerebral adquirido é unha realidade e pódelle 

pasar a calquera. Solidarizarse coas persooas que xa o 

teñen contribúe a construír, entre todos e todas, unha 

sociedade máis xusta e tolerante coa diversidade. 

O presidente da Asociación de Dano Cerebral de Compostela 

Sarela, José Balboa, reflexiona sobre a importancia que ten a 

actividade física para minimizar o risco de adquirir esta  

discapacidade nun artigo para a sección de 'Firmas invitadas' 

do número 5 da revista STGO!, que se distribúe de balde en 

bares, centros de ensino ou locais socioculturais. 
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Solicitude de colaboración 

Necesitamos a túa axuda como per-

soa asociada a Sarela. O programa 

de inclusión laboral xuvenil quere 

darse a coñecer nas empresas. Por 

iso, pregámosche que nos abras as 

portas do teu centro de traballo: ne-

cesitamos que fales coa túa empre-

sa e que nos facilites o acceso ao 

seu persoal directivo, para que as 

nosas profesionais poidan achegar-

se a explicarlles en que consiste o 

proxecto Construíndo Futuro. Se 

podes, ponte en contacto con Ana 

Ruiz ou con Noelia Parente, que 

poden darche máis datos. Grazas! 

Nova web e tenda online 

A finais do ano pasado estreouse a 

nova páxina web da asociación, 

www.sarela.org. Ademais das ac-

tualizacións diarias e de todas as 

novidades sobre Sarela e o DCA, 

esta nova ferramenta inclúe unha 

tenda online na que se  poden mer-

car os produtos elaborados polas 

persoas usuarias nos obradoiros de 

artesanía da asociación. 

Préstamo de bicicletas 

Sarela conta con dúas bicicletas 

infantís adaptadas que pon a dispo-

sición das persoas socias para o 

seu préstamo a domicilio. Para soli-

citalas, sempre para unha fin de 

semana (de venres pola mañá a 

luns), só hai que cubrir un formulario 

-que se pode pedir en Sarela ou 

descargar desde a páxina web- e 

abonar un canon de 5 euros. 

Movemento asociativo 

Ademais de celebrar a Asemblea 

Xeral da asociación no seu novo 

centro, Sarela asistiu a convocato-

rias de FEGADACE (II Encontro de 

Xuntas Directivas, II Encontro de 

Voluntariado, respiro no Bierzo) e 

de FEDACE (Asemblea Xeral). 

Prevención 

Cada último martes de mes, Sarela 

desprazouse a un centro sanitario 

de Compostela para desenvolver o 

seu traballo de sensibilización sobre 

o ictus. A Cruz Vermella de Santia-

go tamén acolleu unha charla de 

prevención do dano cerebral. 

Medios de comunicación 

Sarela aparece periodicamente na 

prensa. O proxecto Construíndo 

Futuro, a posición de Sarela sobre 

os cambios no 065, a Xornada de 

Sensibilización na Comunidade ou o 

Día do Dano Cerebral colocaron á 

asociación nos medios masivos. 

O boletín Facendo Camiño conta cunha versión dixital 

Este é o primeiro Facendo Camiño que enviamos, tamén, a través de inter-

net. Animámoste a que te subscribas desde a nosa páxina web, ou a que 

nos envíes o enderezo de correo electrónico no que che gustaría recibilo. 


