
Outubro | Día do DCA 
Este ano celebramos este día 
cunha marcha desde a Alame-
da ao Obradoiro, persoas con 
DCA e familiares leron o mani-
festo reivindicativo. 

Xaneiro | Actividade 
acuática 
 

2017 podemos dicir que foi o ano que pechou ese longo proce-
so de traslado á nova sede. Foi neste tempo cando a nosa car-
teira de servizos quedou perfectamente definida co primeiro 
ano de funcionamento do Servizo de Atención Diúrna Ocupa-
cional e a posta en marcha da piscina accesible, unha instala-
ción fundamental para o traballo de rehabilitación.  

Sarela é hoxe unha asociación madura que se anticipou á ne-
cesidade de prestar unha atención especializada, integral e in-
mediata ás persoas con dano cerebral adquirido.  

Isto, que para a nosa base social é algo asumido e sustentado 
nas experiencias persoais, toca aínda pelexalo no ámbito sani-

tario, administrativo e no coñecemento social. 

Na lectura do manifesto na Praza do Obradoiro con motivo do 
Día do DCA reclamamos algunhas das medidas mínimas para 
acadar o recoñecemento do dano cerebral adquirido como dis-
capacidade: crear un código diagnóstico, un censo de persoas 
con DCA, garantir a continuidade asistencial especializada e a 
creación dunha estratexia nacional de atención ao DCA. 

Estes retos tamén están recollidos no Plan Estratéxico de FE-
DACE aprobado en 2017 e no que Sarela traballou  intensa-
mente para a súa elaboración e desenvolvemento. Este docu-
mento será o que guíe o traballo nos vindeiros anos. 
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Xaneiro | Actividade 
acuática A piscina accesible 

comezou a súa actividade coa 
terapia individual e grupal para 
persoas adultas e a grupal para 
nenos e nenas. 

Maio | Premio O centro de 

saúde da Estrada recoñeceu en 
o labor que Sarela fai para dar a 
coñecer as causas do DCA, con-
sellos  para súa prevención e 
consellos para a atención. 

7 de xullo | Teatro Regre-

samos, con grande éxito, ao 
Auditorio coa obra “Amar en 
tempos de Sarela”,ambientada 
nas festas da Ascensión dos 
anos oitenta.  

Artigos especializados 
Publicación de artigos desde un 
punto de vista técnico sobre o 
DCAe o traballo en Sarela. Podes 
acceder en www.sarela.org/
artigos-especializados  

Xullo | II Edic. ArousaMan 
Esta travesía a nado na ría de 
Arousa é iniciativa de Manolo 
Mtnez, unha persoa con DCA, 
que busca dar a coñecer esta 
discapacidade e as dificultades 
que a rodean e apoiar a Sarela. 

Setembro|A Coruña 
Unhas 20 persoas usuarias dos 
diferentes servizos de Sarela 
visitaron a cidade da Coruña, 
nunha xornada de convivencia 
e ocio que saíu perfecta. 

#conecta2Xaccesibilidad 
da Fundación Vodafone 
Lideramos os proxectos Les Facily-
ta, para promover o voluntariado 
entre persoas con discapacidade 
e Facilyta el movimiento, centra-
do na actividade física. 



O SAE reúne as especia-
lidades (fisioterapia, lo-
gopedia, psicoloxía/
neuropsicoloxía, terapia 
ocupacional e traballo 
social así como a activi-
dade  acuática) que par-
ticipan no proceso de 
rehabilitación dunha 
persoa con DCA que es-
tá en fase subaguda. Ao 
servizo poden acudir 
tanto adultos coma ne-
nos/as con problemas 
de desenvolvemento 
psicomotor. O horario é 
de 9:30 a 17:30 h.  

Para cada persoa esta-
blécense obxectivos 
funcionais, actividades 
para desenvolvelos e 
unha avaliación conti-
nuada da consecución 
dos mesmos. O plan in-
dividual é revisado pe-
riodicamente e axusta-
do segundo a evolución 
da persoa ata o momen-
to da súa alta no servi-
zo. Cando a alta no ser-
vizo está próxima hai un 
proceso de preparación 
á mesma que se realiza 
con meses de antela-
ción.  

Entre o noso traballo es-
tá o de coordinar recur-
sos comunitarios para 
lograr unha mellor in-
serción na sociedade. 

ATENCIÓN INDIVDUAL segundo as necesidades de cada persoa en Psicoloxía/
Neuropsicoloxía | Fisioterapia | Logopedia | Terapia Ocupacional | Traballo Social  
 
ACTIVIDADES EN GRUPO. Estimulación cognitiva (teatro, musicaterapia, manexo de 
aplicacións informáticas etc) | Estimulación sensorial | Terapia ocupacional 
(actividades como facer a compra, manualidades, etc) | Logopedia (comunicación, 
expresión oral, etc) | Atención psicomotriz (ximnasio, deporte adaptado etc) | Ocio e 
lecer (xogos de mesa, preparación de saídas en grupo etc) | Novas tecnoloxías | Acti-
vidade acuática (piscina comunitaria e terapéutica). 
 
ATENCIÓN INDIVIDUAL Á PERSOA COIDADORA. Atención Individualizada do/a coi-
dador/a principal para detectar necesidades e cubrilas para gañar en calidade de vi-
da. 
 
VISITAS E SAÍDAS. Exposición no CSC do Ensanche |Museo Sotelo Blanco | Bertami-
ráns | Noia | Museo do Pobo Galego | CC Área Central | CC As Cancelas | Río Sar | 
Biblioteca Ánxe Casal | Visita guiada na Alameda de Santiago | Exposición no Museo 
Centro Gaiás | Parque dos Tilos | Parque de Galeras 
 
DÍA A DÍA é o boletín editado polas usuarias/os na actividade A redacción e no que 
resumen as actividade do mes. 

 

ACTIVIDADE 
ACUÁTICA.  
Comezamos a 
actividade en 
piscina para 
adultos e ne-
nos/as, un 
complemento 
terapéutico e 
lúdico ao pro-
ceso de rehabi-
litación. Na 
web podes ac-
ceder a 5 víde-
os explicativos 
de diferentes 
enfoques de 
traballo.  

FORMACIÓN PARA 
FAMILIAS. Fixemos 
as seguintes char-
las: O proceso de 
inclusión de nenos/
as con necesidades 
especiais na escola 
(2/6/17), Como co-
municar as diferen-
zas e diversidade 
aos fillos (30/6/17)) 
e Técnicas de inter-
vención (Bobath, 
Voljta, Lokomat, 
Montessori, etc) co-
mo parte dun trata-
mento máis amplo 
(28/7/17).  

UN LUGAR DE 
ENCONTRO.  
Esforzámonos 
por ser un lu-
gar de encon-
tro para as per-
soas socias. 
Así, no último 
ano o servizo 
de rehabilita-
ción comezou a 
organizar  acti-
vidades para 
os máis peque-
nos como a 
actuación do 
Mago Charly 
Braun. 

No SADT proporciona-
mos atención integral e 
especializada ás perso-
as con DCA en fase cró-
nica ou de estabiliza-
ción. Ten 40 prazas 
autorizadas pola Xunta 
de Galicia e a idade 
mínima para asistir é 
de 16 anos. O horario é 
de 9:30 a 17:30 de luns 
a venres e ten servizo 
de comedor. Fomenta-
mos a mellora e o man-
temento das capacida-
des das persoas e pro-
movemos a autonomía 
persoal. A xestión do 
SADT ten o certificado 
de calidade ISO 
9001:2008. 
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O obxectivo do SADOC é 
favorecer a máxima au-
tonomía da persoa a tra-
vés da ocupación, da in-
tegración comunitaria e 
do emprego ordinario e 
de apoio. Para iso é fun-
damental traballar indi-
vidualmente con cada 
persoa. Hai unha valora-
ción inicial da experien-
cia laboral, formación etc 
para seguidamente en-
trar nas fases de prebus-
ca de emprego, de segui-
mento da formación e a 
busca activa de empre-
go. En todo momento se 
traballan as habilidades 
sociais e instrumentais. 

 
INFORMACIÓN 
NO CHUS. Unha 
da traballadora 
social acuden os 
mércores (15:30 

a 17:30) ao pun-
to de informa-
ción cedido pola 
xerencia do 
CHUS. As 
familias reciben 
información que 
complementa á 
dada polos pro-
fesionais do 
hospital 

 
ATENCIÓN  
INDIVIDUALI-
ZADA.  
O equipo de 
profesionais de 
cada servizo 
orienta ás per-
soas con DCA e 
ás familias en 
todas as súas 
dúbidas e nece-
sidades especí-
ficas así como 
sobre recursos 
e prestacións 
sociais. 

O primeiro ano de funcionamento do SADOC supuxo un traballo intenso ao 
non existir ata este momento un servizo semellante para persoas con DCA. Fo-
ron meses de axustes e  de dar a coñecer o servizo pero tamén de éxitos. 

Once persoas foron usuarias do mesmo e realizáronse seis insercións en sec-
tores como a administración, servizos ou transporte, e unha persoa mellorou 
as condicións na empresa familiar.  

Para acadar esas insercións houbo contacto directo e coordinación coas em-
presas contratantes para, por exemplo, realizar a adaptación do posto onde 
foi preciso e unha comunicación fluída para o seguimento. Dúas persoas reci-
biron apoio nos estudios, asumindo nós a coordinación co Servizo de orienta-
ción e profesorado así como coa academia. 

 

Establecemos relación con 
18 empresas e entidades 
con sinatura de colabora-
ción e asinamos un conve-
nio de prácticas, en concre-
to coa empresa SEFER de 
Padrón. 

En decembro Noelia 
Parente, coordinado-
ra de SADOC, partici-
pou na xornada 
“Inclusión sociolabo-
ral e dano cerebral 
adquirido” organiza-

da en Madrid por FEDACE coa colaboración do 
CEADAC (Centro de Referencia Estatal de Aten-
ción al Dano Cerebral dependente do Ministerio 
de Sanidade) e da Fundación Once. Neste encon-
tro expuxéronse experiencias relativas a servizos 
e centros e traballos de inserción laboral. 

A información e o apoio 
ás familias cunha persoa 
con dano cerebral adqui-
rido son fundamentais ao 
ter que afrontar unha 
nova realidade que che-
ga de forma brusca e 
inesperada. 

Sarela proporciona infor-
mación sobre o DCA así 
como as ferramentas e 
recursos necesarios que 
lles permitan afrontar a 
súa nova situación e con-
tribuír á mellora da cali-
dade de vida. A asocia-
ción é  tamén unha rede 
social de apoio. 

 
FORMACIÓN PARA 
FAMILAS. Organi-
zamos charlas e 
adestramentos 
sobre mobilización 
e transferencia de 
persoas con DCA, 
coidado físico, ma-
nexo de situacións 
difíciles e  recursos 
e prestacións. Estas 
actividades serven 
tamén para 
compartir 
experiencias, 
dúbidas, 
sentimentos etc.  

 
REDE DE APOIO.  
As familias crearon 
seu sistema de in-
tercambio de 
axuda á hora de 
facer trámites, 
acompañar en tem-
pos á persoa con 
DCA etc. Tamén 
comparten  coñe-
cementos  que sexa 
de utilidade (pode 
ser para organizar 
un curso como o de 
informática básica, 
compartir 
experiencias etc. 
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Plan de prevención do Ictus-DCA | Mesa in-
formativa mensual nun centro médico de San-
tiago ou no Hospital Clínico. 

XIX Xornada de Sensibilización na Comunida-
de | Mostra dos traballos do obradoiro de ar-
tesanía no Centro comercial Área Central. 

En 2017 colaboraron con 
nós 25 persoas volunta-
rias e continuamos co 
modelo de voluntariado 
transversal para todos os 
servizos e actividades de 

Sarela, indo máis alá do apoio ás actividades do 
servizo de atención diúrna terapéutica. Unha 
novidade importante en 2017 é que impulsamos 
a participación de persoas con DCA en activida-
des de voluntariado. O programa Les Facilyta, en 
colaboración coa Fundación Vodafone, permitíu 
que tres usuarios de SADOC e SADT fixeran vo-
luntariado no seu entorno comunitario. 

 

Febreiro | Visitáronnos 
Borja Fanjul (D. X. de Políti-
cas de Apoio á Discapacida-
de do Min. de Sanidade) e 
Fabiola García, (D. X. de 
Persoas con Discapacidade) 
e Alfonso Alonso (Subdir. 
de Planif. Asistencial) da 
Xunta de Galicia. 

Xaneiro | Tiveron oportu-
nidade de coñecer Sarela e 
as problemáticas do DCA a 
vicepresidenta da Deputa-
ción da Coruña, Goretti 
Sanmartín Rei, e a respon-
sable de Benestar Social da 
institución provincial, 
Ánxela Franco. 

Xuño | O presidente de 
Sarela, José Balboa, asi-
nou o convenio de cola-
boración co Concello de 
Santiago. O Concello ta-
mén aprobou en outubro 
a cesión do terreo anexo 
ao centro para a realiza-
ción de actividades. 

Outubro | Con motivo da 
celebración do Día do DCA 
os portavoces dos grupos 
municipais e a concelleira 
de Políticas sociais acompa-
ñáronnos na marcha que fi-
xemos desde a Alameda ata 
a Praza do Obradoiro. 

 

A intervención comunitaria traballa 
sobre o entorno para producir cambios 
que favorezan a inserción social e a 
capacitación, que mellore o grao de 
autonomía das persoas con DCA e das 
súas familias pero tamén das entidades 
e grupos que comparten un territorio.  

Nos últimos meses as traballadoras 
sociais de Sarela visitaron 43 servizos 

sociais municipais, 39 centros de saú-
de, o CHUS e o Hospital do Barbanza 
así como outros recursos.  

Os obxectivos son dar a coñecer Sarela 
pero sobre todo  favorecer a eficacia da 
atención ao DCA grazas á coordinación 
con outros profesionais, a actualización 
continua de información sobre recur-
sos, prestacións etc e planificar campa-
ñas de sensibilización. 

INTERVENCIÓN NA 
COMUNIDADE:  

86 visitas a con-
cellos, centros de 
saúde e hospitais 

 

CONTINUACIÓN DO TRABALLO DESPOIS DA ALTA 
Un dos logros acadados en 2017 foi a posta en marcha de dous 
grupos, de actividade física e outro de actividade cognitiva, ao 
que asisten usuarios/as do SAE que recibiron a alta. É unha for-
ma de manterse en contacto con outras persoas e seguir avan-
zando na súa recuperación. 
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Visita ao Parlamento Europeo | 31 de maio, 1 e 2 de xuño | Sarela foi unha das 
vinte entidades cívicas galegas que participaron na visita ao Parlamento Europeo, en 
Bruxelas, convidados pola formación política Compromiso por Galicia membro do 
Grupo da Alianza dos Liberais e Demócratas por Europa. Neses días coñecimos o fun-
cionamento da institución e trasladamos información sobre o DCA. 



Xunta Directiva | 3 reunións ao 
ano. 

Encontro de coordinación de pro-
xectos | 8 de novembro en Madrid 
| Rocío García, directora de Sarela, 
participou nestas xornadas xunto 
con outras 23 asociacións para a 
posta en común de proxectos e 
establecer criterios de valoración e 
selección. 

Asemblea Xeral | 10 de xuño 
|Madrid | Aprobouse, entre outros 
acordos o Plan Estratéxico 2017-21  

Plan estratéxico 2017-2021 | Para 
chegar xuntos e a tempo é o lema 
que resume o Plan Estratéxico 2017
-21 aprobado en xuño. Sarela parti-
cipou activamente no seu desenvol-
vemento. 

#Conecta2Xlaaccesibilidad | Parti-
cipamos neste proxecto da Funda-
ción Vodafone da man de FEDACE. 
Colaboramos a desenvolver a app 
MeFacilyta coa que persoas con 
discapacidade poden acceder a 
apoios personalizados que promo-
ven a súa autonomía persoal e en-
cabezamos os proxectos Me Facily-
ta o movemento e Les Facilyta 

Programa de apoio á autonomía e 
inclusión de persoas con DCA. 

Espacio DCA | O blog como forma 
de expresión e de contacto coas 
TIC. 

Asembleas | O 4 de marzo cele-
brouse a asemblea ordinaria e o 25 
de nov. unha extraordinaria. 

Encontros das Xuntas Directivas | 
Celebráronse 2 encontros das xun-
tas directivas: o 4 de marzo en San-
tiago e o 16 de setembro na Coru-
ña. 

II Encontro de Profesionais de FE-
GADACE | 4 de marzo en Santiago | 
Profesionais das asociación compar-
tiron unha xornada de traballo para 
compartir experiencias e deseñar 
novas iniciativas. 

X Aniversario | Conmemoramos 
esta década de vida con actividades 
como a xuntanza de familias e o 
repaso aos fitos informativos dun 
tempo no que o número de persoas 
asociadas se duplicou.  

Formación | Sarela acolleu dúas 
xornadas de formación. “Toma de 
decisión difíciles en marzo” e 
“Estratexia de intervención da dis-
faxia” en maio 

Exposición na sede da Xunta de 
Galicia |  Participou na mostra 
“CapacitARTE. Así somos, así o face-
mos” que amosou a traballo das 21 
entidades do CERMI 

Convenio coa Xunta de Galicia | 
Para programas de Promoción da 
autonomía persoal e de Informa-
ción e asesoramento a familias. 

PROFESIONAIS.  
Colectivos profesionais e 
estudantes visitan o cen-
tro. Na imaxe un momento 
da visita realizada po-
lo  CPAP (Centro de Pro-
moción da Autonomía Per-
soal) de Bergondo. 

COLABORAMOS  con ou-
tras asociacións sen ánimo 
de lucro da cidade como é 
o caso de ASPAS. No mes 
de outubro fixemos unha 
acción formativa sobre an-
claxe de cadeiras de rodas 
en vehículos adaptados. 

CORNES.  
Periodicamente, dentro 
das actividades organiza-
das do SADT, facemos 
deporte adaptado na Ca-
sa das Asociacións de 
Cornes con persoas dou-
tras asociacións.  

AGADEA.  
Isaías, unha persoa con 
DCA e usuario do SADT, 
dinamiza grazas ao progra-
ma de voluntariado a un 
grupo de persoas da aso-
ciación de alzheimer para 
xogar a boccia. 
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CONVENIOS DE PRÁCTICAS 
Universidade de Santiago | Psicoloxía, Educación Social e Traballo Social. 

Universidade da Coruña |  Logopedia e Terapia Ocupacional. 

CIFP Compostela |  Ciclo de atención a persoas en situación de dependencia. 

UNED |  Máster en Psicoloxía sanitaria. 

Asemblea Xeral 17 | 2 de marzo 
Xunta Directiva | Unha xuntanza ao mes 
Auditoría externa | 1 de febreiro 
Auditoría interna | 28 de xullo 

COLABORARON CON SARELA 

Rúa Pedro Cabezas González, 3  
15702 Santiago de Compostela 

981 577 037 
sarela@sarela.org 

www.sarela.org 

José Balboa Ayán 
Concepción Otero Sigüeiro 
Luciano Fernández Pintor 
Carlos González Nieto 
Lino José Castro Daponte 
María Asunción Iglesias Prieto 
María do Mar Caamaño Valle 
Marina Ordóñez Lustres 

Presidente 
Vicepresidenta 

Secretario 
Tesoureiro 

Vogal 
Vogal 
Vogal 
Vogal 

Certificación de calidade do SADT segundo a norma 
ISO 9001:2008 

Declarada de Utilidade Pública O.M. 19/06/ 2008 

Membro da Asociación de pacientes e usuarios do CHUS 

Asinante do Pacto Mundial da ONU 

Directora  
Psicóloga-Neuropsicóloga 
Terapeuta Ocupacional 
Auxiliar de Clínica 
Terapeuta Ocupacional 
Educadora Social 
 
Orientadora Laboral 
Fisioterapeuta 
 
Traballadora Social 
Auxiliar de Clínica 
Xestora económica 
Psicóloga-Neuropsicóloga 
Fisioterapeuta 
Terapeuta Ocupacional 
Traballadora Social 
 
Psicóloga-Neuropsicóloga 
Educadora Social 
Educadora Social 
Auxiliar de Clínica 
Traballadora Social 
Logopeda 
Auxiliar administrativa 
Auxiliar de Clínica 
Fisioterapeuta 
Logopeda 
Xornalista 

Rocío García 
 

Alba Mouzo 
Álvaro Suárez 

Ana Ruiz 
Andrea Bello 
(substitución)  
Beatriz García 
Emily Santalla 
(substitución) 

Eugenia Veloso 
Fátima Cabanas 
Inés  Rodríguez 
Junquera Novo 
Laura Martínez 

Mª José Hermida 
María Vilela 

(substitución) 
Noelia Ouro 
Noelia Nieto  

Noelia Parente 
Noelia Rosende 

Olalla Domínguez 
Ruth González 
Susana Duarte 

Susana Quintáns 
Susana Suárez 

Vanesa Mantiñán 
Xulio Abollo 

238 publicacións. O  
número de seguido-
res subiu un 19%, 
até os 1.666. 

Sarela noutros medios de comunicación 
Exemplos | Este ano tivemos cobertu-
ra de actos como as visitas institucio-
nais ou do Día do DCA, reportaxes co-
mo o do  SADOC publicado en La Voz 
de Galicia e TVG gravou un programa 
sobre a funcionamento de Sarela. 

Creamos 12 vídeos como 
forma de difusión da nosa 

actividade, destacando a serie sobre 
actividade acuática. 

FORMACIÓN | Accións formativas nas que participou o persoal: 
 Toma de decisión difíciles. 
 Estratexia de intervención da disfaxia 
orofarínxea. 
 Investigación cualitativa desde o Tra-
ballo social. 
 Terapia acuática en Neuroloxía en 
Adultos. 
 Dano Cerebral Adquirido. 
Autonomía persoal. 
 Itinerario de recursos sociais en DCA. 

 Disfaxia e actuacións. 
 Hixiene postural e coidado persoal. 
 Boa actuación en problemas de com-
portamento. 
 Optometría en DCA. 
 Actualización de primeiros auxilios. 
 Sistema de xestión de calidade. 
 Habilidades en comunicación exter-
na. 
 Excel. 

ESTAMOS FEDERADOS EN 

WEB | Publica-
mos 93 novas 
entre outros 
contidos. Neste 
tempo houbo 
case 20.000 
visitas a páxinas. 

BOLETÍN | Edita-
mos o nº 19 do 
Facendo Camiño 
que foi enviado 
aos domicilios 
das persoas aso-
ciadas. 

TRÍPTICOS E 
CARTEIS | Edita-
mos novos car-
teis para a publi-
cidade externa e 
actualizamos os 
trípticos. 

ARTIGOS ESPE-
CIALIZADOS | 
Comezamos a 
serie de artigos 
escritos por profe-
sionais e mem-
bros da directiva. 

DÍA A DÍA | O 
equipo da Re-
dacción do SADT 
editou 10 núme-
ros do boletín 
no que resumen 
a súa actividade. 

COMUNICACIÓN 


