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1. Introducción 
 
 
 
A presente memoria recolle os programas e proxectos levados a cabo na 

asociación durante o ano 2009. O obxectivo principal segue sendo o de contribuir a que 
as persoas afectadas por dano cerebral adquirido e as súas familias teñan mellor cubertas 
as súas necesidades. 

 
Finalizamos o ano con 205 socios, 10 profesionais contratados e varios que  

seguen colaborando. Entre todos obtivemos logros que melloran a calidade de vida de 
moitas familias afectadas por dano cerebral adquirido. 

 
Este ano destaca que dende decembro poidemos ampliar a xornada de Centro de 

Día e ofrecer o servizo de comedor aos nosos usuarios, gracias ao contrato de prazas con 
Benestar da Xunta de Galicia. 

 
Tamén continuamos coa busca de financiación para a construcción do novo 

centro. Neste ano obtivemos o apoio económico do Ministerio de Educación e Política 
Social , a través de FEDACE e da Deputación de A Coruña. 

 
Con respecto ao sistema de xestión de calidade tivemos a auditoría interna o 8 e 9 

de xuño, por parte dos profesionais de FADEMGA. Esta auditoría serveu de 
entrenamento para revisar e mellorar algúns aspectos de cara á auditoría externa. A 
responsable de calidade e a directora apoiaron a auditoría interna a FADEMGA o 2 e 3 
de xullo. 

 
O 16 de setembro, tivemos a auditoría externa. O resultado foi satisfactorio, 

estando á espera do envío da certificación. 
 
Queremos mostrar o noso agradecemento a todas as persoas que colaboraron de 

forma desinteresada coa entidade, voluntarios, familiares,….e a tódolos profesionais. 
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2. Equipo Humán de Sarela 
 
 

EQUIPO HUMAN  DE SARELA 
MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA 
JOSÉ BALBOA AYÁN 
Presidente 
Mª ASUNCIÓN IGLESIAS PRIETO 
Vicepresidenta 
ERNESTO SAAVEDRA ROBLEDO 
TesoreIro 
LUCIANO FERNÁNDEZ PINTOR 
Secretario 
PURA GONZÁLEZ BOUZÓ 
Vocal 
MARINA ORDÓÑEZ LUSTRES 
Vocal 
CAMILO RÍOS GESTAL 
Vocal 
PERSOAS CONTRATADAS DA ASOCIACIÓN 
ROCÍO GARCÍA CALVO 
Directora – Psicóloga 
 RUTH GONZÁLEZ VIÑA 
Logopeda 
 ÓSCAR ROLANDO YEPES ROJAS 
Fisioterapeuta 
ANA RUIZ SANCHO 
Terapeuta Ocupacional 
NOELIA PARENTE VIEITES 
Educadora Social 
Mª EUGENIA VELOSO OSUNA. SOLEDAD OTERO MALVAR 
Traballadora Social 
JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ OLVERA 
Xestor económico 
SANDRA GUERRA CASTRO, BELÉN VÁZQUEZ GUERRA, IBANA VARELA MARTINEZ, 
SERGIO RODRIGUEZ BARRAL 
Auxiliares de Clínica – Conductoras 
PERSONAS COLABORADORAS 
MIGUEL ANXO GARCÍA ÁLVAREZ 
Psicólogo Clínico  
RAMÓN AREA 
Psiquiatra 
MARÍA PARADA IGLESIAS 
Psicóloga 
CARMEN GARCÍA ÁLVAREZ 
Monitora  
PEDRO TREPAT SILVA 
Avogado 
 
Voluntarias/os 
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3. Programas da Asociación 
 
Durante o ano 2009 continuáronse  os programas iniciados en anos anteriores: 
 
3.1.- Información, orientación e apoio ás familias afectadas por dano cerebral 
adquirido e Sensibilización da comunidade. 
 

  Esta intervención lévase a cabo en dous campos fundamentais,  por un lado a  
intervención directa coa persoa afectada e a súa familia e por outro a intervención 
comunitaria. 
 
 Intervención directa: 
 

  Inicialmente recóllense todas as demandas que chegan á asociación, por 
teléfono ou tras acudir ao centro. 
 
 Obxetivos: 
 

 Atender individualmente as necesidades psicosociais das persoas afectadas e as 
súas familias. 

 

 Informar dos recursos sociais e das prestacións económicas existentes. 
 

 Fomentar os medios necesarios ao noso alcance para favorecer unha adecuada 
integración social. 

 

 Ofrecer unha cobertura asistencial personalizada acorde ás necesidades 
individuais da persoa. 

  
Actividades: 
 

 Informouse e coordinouse o ingreso en centros especiais a aquelas persoas 
afectadas que polas súas características non podían permanecer no domicilio. 

 

 Seguemento dos casos de longa duración mediante programas de intervención 
individualizada. 

 

 Contacto e coordinación  con institucións que traballan no campo do social para 
coñecer as distintas prestacións que conceden para informar ás familias dos 
trámites a seguir. 

 

 Orientación, información e concienciación do dano cerebral ás familias afectadas 
e á sociedade en xeral. 

 

 Atención ás demandas persoais das familias tanto telefónicamente como 
mediante entrevistas directas. 

 

 Visitas a domicilio sempre que se  considerou necesario. 
 

Intervención comunitaria: 
 

Neste nivel de intervención incluimos todas aquelas actividades destinadas a dar 
unha maior difusión da problemática do noso colectivo e necesidades do mesmo. 
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Obxetivos: 
 

 Aproveitar  os recursos existentes na asociación optimizando os mesmos. 
 

 Fomentar e facilitar información sobre o dano cerebral a todo aquel que o 
demande. 

 

 Promover iniciativas de prevención dentro do ámbito asociativo. 
 

 Campañas de información sobre a problemática do dabo cerebral para a 
prevención e concienciación social. 

 

 Promover e fomentar a creación e ampliación de recursos sociais públicos 
específicos. 

 
Actividades: 
 

  Contacto profesional adecuado cos traballadores sociais dos centros sanitarios co 
fin de coñecer todas as actuacóns relacionadas con este colectivo. 

 Charlas Informativas a poboación en xeral: amosamos unhas imaxes de charlas 
impatidas pola traballadora social da entidade 

 

 Coordinación e intercambio documental: folletos, pósters, revistas, trípticos… 
 

 Charlas sobre prevención e información do dano cerebral adquirido en 
autoescolas. 

 
 Asistencia a xornadas, reunións informativas…: Este ano entre outras asistimos a  

Xunta Ordinaria convocada polo Consello Municipal de Servizos Sociais o 
13 de novembro.  

 
 Presentación da Escola Galega de Saúde para Cidadanía por parte da 

Conselleira Pilar Farjas  no mes de Novembro. 
 

 3.2.- Atención  e Rehabilitación a persoas afectadas por dano cerebral adquirido. 
 

  Tras a lesión e cando a persoa recibe a alta hospitalaria, existe un período 
importante para a rehabilitación de todas as habilidades afectadas. Desde Sarela 
intentamos dar resposta ás demandas das persoas afectadas e os seus familiares que en 
moitos casos non saben a onde acudir para recibir un tratamento rehabilitador integral, 
que ademáis debe realizarse por un equipo interdisciplinar.  
  

Obxetivo xeral: 
 

 Ofrecer ás persoas afectadas por dano cerebral adquirido unha rehabilitación 
integral para que poidan desenrolar unha vida o máis normalizada, autónoma e 
satisfactoria posible. 

 
 Obxetivo por áreas de intervención: 
 

 Psicoloxía - Neuropsicoloxía- Rehabilitación cognitiva e atención 
psicoterapéutica. 

 

 Psiquiatría – Tratamento de alteracións emocionais e conductuais. 
 Fisioterapia - Capacitación física para o desenrolo das actividades funcionais na 

vida diaria. 
 

 Logopedia - Rehabilitación e reeducación da fala, voz e linguaxe. 
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 Terapia Ocupacional - Realización de tratamentos específicos para lograr unha 
maior autonomía no desempeño das A.V.D (actividades da vida diaria) básicas e 
instrumentais. 

  
Actividades: 
 

Valoración por parte de cada profesional do estado actual da persoa. 
 

 Programación de tratamentos individualizados por parte de cada 
profesional e posta en común de obxetivos de intervención. 

 

 Seguementos cada tres meses. 
 

 Reunións de equipo. 
 

 Asesoramento contínuo ás familias. 
 
3.3.- Centro de Día de Atención Especializada. 
 

  Iniciado en abril de 2004, xurde tras observar que cando algúns  pacientes eran 
dados de alta tras a fase rehabilitadora en moitos casos non atopaban lugar algún onde 
poideran seguir mantendo as capacidades adquiridas nin un sitio onde poder expresarse e 
atoparse con outras persoas que se enfrontaran a circunstancias semellantes. Ademáis da 
sobrecarga que supoñía para moitos/as cuidadores/as e  que non dispoñían de tempo para 
dedicarse a outras cousas. 
 
  Tras a autorización en outubro para a construcción do Centro de Día de 
Atención Especializada, lógrase a autorización  de  Inicio de Actividades en marzo de 
2007. 
 
  En decembro deste ano firmouse o contrato das 12 prazas coas que contamos 
con Benestar da Xunta de Galicia. Esto supón unha ampliación dos servizos, xa que a 
xornada amplíase á tarde, sendo o horario de 10:00 a 17:30 horas. Ademáis o centro 
conta co servizo de comedor, contratado a través dunha empresa de catering. 
 
  Para facilitar o desprazamento ao Centro e levar a cabo as diferentes 
actividades contamos con Transporte Adaptado, disponse de dúas furgonetas, unha de 
nove prazas e outra de oito, en réxime de aluguer. 
 

 As actividades que se levaron  a cabo no Centro de Día foron as seguintes: 
 
 

1. Manualidades. 
Actividade realizada na sede do centro. O obxectivo é desenvolver as aptitudes artísticas, 
persoais e creativas dos participantes, traballando a motricidade fina, coñecendo os 
diferentes materiais empregados e desenvolvendo actitudes de coidado cara os mesmos. 
 
2. Informática. 
Actividades realizadas na sede do Centro de Día de Atención Especializada, equipadas 
co material necesario para o seu desarrollo. Con esta actividade preténdese favorecer a 
inclusión e a participación dos usuarios/as nas novas tecnoloxías. 
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3. Periodismo. 
Trabállanse outro tipo de habilidades como son a escritura, lectura,.. a través dos 
diferentes exercicios propostos. O obxectivo é estimular as capacidades de expresión, 
comunicación e o potencial creativo do usuario/a. 
 
4. Coidado de Animais. 
Realizado no Refuxio de Animais do concello de Santiago de Compostela. A partir do 
coñecemento "in situ" das características, condicións de vida e necesidades dos animais 
trátase de desarrollar actividades de coidado dos mesmos (limpeza, alimentación,…) 
favorecendo a utilización das capacidades persoais de cada usuario. 

 
5. Estimulación cognitiva. 
As persoas con Dano Cerebral Adquirido teñen unha serie de secuelas cognitivas que fan 
que a súa capacidade en proceso como a atención, memoria,  percepción, etc, estén en 
maior ou menor medida afectadas. O traballo cognitivo é necesario en tódalas persoas e 
moito máis neste colectivo para que poidan manter e mellorar as súas  habilidades e 
poder así desenvolverse en tódalas facetas da súa vida diaria. 
 
6. AVDs  instrumentais. 
As relacións sociais son básicas en todo ser humano, xa que o home e a muller son por 
natureza seres sociais. As persoas en xeral e as con Dano Cerebral Adquirido en 
particular poden  ter dificultades para relacionarse cos demáis e para actuar de diferente 
xeito segundo a situación na que se atopen. É fundamental que aprendamos a 
relacionarnos co entorno comunitario de xeito correcto para fomentar así  as relacións 
interpersoais  e co propio ambiente. 
Unha maior autonomía persoal supón tamén a necesidade de dominar o  manexo do 
euro. Fomentar actividades que melloren as capacidades en tarefas relacionadas co 
manexo do diñeiro implica que a persona adquira unha maior confianza nas súas 
posibilidades e sexa quen de planificar unha compra dende principio a fin. 
 
7. Taller de actividades lúdicas. 
Os momentos de diversión e o tempo de ocio é fundamental na vida de tódalas persoas. 
Aprender a divertirse e a xestionar o tempo de lecer é fundamental para aumentala 
calidade de vida. Saber disfrutar do tempo en grupo mellora as relacións interpersoais e 
crea lazos de unión que se poden xeneralizar a outros ámbitos da vida. 
 
8. Fisioterapia. 
Todo tratamento para a fisioterapia neurolóxica debe basearse en dous alicerces: A 
inhibición, controlar aqueles patróns reflexos anormais e  
facilitar, permitir e axudar ao paciente a utilizar patróns de movementos correctos.  
Este programa de intervención grupal, permitirá o mantemento dos aspectos sensitivo e 
motor, xa traballados en etapas de rehabilitación, tendo en conta algúns aspectos físicos 
que se poderían mellorar e por outra banda darlle un enfoque preventivo que evite a 
aparición de síntomas comúns como o ombreiro doloroso, o aumento do ton muscular 
que provoca pérdida da mobilidade articular, entre outros. 

 
9. Agility 
En moitas ocasións as persoas con discapacidade non teñen facilidades para realizar 
deportes en contornas comunitarias e accesibles. O agility é un deporte que se realiza 
acompañado dun can. Os cans levan formando parte das nosas vidas dende fai moito 
tempo e posúen a capacidade de adaptarse aos distintos ritmos das persoas de xeito 
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incondicional. 
Co agility realízase exercicio físico e poténcianse as capacidades cognitivas (atención, 
memoria, planificación), ademáis realízase ao aire libre e fomenta a autoestima das 
persoas xa que é unha grande recompensa que ver como o can se move en perfecta 
sincronización co seu guía ao realizar unha pista. Ademáis neste taller trabállase con 
algúns cans do refuxio de animais o cal supón unha maior recompensa a nivel persoal xa 
que unha mellor educación destes cans facilita a súa posterior adopción. 

 
10. Piscina. 
Actividade deportiva e lúdica realizada na piscina municipal do concello. Os obxectivos 
son: mellorar os procesos de atención, execución, ordes sinxelas e imitación así como 
aumentar a cordinación dinámica xeral e o aumento da resistencia física xeral. 
Entrenamento de actividades básicas (vestido/desvestido, aseo, …). 
 
11. Habilidades Sociais 
As persoas con dano cerebral adquirido, debido á lesión cerebral, poden haber perdido 
ou mermado as súas habilidades sociais, é dicir, aquelas conductas cognitivas, verbais ou 
non verbais que permiten relacionarse cos demáis de xeito satisfactorio.  
O obxectivo e o entrenamento dun conxunto variado de conductas coa meta final dunha 
maior integración da persoas na comunidade, para elo, incrementarase a súa 
competencia social e a adaptación ao medio. 
 
12. Autonomía no fogar 
Unha maior autonomía no domicilio supón tamén unha maior colaboración da persoa en 
tarefas do fogar. Fomentar actividades que melloren as capacidades en tarefas 
relacionadas coa cociña implica que a persoa adquira unha maior confianza nas súas 
posibilidades, creando á súa vez un sentimento de utilidade, explorando as súas propias 
capacidades e posibilidades. Neste taller os usuarios colaboran nas tarefas do fogar nun 
servizo externo ao centro. 
 
13. Taller de Cociña 
Unha maior autonomía persoal en tódolos ámbitos da vida é un dos obxectivos a acadar 
coas persoas con Dano Cerebral Adquirido para que as súas vidas se asemellen o máis 
posible ás que tiñan. Aprender a cociñar supón aumentar as posibilidades de 
colaboración no domicilio. Fomentar actividades que melloren as capacidades en tarefas 
relacionadas coa planificación e preparación de comida implica que a persoa adquiera 
una maior autoestima e confianza nas súas posibilidades, facendo posible que sexan 
persoas con máis autoestima. O obxectivo deste taller e que os usuarios aprendan a 
planificar e elaborar as diferentes receitas. 

 
14. Golf. 
Actividade realizada no Real Aeroclub de Santiago de Compostela. Con esta actividade 
preténdese que os usuarios/as aprendan as regras básicas do golf favorecendo a súa 
autoestima, á vez que se exercita a cordinación visuomanual. 
 
15. Respiro familiar: con varias saidas/excursións. 
Este ano realizáronse varias saídas e exursións. Algunhas delas foron as seguintes: Visita 
ao parque natural de Marcelle (Lugo), saída o Balneario de Termas de Cuntis, 
Excursión a praia;Visita o Museo do Pobo Galego, ao Museo Pedagóxico de Galicia, 
Fundación Caixa Galicia: dúas visitas, exposicións itinerantes (Brocose Castelao, 
pintor mexicano) CGAC, exposición itinerante Fundación Torrente Ballester, 
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reproducción habitación do escritor Mupega: dúas visitas, exposición permanente e 
sesión de xogos populares tradicionais. Visita de Exposición organizada polo concello 
“Chaplin unha vida de cine”.  Saída ao Monte Pedroso. 
 
Tamén recibimos a visita no mes de marzo da Orquesta París de Noia, que cantou e  
tocou algúns dos seus mellores temas, todo isto acompañados polos compañeiros da 
Asociación de Dano Cerebral RENACER de Ourense que viñeron coñecer o noso centro 

 
A continuación amosamos algunhas imaxes das actividades e saídas: 

 

             
Visita a Marcelle.                      

 

   

          Visita o Museo do Pedagóxico de Galicia 
 

 
 

Visita o Pedroso                                  Visita da Orquesta París de Noia e da Asociación Rena- 

 

 

                                                            Cer. 
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3.4 Sensibilización e Concienciación Social 

tódolos axentes sociais, dende entidades 

oia, A Baña, Negreira, Teo 

capacitados (CAD). Pobra do 

- 

ergude 

 Ou s

 co Colexio Oficial de Psicoloxía no Programa de Prevención 

de Deli

 

 

RGUDE 

 

Programa destinado a ofertar información a 

públicas a entidades privadas, profesionais e escolas entre outros. 

Este ano impartironse as seguintes charlas informativas: 

 Entidades públicas: 

- Concello de N

- Centro de Atencion Integral a nenos dis

Caramiñal. Asisten representantes dos Concellos de Pobra do Caramiñal, 

Ribeira , Rianxo e Boiro. 

Concello de Boqueixón 

- Centro Sociocultural de S

tra  entidades 

-  Colaboración

tos en materia de Seguridade Vial. 

 

 

 

 

 

 

 

Charla no Centro Sociocultural de SE
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Sarela celebra tódolos anos dous mercadiños, un no verán (18 e 19 de xullo) e outro no 

Nadal para dar a coñecer esta problemática a toda a sociedade así como para mostrar o 

traballo que fan os usuarios durante o ano no taller de manualidades. 

 
Mercadiño de Verán 

 

Igual que en anos anteriores, este ano fixemos diferentes actos para o Día Nacional do 

Dano Cerebral Adquirido, o día 26 de Outubro: 

 

 O propio día pola mañá un grupo de usuarios do Centro de Día acudiron ao 

Hospital Clínico Universitario de Santiago cunha mesa informativa para que 

aquelas persoas que quisexen acercarse e informarse. 

 
Mesa Informativa Hospital Clínico 

 

 Dende Sarela, retrasmitíase un programa de radio en directo a través de Cadena 

Ser onde participaron ademáis dos usuarios e os profesionais contando as súas 

propias experiencias, as diferentes actividades que se realizan no centro…, a 

Concelleira de Benestar do Concello de Santiago Mar Martín. Tamén se fixeron 

diversas conexións co psicólogo do hospital que colabora ca asociación, Miguel 

12 de 18MEMORIA SARELA 2009 



 

Anxo,  co grupo que se atopaba na mesa informativa, e cunha persoa con dano 

cerebral adqurido que logrou a inserción laboral coa axuda de outra entidade de 

Santiago.  

 

 
Matilde falando co reporteiro da Cadena Ser         Suso contestando as preguntas do reporteiro. 
 

 

 Xa pola noite, chegou o momento máis esperado para todos, a presentación da 

curtametraxe con título “Danko”. O acto realizóuse no CIFP Politécnico de 

Santiago ao cal hai que agradecerlle a cesión do auditorio e toda a súa 

hospitalidade.  

 
Foto de usuarios e profesionais de Sarela na estrea da curtametraxe “Danko” 

 

3.5 Voluntariado 
Ten como obxectivo a integración do rol do voluntariado nas actividades da entidade. 

Realízanse campañas de sensibilización e concienciación co obxectivo de captar 

voluntarios. Neste ano colaboraron con nós un total de sete voluntarios, apoiando e 

colaborando nos talleres do Centro de Día. 

13 de 18MEMORIA SARELA 2009 



 

Asistimos ao Congreso Galego de Voluntariado que se celebrou en Santiago de 

Compostela no mes de abril e ás Xornadas de Voluntariado de FEDACE celebradas en  

Toledo no mes de outubro. 

A continuación amósase unha mostra das xornadas de Toledo. 

 

           
Xornada Voluntariado Toledo                                                Exposición do Taller de Cociña. Asociacion AGREDACE               

 

 

3.6 Prevención Vial 

Ten como obxectivo sensibilizar en materia de prevención vial a poboación máis 

vulnerable. Neste caso as charlas están destinadas a usuarios de autoescolas e centros de 

esinanza. Sarela colabora xa dende hai algúns anos, co Concello de Catoira en 

Coordinación co Programa de Prevención de Drogodependencias na Comarca de Ulla-

Sar. Este ano impartironse charlas en Catoira e en Pontecesures. 
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4. Actividades Formativas 

 
 

Este curso as Actividades Formativas con alumnos en prácticas foron das  
seguintes institucións, ademáis de algún outro que o solicitou por iniciativa propia: 

 

- Logopedia da Universidade de A Coruña, unha alumna. 
 

 Tanto a Dirección como demáis  profesionais acudiron ao longo de todo o ano 
a cursos, seminarios, xornadas de interese para a súa especialización e para a xestión e 
calidade do Centro e da Asociación: 
 

-  Congreso Galego de Voluntariado  
-  Curso MS Proyect para a Xestión de Proxectos 
-  Inserción Sociolaboral 
-  Primeiros Auxilios 
-  Introducción á Planificación Centrada na Persoa 
-  Técnicas de modificación de conductas problemáticas 
-  Curso básico de Estimulación Basal 
-  Planificación Centrada na Persoa II 
-  Manipulación de Alimentos 
- … 
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5. Accións Divulgativas 
      

•   Envío de dípticos  a  centros de saúde, aseguradoras, … 
 

•   Reportaxes en prensa, radio e televisión  sobre o centro e as actividades que no  
              mesmo se levan a cabo. 
 

•   Envío de folletos informativos aos servizos sociais dos Concellos da área 
     sanitaria de Santiago de Compostela. 
 
•   Entrevistas personais con Traballadoras Sociais dos concellos  da  área 
     sanitaria de Santiago de Compostela para darlles a coñecer modificacións ou 
     novidades nas  actividades. 
 
• Entrevistas con representantes institucionais e parlamentarios. 

 
 

•   Mercadiño Solidario en decembro (Área Central) e xuño (Praza do Toural). 
 

 
 

•   Charlas informativas en Concellos, autoescolas, colexios,… 
 
 

•   Mantemento da páxina web www.sarela.org, creada en decembro do ano 2006. 
 

•   Realización e envío do carnet de socio a todos os socios. 
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6. Proxectos 
 

 
Ao longo do 2010 seguirase traballando sobre todo o relacionado coa consecución do 
novo centro.  
 
Temos concedida unha subvención para levar a cabo un Plan Estratéxico na entidade, 
que contribúa a incrementar o control sobre o contorno. Axuda tamén a prever a súa 
evolución e dá orientacións sobre cómo posicionarse nos novos escenarios do eido 
social, como poden ser os derivados do procso de desenvolvemento de leis,…Tamén 
ordea estratexias de dirección durante un periodo determinado de tempo, permitindo 
priorizar as actuacións que dan solidez e sostenibilidade aos servizos actuais e futuros, 

   

Tras a auditoría externa do sistema de xestión de calidade, veuse a necesidade de crear 
un Grupo de familias, que se sinta acollido especialmente nas súas demandas, ademáis 
da atención individual que xa recibe o seu familiar. Así para este ano como activiade 
prevista para este grupo están unha serie de charlas sobre temas de interese como 
Sexualidade, Manexo de Conflictos, Autonomía Persoal, …. 
 
Do mesmo xeito xurdiu a necesidade de atender mellor aquelas persoas e familiares que 
se atopan na lista de espera, esperamos poder levar a cabo unha sesión grupal os luns e 
mércores no centro de veciños de As Cancelas. 
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7. Financiadores e Colaboradores 
 

 
 

• Información, Orientación e Apoio  
      8.000,00 € )    (
•   Construcción de Centro de Día 

(200.000,00 €) 
 

 

• Mantemento de Centro de Atención e 
Rehabilitación Sarela (7.976,61 € ) 

• Construcción Centro de Día (12.995,09 €) 

 

• Promoción da Autonomia Persoal e 
Mantemento do Centro (Vicepresidencia,  
50.000,00 euros) 

• Programa de Inclusión Comunitaria 
(Traballo, 27.492,39   €) 

• Animación á Lectura (Cultura , 1.429,56 €) 
• Boletín y otros  (Política Lingüística, 

2.289,00 €) 
• Fomento e realización de actividades de 

voluntariado (Voluntariado, 3.972,04 €) 
 

 
 

 
• Taller con Animais (Benestar Social do 

Concello de Santiago de Compostela 
2.200,00 € ) 

• Boletin Informativo (800,00€) 
• Taller del Euro (800,00€) 

• Promoción de la Autonomía Personal 
(25.000,00 €) 

 

 

 
 

• Servizo de Axuda a Domicilio (8.000,00 €) 

               
             
               APORTACIÓN ECONÓMICA INDIVIDUAL  

• Transporte  (2.000,00 euros) 

 

• 8 Equipos Informáticos 

 
CIFP Politécnico de Santiago, Cadena Ser, Local Veciños As Cancelas, Club Agildogs,… 
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