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O BOLETÍN DOS NOSOS CENTROS.
OS NOSOS FOGARES

Este é o primeiro número da revista das
persoas que estamos a vivir nun dos centros
de Ribadeo, A Fonsagrada, Trabada, e Pol

¿PÓMOSLLE NOME A REVISTA?
Propón nomes para a revista e
farase unha votación entre todas
as persoas que viven nos centros.
Esta revista é de todos e todas.

PARABÉNS NO DÍA
DO MAIOR
Unhas verbas de agradecemento do
equipo xerocultor do CAM de Pol
que expresan o sentir da súa labor.
Nota: Algunhas das fotos foron tomadas previas a pandemia
Fai un ano entrei a formar parte deste gran equipo, e cada día síntome
máis orgullosa do meu traballo e todo é grazas a vos, si a vos, porque
cada día tendes un sonriso para nos, e aínda que nos moitas veces
sexamos algo gruñonas, que saibades que é con moito cariño, polo
voso ben e o voso benestar.
Temos pasado moitas cousas o longo deste ano... festas, choros,
sorrisos e sobre todo, moitas bromas...
Quérovos dar as grazas por ensinarnos tantas cousas, por aturarnos,
por ser pacientes e sobre todo por facerme mellor persoa. Gracias, e
gracias por deixarme formar parte da vosa vida e sobre todo formar
parte desta gran familia.
Raquel Fernández.
Xerocultora

Chámome Jessica, son xerocultora no CAM de Pol, onde coñecín a un gran equipo que fai que
a miña vocación cada día sexa maior. Cando entrei por primeira vez a unha residencia
pequeniña onde todos os usuarios mírante con cara de intriga porque non te coñecen, e co
paso dos días vámonos coñecendo, cóntanche as historias de onde son... etc.. e ao final colles
cariño a cada un deles, sabes o que lles gusta día a día, os seus costumes, e acaban sendo a
túa segunda familia.
A maior satisfación e velos disfrutar, sorrir, bailar, e ver que con un pouco de cada un de nos
eles son felices. E isto todo lográmolo porque entre todos formamos un bo equipo e facémolo
posible.
Jéssica. Xerocultora

Nunca quixen ser xerocultora!
Nunca me vin capaz de facer un traballo de tanta responsabilidade e
entrega... pero as circunstancias da vida leváronme por este camiño.
Cando terminei os meses de preparación, sentíame nerviosa e
preocupada.. e cheguei a xunto vosa!
Recordo o primeiro día que entrei,. Encontreime a Efigenia vindo cara min.
E con ese sorriso cansado, foi o primeiro saúdo e alento que recibín e
desde logo non foi o único. Detrás viñeron os de todos vos e a medida que
vos coñecía, o tempo pasaba e sentíame máis segura que nunca e todo
grazas a vos.
Despoís dun ano ao voso lado só podo darvos as grazas... grazas por
confiar en que sería capaz, grazas, grazas por preocuparvos por min como
se fora a vosa filla, grazas por formar parte da miña vida e o máis
importante grazas por deixarme formar parte da vosa!!
Teresa Valiña.
Xerocultora

Nota: Algunhas das fotos foron tomadas previas a pandemia

Vocación?
Por vocación entendemos o interese que unha persoa
sente no seu interior para adicarse a unha forma
determinada de vida ou a un determinado traballo. Eu
tiña ben claro que a miña vocación era esta:
proporcionar atención sociosanitaria ós nosos maiores.
Teño a gran sorte de pertencer a un gran equipo de
traballo como é este do CAM de Pol, e máis que un
equipo de traballo podo dicir que somos como unha
gran familia. Non me chegaría un papel para poder
resumir aquí todo o que os nosos maiores me aportan, e
que cada un deles todos os días me ensinan algo novo. E
digo todos os días porque son aprendizaxe de toda unha
vida. Pódome ir desde un bos días cun sorriso, ata a
celebración dun aniversario, son momentos que sempre
van cargados dunha anécdota cunha mirada chea de
cariño e complicidade. Por desgraza estamos a vivir
momentos difíciles, complicados, xa que a pandemia nos
sorprendeu de súpeto, de un día para outro, case sen
avisar. Tivemos que enfrontarnos a unha nova situación,
a un novo xeito de traballar, no cal nos intentamos
adaptar da mellor maneira posible para que o día dos
avós cambiara o menos posible. Nisto todos/as temos un
obxectivo común, o benestar dos nosos maiores e que
todo isto remate pronto. Traballando en equipo todo se
consegue, e nos estámolo facendo do mellor xeito,
UNIDAS/OS, subidos no mesmo carro e remando na
mesma dirección sempre con todas as nosas forzas,
porque todos eles o merecen. Grazas por cada día vivido
ó voso lado e sobre todo grazas por tanto cariño a
cambio de nada.
Nuria. Xerocultora

Non sempre é sinxelo, e moito máis agora con esta situación que nos tocou vivir. Pero estamos
moi orgullosas do ben que o están levando e do
comprensivos que están sendo. Sabemos que, se para nós non é fácil, para eles moito menos.
Non puideron saír, non puideron ver a súa familia... non... non é para nada sinxelo.
Sabemos que temos que pedir perdón por non estar sempre a altura, por non poder atender
sempre as súas peticións no momento e, incluso, por non ter sempre ese sorriso que
deberíamos... Dicirlles que nos doen eses momentos máis a nos que a eles...
E dicirlles en voz moi alta que os queremos moitísimo e que estamos moi orgullosas de formar
parte da súa vida.
Non o esquezades.... Orgullosas de 0 positivos en Covid-19!
Rocío. Xerocultora

Sempre cos nosos dereitos. Decálogo de dereitos das persoas maiores

Compartimos

Poesía
Historia
Contos

Toda unha vida de 37 anos
Eu caseime moi nova
para casa dun labrador
pouco máis sabía que lavarme
e vestir os meus pantalóns
Cando tiña 17 nace a primeira filla
Aos 24 sua irmá
Cando xa estaba asentada
foi cando morreu seu pai
Empezaron as penurias
para podelas criar
Con dúas fillas, dous abuelos
ninguén que votara unha man
As desgracias perseguiannos
xa non quero recordar,
e por fin veu unha estrela
eu volvinme a casar.

Volvemos a empezar de cero
sin cartos pero con amor
tan solo unha persoa
deunos cucharas e un tenedor
Marchabamos contra corrente
pero os catro sempre unidos
privándonos de moitas cousas
aunque sen nunca rendirnos
Unha nai sempre dereita
un padrastro sempre fiel
dúas irmáns que se querían
respectando a opinión del.
Pode dar voltas a vida
que xa aprendín a lección
non hai quen teña desgracias
se ten un bo corazón
Eu non coñezo persoas
tan completa e tan sana
por moito que admire unha cousa
ninguén pode igualala.

Poesía anónima dunha muller forte que convive nun dos centros. Grazas por tanto

O pensar e o sentir a través destes fermosos versos,
por José Pena Blanco
A vida é como un día,
pola mañá énchenos de agarimo,
pola tarde pode aparecer algunha nube,
pero a noite chega,
o amancer volverá
pero non todos, o poderemos disfrutar

Falar o que penso
Cando era novo a vida era bonita,
ahora non e bonita é vida,
camiño por ela hasta que chegue un soño,
pero non temporal ó soño eterno.

José Pena Blanco de Pol, agasállanos con este poema cheo de sentimento.
Grazas por compartir con todos e todas nos o teu sentir

Cuentos y Relatos de Primi. Primi Nécega. Ribadeo

“Carmiña, Carmela,
que pena me dás
que na isla de Cuba
morreuche o rapaz
Deixalo morrer
que pa ti Carmiña
rapaz ha de haber.”
Carmen, Ribadeo

O QUE FACEMOS

RIBADEO
TRABADA

POL

A FONSAGRADA
CELEBRACIÓN DO DÍA
DE GALICIA: 25 DE
XULLO
Fonsagrada é un pobo con grandes
festas e celebracións, e coma non
podía ser doutra maneira o Día de
Galicia foi un día conmemorado no
Centro de Atención a Maiores da
Fonsagrada. É sabido por todos que o
pobo da Fonsagrada é un punto clave
do Camiño Primitivo a Santiago de
Compostela,
un
dos
camiños
xacobeos máis fermosos tanto polas
súas paisaxes montañesas, coma
polas súas xentes; tamén recoñecen
os pelegríns un dos camiños máis
duros…

Pois este ano especial, os e as persoas
do CAM da Fonsagrada festexamos
este día grande da nosa terra facendo
uns murais artísticos ó estilo Luis
Dávila, homenaxeando ós valentes
pelegríns e peregrinas que percorren
estas encantadoras terras.
Tamén houbo menú especial
de
Xacobeo con tarta de postre, adicada ó
noso Apóstol Santiago.

Celebramos o Corpus Christi
É unha tradición fondamente arraigada na
cultura popular galega a de alfombrar de flores
as rúas, normalmente, con motivo dunha
celebración relixiosa. No caso da Fonsagrada a
escusa para amosar esta mestura de artesanía
e enxeño é a festividade do Corpus Christi.
Pois ben, as persoas usuarias do Cam da
Fonsagrada non quixemos deixar pasar este
ano sen dar cumprida conta desa senlleira
tradición. E así foi que se arremangámonos e
puxémonos a iso. Empregamos como materia
prima sal e xices de cores, pétalos de flores
coas que se fixeron as xerocultoras, pousos do
café e serrín sendo o resultado o que podedes
ver nas fotografías que acompañan estas
letras.
Para facer este traballo o primeiro que tivemos
que facer foi debuxar sobre un cartón o
motivo que queríamos reprensentar.

Logo, con tempo e paciencia,
tinguimos con xices de cores e
sal, co que dar colorido á
alfombra, para o que
empregamos tamén pétalos de
flores.
A continuación enchemos o
modelo co sal coloreado e cos
pétalos, e coa borra do café e
serraduras.

E vos diredes, ¿que flores empregamos?
Pois xa volo contamos nos: margaridas, malvas, San Juais, vurletas, estoupous ou
dedais, roseiras silvestres e flor de toxo…

E por suposto... como somos galegos e
galegas...e estabamos de festa!!
Ese día tivemos menú especial de
celebración, nada máis e nada menos,
que polbo e tarta.

Os/as usuarios/as do centro gozaron da
experiencia de ter feito a alfombra, e puxeron
en valor o feito de que, dalgún xeito, eles/as
mesmos/as deron continuidade a unha
tradición
centenaria
que,
dadas
as
circunstancias sociosanitarias deste ano, se
tería visto interrompida de non ser por eles/as.
Tan satisfactorio foi o asunto que xa están
pensando en repetir para o ano!
Vanesa Mariño.
Traballadora Social do CAM de Pol e A
Fonsagrada

TRABADA
Festexamos o 100
aniversario de Mercedes
O 8 de setembro de 2020 festexamos o
100 aniversario de Mercedes Prieto por
todo o alto, e todos os usuarios e
usuarias pasámolo moi ben. Os seus
familiares e a alcaldesa de Trabada
tamén a acompañamos.

Mercedes naceu un 8 de setembro de
1920 en Trabada. Ela foi a mais nova de
dez irmáns e irmás. Sempre lle encantou
ir a praia, gustáballe moito a da Rapadoira
en Foz.
Casou en Trabada e foise a vivir a
Mondoñedo onde tivo un comercio de
roupa. Tivo dous fillos os que sacou
adiante co seu traballo e esforzo.

Nacida polo tanto o 8 de setembro de 1920,
Mercedes natural de trabada viviu en
Mondoñedo onde rexentou a cantina do cine e
tamén o bar Central da cidade mindoniense.
Mercedes foi a protagnista dun emocionante
día, onde ela escolleu para almorzar xunto cos
seus compañeiros e compañeiras o seu xantar
favorito: <<caldo e enfariñada>>

100

Pola tarde, os e as traballadoras e os/as
compañeiros/as de Mercedes festexaron todos
xuntos o seu centenario. Mercedes recibiu a
visita da súa familia, que de forma excepcional e
seguindo unhas medidas moi estrictas de
distanciamento e protección fronte ao Covid-19,
a acompañarcompañaron nesta festa tan
especial. Durante a merenda proxectaronse
varios vídeos, entre eles, un moi emotivo
elaborado con fotografías proporcionadas pola
familia de Mercedes nas que se recordaban
momentos especiais da súa vida dende a súa
nenez.
Fonte: Diario de Lemos

Algunhas novas do aniversario de Mercedes

hhttp://xn--xornaldamaria-tkb.gal/sociedade/65916-aresidencia-de-trabada-celebra-os-100-anos-de-mercedesprieto/
https://www.cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/lugo/lugoprovincia/noticias/celebra-centenario-residenciade-trabadacon-restricciones-por-covid-19-20200909_885685

http://xn--xornaldamaria-tkb.gal/sociedade/65916-aresidencia-de-trabada-celebra-os-100-anos-de-mercedesprieto/

https://www.elprogreso.es/articulo/a-marina/mercedes-prietocelebra-cien-anos-vida-residenciatrabada/202009082118411458992.html

http://www.cronica3.com/2020/09/mercedes-prieto-fernandez-vecina-detrabada-e-usuaria-do-centro-de-atencion-a-maiores-que-a-deputacion-tennesta-localidade-celebrou-este-xoves-o-seu-100-aniversario/

https://www.diariodelemos.es/mercedes-prieto-celebra-su-100aniversario-en-el-centro-de-atencion-a-mayores-de-trabada

http://www.crtvg.es/informativos/seguridade-e-festa-na-residencia-de-maiores-de-trabada-4560278

ENFARIÑADA
No Centro de Maiores de Trabada celebraron a Festa da Enfariñada.
Así Vidita, Carlota, Manolo ou Suso entre outros/as usuarios/as do Centro
cóntannos como se fai a enfariñada, prato típico desta zona.

Os ingredientes son ovos, auga, sal,
fariña e en ocasións, e para gustos tamén
se lle bota un pouquiño de leite.
Mézclase todo nun cunco coa fariña ben
diluída sen que leve grumos (mellor facer
a masa coa batidora, e que ésta non esté
demasiado solta nen diluída)
Bótase un pouco de aceite nunha sartén
ou tamén se pode botar grasa de
torrezmos. Vaise picando todo na sartén
cunha espumadera, ata que esté
cocidiño todo, non demasiado tostado
nen demasiado
crú, un punto
intermedio.

Despois hai xente que a
come con azucre e mel ou
tamén con leite coma se
fosen cereais.
É unha comida moi rica
que soe gustar a
todos/as, e para facer
boca aquí deixámos vos
unhas fotos da
celebración.

DIA DO CARME CAM DE RIBADEO

O 16 de xullo do ano en curso festexouse o día do
Carme no Centro de Atención ás Persoas Maiores de
Ribadeo, para elo varias persoas usuarias do mesmo
elaboraron unha coroa de flores
“ Foi un día moi bonito no que todos e todas o
pasamos moi ben. Gustoume moito levar a coroa “
.- Tal e como relata Carmiña que xunto coa responsable do
Centro (tamén chamada Carmen) levou a coroa de flores,
dende o interior do Centro ata a porta de entrada, para que
fose recollida por un representante da Asociación Cultural
Festas do Carme de Porcillán e posteriormente tirada ao mar.
Cantaron a Salve Mariñeira e festexámolo cunha churrascada.

48 ANIVERSARIO DE
GENOVEVA E ELADIO
O pasado 22 de abril cumprían 48 anos de casados Genoveva
e Eladio e o persoal do CAM de Ribadeo quixo darlles unha
sorpresa, confecionaron un ramo de noiva, puxéronlles a
marcha nupcial e agasalláronos cunha tarta que
posteriormente degustaron con tódolos e tódalas compañeiras.

Os protagonistas de tal festexo sentíronse moi emocionados e
contentos, así o relatan Genoveva e Eladio que dín que o que
máis lle gustou foi a sorpresa, pois non contaban con ella.

para Genoveva e Eladio, de Ribadeo.

DÍA A DÍA NO CENTRO

Eladio do CAM de Ribadeo conta que
se levanta sobor das oito da mañán,
duchase, vistese e desaiuna, logo
sube de novo a habitación poñer
unha media de compresión na
perna.
Pola mañán coida o xardín e está
moi contento con esta actividade
pois a el gustoulle sempre o campo.
Conta que participa en charlas
xunto con outros compañeiros e
compañeiras,, que fai camiñatas
todos os días nun circuito que teñen
ao redor do centro de
aproximadamente un kilómetro e fai
tamén xercicios de xinnansia.
As 13:30 horas come o xantar e o
resto da tarde tamén pasea outro
pouco e charla cos compañeiros.
Cea sobor das 20:00-20:30 horas.
Conta que se sinte moi agusto no
Centro con todos os compañeiros,
que se leva moi ben con estes e
con todo o personal e que espera
botar moitos anos nel.

por Eladio, de Ribadeo

POL
21 DE SETEMBRO
D Í A DO ALZH É IMER
O pasado día 21 de setembro celebramos o día do Alzhéimer
no

residencia

de

Pol,

cunha

xornada

cargada

de

programación dende a mañá á noite. Pola mañá as
residentes participaron nunha

lesión de estimulación

cognitiva a través das novas tecnoloxías, actividade que
gusta moito no centro. Tamén houbo unha pequena charlafaladoiro sobre o Alzhéimer.
A primeira hora da tarde leuse un poema sobre o Alzhéimer
como inicio da actividade, para dar paso á realización dun
mural colectivo, no que participou toda a residencia.
Debuxando como base un tronco de árbore, repartíronse
follas de cores para encher a copa, na que cada persoa
escribiu un recordo mportante da súa vida, algo que non se
quere perder, conformando así a árbore da memoria.
E para rematar a xornada, pasouse ao visionario dun
pequeno vídeo titulado “La vida de Paquita” a modo de
introdución das historias de vida, xa que proximamente
comezaremos a realizar os nosos propios libros da memoria.

FESTA DO EMIGRANTE DE POL

O patrón de Mosteiro era o San Salvador, pero facía moito tempo que deixara de celebrarse non se
sabe moi ben o porqué, pero había anos que non se facía festa ningunha na capitalidade municipal.

E o que veu despois empeza como a canción do gato...
Xuntáronse catro un día... nun bar de Mosteiro...
e decidiron comezar a facer a festa ao Emigrante.

Escolleuse a data para a celebración facendo que cadrara na segunda
quincena de agosto, pois é cando veñen a maioría de familiares que están
emigrados, en Madrid, en Barcelona... o que tamén lle deu nome á festa,
converténdose nunha homenaxe a estas persoas que están fóra.
A esencia da festa é o encontro veciñal e familiar, e pasar unha xornada
de festa, comendo, bebendo, cantando, bailando, xogando a partida...
Hoxe en día realízase unha comida conxunta baixo unha carpa, pero
comezou sendo unha fermosa romaría de merendas, onde cada grupo
compartía o que levaba e logo visitábanse as mesas veciñas para botar un
conto ou o que fora. O pregón sempre o deu algunha personalidade
coñecida e con relación co concello. Tamén había música por todo o alto
dende o principio.
Nos primeiros anos coa Orquesta Puentes ou Os Arquinos ata nas últimas
edicións coa París de Noia ou a Panorama.
Este ano 2020 celebraríase a XXXVI edición, e pese a que debido ao Covid
non se puido festexar de forma oficial, na residencia de Pol, si que o
festexamos á maneira habitual: cun bo xantar, conversas, música, baile,
xogos tradicionais e tute.
Faltaban fisicamente as familiares e amigas, pero estaban no noso
corazón.

Manuel Carballedo e Sara Seijas. de Pol

¡Celebración do lume novo!
No Centro de Atención a persoas maiores de Pol celebramos o Lume Novo con varias
actividades e rituais tradicionais propios da celebración desa festa.
Comenzamos o día recollendo as diversas Herbas de San Xoan, que daran lugar a auga
coa que nos lavaremos o amencer do día 24, San Xoán:

Margaridas, troqueles, fiuncho, malvas, herba
luisa, romeu e rosas

Tras deixalas ao rocío durante a noite
lavamos as caras e as más como marca a
tradición

O menú dese noite foi: churrasco, sardiñas, tarta e sangría sen alcól

RECORDO CANDO....

RECORDO CANDO....

Rosario do CAM de Ribadeo conta que tivo varios animais entre eles unha cabra, esta xa era vella
pero era moi obediente e levábaa o monte pacer. Acariñábaa e deitábase xunto dela e cando a
cabra espertaba tamén espertaba ela. Noutra ocasión conta que tivo un carneiro e este turraba. Un
día colleu á dona por banda e esta pensou que acababa con ela. Para que non pasase isto e
podendo seguir tendo o carneiro, un veciño recomendoulle que se tirara o chan, así o fixo e
entón nunca máis lle fixo dano
E colorín colorado, esta historia se ha acabado!!

“ Eu teñoche unha cabra
que traía catro cabritos
Mentras que dous mamaban
os outros dous andan a brincos”.

ROSARIO DE RIBADEO,
TRÁECHE ESTE RECORDO E ESTA CANTIGA

Isaura. de Pol

RECORDO CANDO....
Fernando naceu en Santiago de Meda (Castroverde). Conta que é o máis vello dos
irmáns homes, aínda que tiña unha irmá maior. “Levábamonos ben, andábamos
de leria e traballábamos as leiras; pais, irmáns e meu avó (este non traballaba, de
feito tiña moito xenio). Ía á escola da Meda, e tiña un mestre no que mandábamos
case máis nós ca él rise), aínda que algunha vez nos poñía mirando cara á parede.
Aínda mozo, con 17 anos, falei cun veciño, arregloume a documentación e
marchei para Holanda. Deixei unha moza que tiña na Meda, Carmen, queríanme
casar con ela, pero eu tiña gañas de aventura. En Holanda, vivía no pobo de
Venendal, e traballaba nunha fábrica de facer rodamentos de coches, estiven ata
o ano 1977. Aprendín a falar holandés daquela maneira, para defenderme. Xa alí,
botei moza, unha de alí, moi guapa, cun nome moi raro (rise), ía vela os fines de
semana, xa que ela vivía no pobo do lado. A verdade e que tiven moitas mozas
mentres estiven alá…recordo outra que traballaba nun desguace, holandesa,
pequeneira e moi guapa. En xeral eran mozas moi guapas todas aínda que tiñan o
seu carácter.
De feito, cun amigo de Santiago, pasounos unha cousa moi
curiosa...salveille a vida!!
Resulta que un día el veume co conto de que quería casar cunha
moza galega que tiña de antes, pero ó mesmo tempo tiña moza en
Holanda. Eu aconselleino que tivera coidado, pois a holandesa íase
enfadar moito e querer matalo. Pois ben, un día despois de que el
volvera xa casado, a moza holandesa foino a esperar á saída da
fábrica, e non traía cousa boa...el vendo a situación, escapou pola
parte deatrás, e fun eu mediar ca rapaza, e… levaba un coitelo
enrolado debaixo dun pano no brazo! Menos mal que fun eu falar
con ela, senón clávalle o coitelo ó meu compañeiro!
Volvín a España pola teima do meu amigo, que me insistía e insistía en voltar para a terriña. Se non é por
él, non veño.
Xa no país, quedeime na Meda, na casa de meus pais. Empecei traballando lousando unha casa, e aí
seguín traballando de albanel. Na primeira empresa que traballei, tiven bastantes problemas co
encargado, xa que cada día nos dicía e nos mandaba para un sitio de traballo diferente. Como non nos
entendíamos, acabei marchando, meu compañeiro de traballo e mais eu. Despois fun pedir traballo a
unha empresa de cerámicas de Lugo, e ós oito días, chamáronme para exercer como chófer. Nesta época
vivía tanto en Lugo coma na Meda, andaba dun lado para outro.
Tiña unha moza que vivía na zona de Garabolos, era da Coruña, pouco me durou (rise). Despois de 7 anos,
cambiei de empresa e funme para unha de Transportes, tamén de chófer. Facía moitos viaxes a Madrid
polo traballo. E ahí seguín ata que deixei de traballar.
De todas as mozas que tiven, que foron moitas, recordo unha moza con moito agarimo, aínda que non
estiven moito tempo con ela, foi Isolina, moi pero que moi feita; era da miña aldea, foi anterior a Carmen,
vivía nunha casa cerquiña da miña e xuntabámonos nas festas que había pola contorna.
Grandes recordos aqueles!

Fernando Torres Varela de Pol

RECORDO CANDO....
...comecei o meu primeiro traballo
Orencio do CAM de Trabada adicouse bastante
tempo a facer madreñas e segundo nos conta,
existen diferenzas entre zocas e madreñas: As
zocas son para vestir con calcetíns e as madreñas
para vestir con zapatillas.
As madreñas levan tamén tres tacos ou puntos
de apoio por abaixo.
Orencio fixo moitas madreñas, que segundo
relata as vendía principalmente para Asturias.
Hoxe en día moitos o chaman, preguntándolle
polas madreñas.
A súa muller (Pilar), usuaria tamén do Centro,
axudáballe pintándoas con verniz. Para facelas
usaba máquinas. Tiña unha máquina coa que
facía catro madreñas a vez, o que resultaba máis
ou menos 30 pares de madreñas cada hora. Dí
que ainda conserva en Alfoz a máquina coa que
as facía ao igual que varios pares de madreñas.
É unha pena segundo nos di que agora moitas costumes e
oficios de antes se acaben perdendo, e ten toda a razón !!

Orencio e Pilar de Trabada

Rianxeira contra o Coronavirus
Persoas usuarias da Fonsagrada

Contra este virus, contra este virus
imos todos a loitar,
non veñas á nosa casa
que nos están a coidar
Aquí agardamos todos xuntos
tranquilos e moi contentos (bis)
a que morra este virus
que xa viviu moito tempo (bis)
Contra este virus, contra este virus
imos todos a loitar,
non veñas á nosa casa
que nos están a coidar.
O tempo de saír fóra
e ver a nosa familia
virá cando esto acabe,
esperemos que seña axiña.

Contra este virus, contra este virus
imos todos a loitar,
non veñas á nosa casa
que nos están a coidar.
Pedimos a todala xente
forza para aguantare
cada un na súa casa
agora toca esperareee
Contra este virus, contra este virus
imos todos a loitar,
non veñas á nosa casa
que nos están a coidar.
Se permanecemos xuntos
remateremos vencendo
sairemos moi reforzados
e iremonos esquecendooo

Para rirse...

Josefa, de Pol

¿Adiviñas?
1. Pi le llaman a mi gato, ¿miento o digo la verdad?
De Berta da Fonsagrada
2. ¿Que couseliña será, que é redonda como un queixo, e chirla como un conexo?
De Luis da Fonsagrada
3. Que couseliña será, sae da casa, e queda mirando para o monte, sae do monte,
e quedar mirando para a corte.
De Luis da Fonsagrada

4 Currumico non ten nin pés, nin cú, nin pico,
e os fillos de Currumico teñen pés, cú e pico.
Amandina Monte, de Pol
5. Cando vai pro monte vai plegado e cando ven pra casa ven estirado.
María Jartín, de Pol
6. E qué será unha cousiña cousa,
redonda como unha lousa
e non lle colle nunha chousa
Manuel Carballedo, de Pol

7. Unha señora moi aseñorada
que ten moitos rementos e ningunha puntada
Benilde Fernández,de Pol e Berta, da Fonsagrada

1 Pimiento
2 Roldana do pozo
3. Os cornos.
4. O ovo
5 O trelo do carro
6 A lúa
7 A pita

EU OPINO QUE….
Espontaneamente as persoas usuarias do CAM da Fonsagrada
comezaron a dicir as súas opinións sobre o tema maís recurrente
e importante para eles nos ultimos meses, o Covid-19, pero nesta
ocasión opinaron sobre as medidas preventivas que están a tomar
os nosos gobernos e sobre como lles afecta no seu día a día
(trasnscripción):

¿Qué opinades das medidas preventivas que temos que cumprir?
“Facer as cousas ben, para que todos saiamos ben”
“Cumprir as normas para estar o mellor posible”
“Moito coidado para non contaxiarnos”
“Perxudícame, pero é o mellor para todos”
“Polo ben de todos”
¿ Como levades que pechen as residencias?
“Todos contentos e xuntos”
“non saír nin entrar, pero que non entre nesta residencia”
“Botamos de menos á familia”
“Estamos arroupados polos traballadores, estamos na nosa casa”
“Supón un gran esforzo: primavera, verán outono sen saír da residencia, todo o mundo quere ir á
súa casa”
¿É se estiveramos nos nos goberno?
“faríamos o mesmo”
“fan o que poden”
“ que o día 1 de xaneiro non queden restos de coronavirus en todo o mundo”
(...)

¿Que lle pedimos os vindeiros meses?
“Interesante regalarlle un ramo de flor de toxo ao coronavirus, ou de xesta!”
“Non volte máis o coronavirus, que marche a Canadá”
“Que volte a ser como antes”
“Que o día un de xaneiro do 2021 non teñamos señales de Coronavirus”

SAÚDE NOS CAM...

Lucía, DUE CAM de Ribadeo e Pol

¿CONECTAMOS?
¿E que tal sería se contactamos entre nos mediante correo
electrónico ou postal?
Para coñecernos, compartir experiencias e tecer entre nos unha
rede invisible que nos una... as traballadoras sociais dos centros
axudaranvos a contactar con outras persoas que residan noutros
centros. Animádevos!

José Pena Blanco , estaría interesado de contactar a través de
cartas, correo electrónico,… con algún persoa das residencias
dependentes da Rede Provincial da Deputación de Lugo.
Datos de contácto: José
Centro de Atención a Persoas Maiores do Concello de Pol.
Enderezo electrónico: pepedepino@gmail.com

ANIVERSARIOS

Parabéns as persoas nadas nos meses de outubro e novembro
Os animais e os signos celtas

A BOLBORETA
(dende o 30 de
setembro ata o 27 de
outubro)
Este

signo

vida

social

posúe
e

revoloteando

unha

pasa

a

vida

Ninguén posúe niveis máis altos

de

de atención e compromiso que

propósito,

e

farán

o

familiares, cos que nunca perde

obxectivos.

este signo ve algo que quere,

contacto. dun amigo a outro, e

Resistentes,

sempre en contacto. Con todo,

valentes,

non

non

atrás nin se dan por vencidos.

interesa

son

almas

Son o heroe que queres ao teu

novos

non

poden

lado no fragor da batalla. En

pola

moito

tempo.

cambio,

ao

coñecementos, goza ensinando

vivir

aos demais, pois é unha persoa

poden

evitalo,

gentiles

que

amarrarse

por

Encántalles
novas
seus

ninguén,

soñar,

ideas

plans

e

expresar

falar

sobre

marcha

medo

e

adoitan

anos

«lobos

como

»

todas

falcón.

as

Cando

súas

forzas

para conseguilo, pero se non lle
voará

en

horizontes.

busca

Preocúpase

sabedoría

xenerosa.

O

e

falcón

ten

Teñen

súa

pero

eles,

extraordinaria.

Son naturalmente simpáticos e

persoas honorables.

intencionalmente,
con

facilidade

axudar.
eterna

As

a

ninguén

fan

amigos

e

gústalles

bolboretas

mocidade

e

son
a

fascinación pola vida, e é bo
rodearse delas para ver o lado
positivo das cousas.

o

que

lles

converte

en

e

“norte verdadeiro”, o que lle dá

personalidade.

dano

brillante

carácter,

unha

fan

a

forte

mundo.

sempre sabes a que aterse con

nunca

e

súa

seu

equilibro

un

calquera

o

do

os

navega pola vida seguindo un

descoque

sentido

de

que

coa

seus

ten

compromiso
moitos

dan

utiliza

o

amigos. Estas persoas alegran
escuro

os

nunca

e

ten

agudo

día

todos

os

audaces

que

solitarios , ata atopar a alguén

alegría

con

e

Os lobos teñen un forte sentido

os

con

amigos

Falcón
(dende o 25 de
novembro ata o 23 de
decembro)

necesario para cumprir os seus

casan

entre

gran

O LOBO
(dende o 28 de outubro
ata o 24 de novembro)

integridade
É

de

mente

aberta e reflexiva, e aínda que
pode

ser

persuadido,

xamais

aceptará algo que contradiga
as súas crenzas.

