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0. Introdución

Nas vindeiras páxinas facemos memoria, lembrando polo miúdo os programas e proxectos 
desenvolvidos pola Asociación de Dano Cerebral de Compostela durante o ano 2012. 
O obxectivo principal da nosa asociación segue a ser contribuír a previr o dano cerebral adqui-
rido e os seus efectos; proporcionar ás persoas con dano cerebral adquirido apoios para a 
potenciación máxima das súas capacidades, a promoción da súa autonomía persoal e a reivin-
dicación e defensa dos seus dereitos; así como a mellora da súa calidade de vida, a das súas 
familias e os seus coidadores ou coidadoras principais.
Dende Sarela trabállase na integración e normalización social das persoas con dano cerebral 
adquirido, ofrecéndolles un servizo de atención e rehabilitación integral; información, orienta-
ción e apoio, tamén ás súas familias; cun enfoque dirixido, ao mesmo tempo, á sensibilización 
da comunidade en xeral.
Facendo un pequeno resume, podemos destacar que o ano 2012 terminou en Sarela con 400 
persoas asociadas, das cales 266 son persoas con dano cerebral adquirido. Ademais, no 2012 
tivemos 11 profesionais contratados, e seguimos a contar coa cooperación de varias persoas 
colaboradoras, que dende un ou outro eido, prestan o seu apoio ás actividades que realizamos. 
No traballo que fomos desenvolvendo entre todos e todas o ano pasado, acadamos logros na 
mellora da calidade de vida de moitas persoas con dano cerebral adquirido, e tamén na vida 
dos seus e das súas familiares.
Este ano, ademais, oferecémoslle a participación en diversas actividades a todas aquelas 
persoas que permanecen en lista de espera, até a apertura do novo Centro; e seguimos a cola-
borar estreitamente coas entidades das que facemos parte: a Federación Española de Dano 
Cerebral, FEDACE, (coa que participamos na elaboración do cadernos, DCA en la Familia. La 
atención a niños y adolescentes; ademais de apoiar a VI Encontro de Voluntariado de DCA); e 
a Federación Galega de Dano Cerebral, FEGADACE.
O Concello de Santiago de Compostela cedeu un piso de catro habitacións en Fontiñas para 
entrenamento na vida indendente. Esperamos que no vindeiro 2013 estén en marcha as activi-
dades proxectadas.
Tamén neste ano contamos coa grande colaboración e estima da Sociedade Deportiva do 
Compostela, tanto pola aportación económica como polo partido benéfico que se organizou en 
torno ao 50 aniversario do Compos.
Entre os proxectos que desenvolvemos en 2012, destaca a continuidade de construción do 
novo Centro de Día e Ocupacional de Sarela, situado no barrio de Tras Paxonal. A segunda 
fase de construción xa foi executada, e o orzamento para o ano 2013 está consolidado, xa que 
se conta con 370 mil euros do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade; 250 mil da 
Deputación da Coruña; e novamente 100 mil euros solicitados á Fundación ONCE. Cando as 
novas instalacións estean listas, disporase de 35 prazas de Centro de Día e de 20 prazas no 
Centro Ocupacional.
Ademais disto, renovouse a certificación do Sistema de Xestión de Calidade do Centro de Día, 
xa que se foron pasando, de maneira satisfactoria, todas as auditorías, tanto internas coma 
externas. 
Así mesmo, dende a Asociación de Dano Cerebral de Compostela queremos amosar o noso 
agradecemento a todas as persoas que de xeito desinteresado colaboran con nós: dende 
persoas voluntarias, a familiares de persoas con dano cerebral, profesionais e persoas que 
dan, acotío, o seu apoio á nosa asociación.
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1. Equipo humano

Membros da Xunta Directiva

José Balboa Ayán, presidente
María Asunción Iglesias Prieto, vicepresidenta

Marina Ordóñez Lustres, tesoureiro
Luciano Fernández Pintor, secretario

Pura González Bouzó, vogal
Conceoción Otero Sigüeiro, vogal

Camilo Ríos Gestal, vogal

Persoas colaboradoras
Miguel Anxo García Álvarez, psicólogo clínico

Ramón Area, psiquiatra
Carmen García Álvarez, monitora

Pedro Trepat Silva e Carlos Martínez, avogados
Selene, Leticia, Rita, Lucía, Gemma, Berta, Inés, Arace-

li, Inma, Manuel, Esperanza, 
Lucrecia, Verónica, José Antonio e Silvia, persoas 

voluntarias

Persoal contratado
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Rocío García Calvo, directora-
psicóloga/neuropsicóloga

Ruth González Viña, logopeda
Susana Suárez Álvarez, fisioterapeuta

Ana Ruiz Sancho, terapeuta ocupacional e 
responsable de Calidade

Noelia Parente Vieites, educadora social
María Eugenia Veloso Osuna, traballadora social

Rafael Antonio Bermúdez González, xestor económico
Ibana Varela Martínez, auxiliar de clínica–conductora

Lucía Carregal Fernández, auxiliar de clínica
Antía Rodríguez García, xornalista

María Hermida Magariños, terapeuta ocupacional
María Parada Iglesias, psicóloga / neuropsicóloga

Noelia Nieto Lojo, educadora social



2. Programas da Asociación

Durante o ano 2012 continuáronse os programas iniciados en anos anteriores, dende a infor-
mación, orientación e apoio ás familias das persoas con dano cerebral adquirido, ás activida-
des realizadas acotío no Centro de Día e noutros lugares da cidade de Santiago de Composte-
la e a súa contorna.

2.1. Información, orientación e apoio ás familias de persoas 
con dano cerebral adquirido 

Intervención directa
¶  Aténdense individualmente as necesidades psicosociais das persoas con dano cere-
bral adquirido, e das súas familias.
¶  Infórmase dos recursos sociais e das prestacións económicas existentes. 
¶  Foméntanse os medios necesarios para favorecer unha axeitada integración social. 
¶  Oferécese unha cobertura asistencial personalizada, acorde coas necesidades indivi-
duais de cada persoa. Se for preciso, tamén se realizan visitas a domicilio.
¶  Oriéntase, infórmase e conciénciase ás familias, así como á sociedade en xeral, 
sobre o dano cerebral adquirido.

OBXECTIVO: Atender todas as demandas que chegan á Asociación

Intervención comunitaria
¶  Nesta liña de traballo, oferecemos información sobre o dano cerebral adquirido a toda 
aquela persoa ou entidade que a solicite.
¶  Promovemos campañas de concienciación e prevención, dentro do eido asociativo, 
mais tamén para a sociedade en xeral.
¶  Así mesmo, facemos parte do grupo de presión que loita porque a Administración 
pública cree e amplíe recursos sociais específicos.

OBXECTIVO: Dar unha maior difusión á problemática sociosanitaria do dano cere-
bral adquirido e ás necesidades das persoas que forman parte do noso colectivo, así 

como ás súas familias.
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2.1. Atención e rehabilitación de persoas con dano cerebral 
adquirido

Após a lesión, e cando a persoa recibe a alta hospitalaria, existe un período importante para 
a rehabilitación de todas as capacidades que puidesen ficar afectadas. 

Dende Sarela tentamos dar resposta ás demandas das persoas con dano cerebral adquirido 
e das súas familias, que en moitos casos non teñen coñecemento de a onde poden acudir 
para recibir un tratamento rehabilitador integral, que debe ser realizado por un equipo inter-
disciplinar.

Obxectivo principal

Oferecer ás persoas con dano cerebral adquirido unha 
rehabilitación integral, para que poidan desenvolver 

unha vida o máis normalizada, autónoma e satisfactoria 
posible. 

Obxectivos por área de intervención

Psicoloxía
Neuropsicoloxía

Rehabilitación cognitiva 
e atención 

psicoterapéutica

Psiquiatría

Tratamento de alteracións
emocionais e condutuais

Fisioterapia

Capacitación física para
o desenvolvemento das
actividades funcionais

da vida diaria

Terapia 
Ocupacional

Realización de tratamentos 
específicos para lograr
 unha maior autonomía 

no desempeño das A.V.D 
(actividades da vida diaria),

básicas e instrumentais

Logopedia
 

Rehabilitación e 
reeducación da fala, a 

voz e a linguaxe
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2.1. Centro de Día e Atención Especializada

Cando as persoas con dano cerebral adquirido son dadas de alta no proceso rehabilitador, no 
hospital, precisan de acudir a algures para continuar realizando actividades de mantemento, e 
así seguir potenciando unha posible recuperación. Alén disto, tamén é necesario atopar un 
lugar no que poder expresarse e estar con outras persoas que se atopen en circunstancias 
semellantes. 

Ademais de observarmos a falta deste lugar tan necesario, era tamén patente a sobrecarga de 
traballo que estaban a soportar as persoas coidadoras principais, que moitas veces non dispu-
ñan de tempo para dedicalo a outras actividades da vida diaria. 

Por iso comezou a funcionar, en abril de 2004, o Centro de Día e Atención Especializada de 
Sarela. Como contabamos unhas páxinas atrás, un novo centro, coas máis modernas instala-
cións, está a ser construído no barrio compostelán de Tras Paxonal. Mais no ano 2012 conti-
nuamos a traballar na nosa sede no barrio das Cancelas, un Centro que ten a capacidade de 
12 prazas, contratadas na súa totalidade coa Xunta de Galicia.

De luns a venres, de 09h30 a 17h00, as persoas usuarias do Centro de Día realizan as seguin-
tes actividades, ademais de acceder ao servizo de comedor, contratado a través dunha empre-
sa de cátering.

Responsabilidades
relacionadas co

Centro
Para calquera persoa, 

adquirir responsabilidades 
mellora a autoestima e reforza 

as propias capacidades. 
As persoas con dano 

cerebral adquirido, en moitas 
ocasións deixan de tomar 

decisións por elas mesmas 
e dependen doutras no día a 

día. Adquirir responsabilidades
 no Centro non só vai facer que 

se sintan membros dun 
proxecto no que tamén
participan, senón que, 

á súa vez, proporciónalles 
seguridade nelas mesmas 

e no que fan.

Informática
Moitas das persoas usuarias 

teñen o seu computador 
portátil, ademais dos equipos 

dos que dispón o Centro. 
O obxectivo é favorecer a 
inclusión e a participación 

das persoas usuarias 
nas novas tecnoloxías

Actividades
Manuais

Desenvolvemento das 
aptitudes artísticas, persoais e 

creativas das persoas 
participantes, traballando a 
motricidade fina, coñecendo 

os diferentes materiais 
empregados e favorecendo 

actitudes de coidado
cara os mesmos.

Habilidades
Comunicativas

Trátase de conseguir e
manter unha comunicación
o máis útil posible para a 

vida diaria, seguindo, para 
isto, unhas pautas de
actuación específicas.

Logopedia
 Traballo de mellora das 

funcións asociadas á 
comprensión e expresión 
da linguaxe oral e escrita, 
así como estabelecer un 

sistema alternativo de 
comunicación naqueles 

casos nos que 
sexa beneficioso.

Actividades do Centro de Día
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Actividades do Centro de Día

Actividades realizadas na contorna comunitaria

Participación
Social

(Agility-Refuxio de
animais)

Esta actividade conleva a 
posibilidade de que as persoas 

usuarias realicen tarefas de 
voluntariado nunha entidade de 
carácter comunitario (o Refuxio 

de Animais de Bando), cos 
beneficios que isto supón para 

aumentar a súa autoestima, 
tomar responsabilidades e 
valorar o traballo realizado. 
A isto únese a experiencia 
positiva que proporciona o 

contacto directo con animais 
mediante a obediencia e o 

agylity. O agylity é un deporte 
que se realiza acompañado dun 
can, e nel faise exercicio físico e 

poténcianse as capacidades 
cognitivas (orientación, atención, 

memoria, planificación).

Compra

O obxectivo é que as persoas 
usuarias adquiran maior 

autonomía nas actividades 
instrumentais da vida diaria. 

Por isto, realízanse tarefas como 
xestión do diñeiro, procura e 

elección de produtos e 
comparación de prezos, 

entre outras. 

Doutra banda, nesta actividade 
preténdese aumentar a presenza 
das persoas con dano cerebral 
adquirido na comunidade, co fin 
de sensibilizar e concienciar á 

poboación.

Actividades 
Lúdicas

Os momentos de diversión e o 
tempo de lecer é fundamental na 

vida de todas as persoas. 
Aprender a divertirse e a 

xestionar o tempo de lecer é 
fundamental para aumentar a 
calidade de vida. Alén disto, 

saber gozar do tempo en grupo 
mellora as relacións 

interpersoais, e crea lazos de 
unión que se poden xeralizar 

a outros ámbitos da vida.

Ximnasio
Estabelécese un control periódico do estado de saúde, dunha alimen-

tación o máis sá posible, e fanse regularmente actividades físicas. 

Facer exercicio periodicamente, ten beneficios físicos e psíquicos, que 
axudan a previr a obesidade e a osteoporose, así como doenzas 
cardiovasculares. Tamén se favorece o desenvolvemento do ton 
muscular, mellórase o rendemento físico, e axúdase ao tránsito 

intestinal. 

O exercicio ten, ademais, efectos antidepresivos e tranquilizantes; 
mellora a coordinación; axuda a eliminar o estrés; regula os trastornos 

do sono; favorece a autoestima; e mellora a imaxe corporal.

Dúas tardes á semana, as 
persoas usuarias acoden á 

Biblioteca Pública Ánxel Casal, 
onde acceden libremente aos 

fondos: filmes, libros ou 
Internet.

Biblioteca

A finalidade é conseguir, mediante o 
adestramento funcional, o maior nivel de 
autonomía e independencia posible na 

realización das actividades da vida diaria 
para mellorar a calidade de vida da persoa 

con dano cerebral adquirido e da súa familia.

Terapia 
Ocupacional

Fisioterapia
Baseado en dous aspectos: a inhibición, ou 

controlar aqueles patróns reflexos anormais; e 
facilitar, permitir e axudar a utilizar patróns de 

movementos correctos. Este programa de inter-
vención individual ou grupal, permite o mantemen-
to dos aspectos sensitivo e motor, xa traballados 

en etapas de rehabilitación, tendo en conta algúns 
aspectos físicos que se poderían mellorar. Tamén 

inclúe un enfoque preventivo, que evita a aparición 
de outros trastornos asociados.
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Actividades realizadas na contorna comunitaria

Piscina
Actividade deportiva e lúdica 

realizada nunha piscina 
municipal do Concello de 
Santiago de Compostela. 

Os obxectivos son: mellorar os 
procesos de atención e 

execución de ordes sinxelas e 
imitación; aumentar a 

coordinación dinámica xeral e a 
resistencia; e aumentar a 

coordinación física xeral. Alén do 
adestramento de actividades 

básicas (vestirse, espirse, aseo, 
etc). 

Habilidades
Sociais

Adestramento dun conxunto 
variado de condutas que teñen 

como obxectivo final unha maior 
integración das persoas con 

dano cerebral na comunidade.

Para isto, trabállase o
 incremento da competencia 

social e a adaptación 
ao medio.

Autonomía no
Fogar

Realízanse actividades que 
melloran as capacidades en 

tarefas relacionadas coa cociña. 
Isto implica que a persoa adquire 
unha maior confianza nas súas 

posibilidades, creando, á vez, un 
sentimento de utilidade, e 

explorando as súas propias 
capacidades.

Nesta actividade, as persoas 
usuarias colaboran nas tarefas 
do fogar nun servizo externo ao 

Centro.

Golf

Actividade realizada no Real 
Aero Club de Santiago de 

Compostela. 

Co golf adaptado preténdese
 que as persoas usuarias 

aprendan as regras básicas 
deste deporte e gocen xogando,

 á vez que exercitan a 
coordinación visuo-manual.

Lavandaría
e Viveiro

Na lavandaría realízanse tarefas 
como dobrar e clasificar a roupa,  
ou pasar o ferro, e trabállanse as 

capacidades cognitivas das 
persoas usuarias. 

No viveiro, ademais da 
información que se recibe en 

relación ás plantas, as persoas 
usuarias teñen a oportunidade 

de observar e participar 
activamente nas fases de 

plantación, crecemento das 
plantas e recollida do froito.
Ámbalas dúas actividades 

fomentan o traballo en equipo e 
o estabelecemento de certas 

rutinas.

Respiros
Familiares

Este ano organizáronse non 
poideron organizarse.

O obxectivo dos respiros é 
proporcionarlles unha fin de 
semana de descanso aos 

familiares das persoas usuarias. 
E, ao tempo, oferécense expe-

riencias activas de lecer en 
grupo ás persoas que acoden 

aos mesmos. 

Actividade impartida, unha vez 
por semana, por unha persoa 

voluntaria. Realízase no Centro 
Sociocultural das Cancelas, e o 

seu obxectivo é traballar a 
expresión, o manexo de diversas 
situacións e mellorar a relación 

con outras persoas.

Teatro
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Outras actividades destacadas

Dentro das actividades de intervención directa está 
o traballo coas familias. 

O Grupo de Familias é un colectivo no que partici-
pan unhas dez persoas, familiares directas das 

persoas usuarias do Centro de Día de Sarela, así 
como das persoas que están en listaxe de espera. 
Trátase dun espazo propio, no que relacionarse de 

xeito directo con outros familiares, informarse, 
discutir, formarse... As reunións son mensuais.

As actividades que se desenvolven son demanda-
das polas persoas participantes do grupo, e van 

mudando de ano en ano. 

Grupo de 
Familias

Actividades para as
persoas en lista de espera

Hai dous anos que se realizan actividades de 
estimulación cognitiva tamén coas persoas que se 

atopan inscritas na lista de espera no 
Centro de Día.

A iniciativa naceu da necesidade de oferecerlle a 
estas persoas a participación en distintas activida-

des, mentres non son incorporadas ao novo 
Centro de Día de Sarela, que aínda está en 

construción.

 

2.4. Sensibilización, Concienciación Social e Prevención Viaria

O programa de Sensibilización e Concienciación Social está destinado a oferecer información a 
todos os axentes sociais, dende entidades públicas até entidades privadas, profesionais, esco-
las... Dentro deste programa realízanse dous mercadiños anuais, nos que as persoas usuarias 
de Sarela e o persoal venden os materiais creados durante todo o ano nas actividades manuais. 

A outra actividade que desenvolvemos de ano en ano dentro deste programa, de grande impor-
tancia para o noso colectivo, é o Día do Dano Cerebral Adquido, celebrado cada 26 de outubro.
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Mercadiños

No ano 2012 organizamos un  
 mercadiño no Nadal, o 19 e 20 de 

decembro no centro comercial de As 
Cancelas.

Día do Dano Cerebral Adquirido

Igual que en anos anteriores, no ano 2012 
tamén organizamos un evento propio o 26 de 

outubro. Uníndonos ás reivindicacións 2e 
FEGADACE, situamos unha mesa informativa 
no Hospital Clínico Universitario, e realizamos 
unha visita aos servizos de Neuroloxía, Neuro-

cirurxía e Rehabilitación do 
complexo. 

Tamén dentro deste programa, queremos destacar as actividades de Prevención Viaria, que 
perseguen o obxectivo de sensibilizar, en materia de prevención viaria, á poboación de maior 
risco. Nesta liña, realízanse charlas destinadas a persoas usuarias de autoescolas e centros de 
ensino. 

Ademais, Sarela colabora dende hai anos co Concello de Catoira (Pontevedra), na Coordinación 
do Programa de Prevención de Drogodependencias na Comarca de Ulla-Sar. 

Actividades destacadas

I Foro de Familias de Persoas con Dano Cerebral Adquirido

O día 27 de outubro desenvolveuse esta xornada de sensibilización social sobre o dano cerebral 
adquirido, organizada pola Federación Galega de Dano Cerebral, FEGADACE, e con motivo do Día 

Nacional do Dano Cerebral Adquirido celebrado no día 26.

Foi un encontro onde familias das 5 asociacións galegas, Alento-Vigo, Adace-Lugo, Renacer-
Ourense, Adaceco-Coruña e Sarela, compartiron experiencias e debatiron sobre diferentes temas 

 de interese para o colectivo.

A valoración deste acto foi moi boa e expresouse a necesidade e interese de continuar con él 
anualmente.
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3. Actividades formativas

Todos os profesionais do Centro de Día acudiron, ao longo de todo o ano 2012, a cursos, semi-
narios, charlas e xornadas de interese para a súa especialización, e para a xestión de calidade 
do Centro e da Asociación. Estes foron: 

¶   Xestión de Equipos
¶  Actualización en Primeiros Auxilios

¶  Xestión económica para onl: control económico nas onl
¶  Seguridad en redes y sistemas informáticos

¶  Más Social
¶  A reforma laboral conforme a lei 3/2012 e o novo convenio nacional do sector da discapacidade 

2012-2016
¶  O plan de actuación

¶  Plan xeral de contabilidade
¶  Primeiros auxilios

¶  Gestión de Proyectos para onl

2.5. Voluntariado

Esta liña de traballo ten como obxectivo a integración da figura do voluntariado nas actividades 
da entidade. Neste sentido, realízanse campañas de sensibilización e concienciación co 
obxectivo de captar persoas voluntarias. En 2012 colaboraron connosco, nas actividades do 
Centro de Día, un total de 26 persoas voluntarias. 

En outubro celebrouse en Sevilla o VI Encontro de Voluntariado do Dano Cerebral Adquirido, 
que, baixo a coordinación da Federación Española de Dano Cerebral, FEDACE, reuniu máis 
de medio cento de persoas voluntarias que tiveron a oportunidade de intercambiar expecien-
cias e coñecementos nun foro común. 
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5. Proxectos

Durante o ano 2010 comezouse a traballar no primeiro Plan Estratéxico de Sarela, ferramenta 
imprescindible para coñecer o camiño a seguir por esta Asociación. O Plan, que foi feito cun 
enfoque participativo, por máis de 15 persoas (membros da Xunta Directiva, representantes de 
familiares, profesionais internos e externos, seguindo as directrices dun consultor externo), 
tomou o nome de Plan Estratéxico 2011-2014, e está asentado en catro prioridades básicas:

4. Accións divulgativas

¶   Reportaxes en prensa, radio, televisión e medios de comunicación electrónicos sobre as activida-
des que se levan a cabo no Centro de Día.

¶   Actualización semanal da páxina web http://www.sarela.org/, creada en decembro do ano 2006.
¶   Xestión e actualización da páxina propia de Facebook, con informacións sobre a nosa e outras 

entidades.
¶   Renovación de dípticos e envío de estes a centros de saúde, concellos, entidades do tecido 

asociativo da Comarca de Compostela, etc.
¶   Entrevistas persoais con traballadoras sociais dos concellos da área sanitaria de Santiago de 

Compostela, para dar a coñecer modificacións ou novidades nas actividades.
¶   Entrevistas con representantes institucionais e parlamentarios.

¶   Mercadiños solidarios
¶   Charlas informativas en centros educativos, autoescolas, Concellos...

Accións divulgativas sobre as actividades realizadas
no Centro de Día 

Ofertar servizos de 
apoio sociosanitario 

de calidade

Fomentar a 
prevención e a 
sensibilización 

social sobre o dano 
cerebral adquirido

Consolidar a 
estrutura 

organizativa propia

Asegurar a 
sustentabilidade 
económica da 

Asociación

1 2 3 4

Prioridades estratéxicas de Sarela
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En xullo do ano pasado o Concello de Santiago de Compostela cedeu a Sarela un piso en Fon-
tiñas. O uso deste desexamos que sexa para entrenar a vida independente naquelas persoas 
con dano cerebral adquirido que poidan chegar a vivir soas ou poidan ter unha maior autono-
mía e independencia no fogar que desexen.
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6. Financiadores e colaboradores

• 122.334,00 €, Contrato de Prazas do Centro de Día

• 17.667,00 €, Programa de Cooperación (Promoción 
da autonomia persoal e social das persoas con Dano 
Cerebral Adquirido 

• 6.293,70 €, Programa de Atención e Rehabilitación  
Integral en Dano Cerebral Adquirido

• 1.139,75€, Voluntariado Activo no Centro de Día

•11.500,00 €, Centro de Atención e Rehabilitación

• 9.000,00€
• 4.000,00 €

• 710,40 €

• 9.926 €, Cotas de

Persoas Asociadas

• 240.000,00 €, Construción do Centro de Día

• 9.000, 00 €, Información, Orientación e Apoio
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• 18.717,00 € • 30.000,00 € • 21.400,00 €

•2.000,00 €, Integración 

Comunitaria

•1.000,00 €, Doazón.

. 1.029,16 € Partido Bené�co


