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L ecturas en Marzo 

 
 
 
 
 
 

Sandra Barneda 

Sandra Barneda naceu en Barcelona no 1975. É pe-
riodista, e traballa habitualmente en Mediaset. 
 
Tamén é escritora, e conta no seu haber ccon títulos 
como Reír al viento (2013), La tierra de las muje-
res (2014), Cómo construir una superheroína (2014) 
Hablarán de nosotras (2016), Las hijas del 
agua (2018), e como non, co libro que recomenda-
mos nesta reseña...Un océano para llegar a ti (2020), 
Finalista do Premio Planeta 2020. 
 
Neste libro, Barneda reflicte a complicada relación 
entre unha filla e o seu pai, perdida dende nena por 
un feito que a marcou tanto na relación co seu pai 
como co resto dos homes que pasaron pola súa vida. 
A raíz da morte de sua nai, e das disposicións que 
esta deixou, vainos amosando cómo pouco a pouco 
as feridas poden ir pechando, e sobre todo, que nada 
é o que parece… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura moi recomendada, que fai que te enganches 
dende o principio do libro ata o final, e que te vai 
manter todo o tempo cos sentimentos a flor de pel. 
 
 

Gabriel  

García Márquez 
 
 (Gabo) 
 
Gabriel José de la Concordia García Márquez, máis 
coñecido como Gabriel García Márquez, ou Gabo 
para os amigos e lectores, foi un colombiano de pro 
que naceu o 6 de marzo de 1927 e finou en Cidade 
de México o 17 de abril de 2014.  Foi escritor, xor-
nalista, editor e activista político. É considerado un 
dos autores máis significativos do século XX.  
 
Obtivo o Premio Nobel de Literatura en 1982, se-
gundo a  Academia Sueca polas súas novelas e histo-
rias curtas, nas que o fantástico e o real son combi-
nados nun tranquilo mundo de imaxinación rica, re-
flectindo a vida e os conflitos dun continente. 
 
O xénero utilizado por García Márquez é o realismo 
máxico, sendo a súa novela máis recoñecida, Cien 
años de soledad, unha das máis representativas deste 
xénero.  
 
Ademais do seu talento literario, na obra de García 
Márquez aparecen reflectidas as súas ideas políticas. 
Un exemplo da súa participación política é a súa 
amizade co líder cubano Fidel Castro 
 
Na nosa biblioteca podes atopar os seguintes títulos 
de Gabo: 
 
 La hojarasca 
 Los funerales de la Mamá Grande 
 El general en su laberinto 
 El coronel no tiene quien le escriba 
 El otoño del patriarca 
 El amor en los tiempos del cólera 
 Del amor y otros demonios 
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P or qué o 8 de marzo? 
 

 
Elixeuse o 8 de marzo para conmemorar dúas fol-
gas de traballadoras que, en principio, considéranse 
que ambas foron un 8 de marzo. Producíronse no 
1857 e no 1908. 
 
No 1857, as mulleres traballadoras dunha fábrica 
textil de Nova Iorque foron as protagonistas. 
Daquela, a mayoría de empleados do sector eran 
mulleres, que traballaban mais de 12 horas diarias 
cun salario moi baixo, no cal ademáis existía unha 
gran fenda salarial. 
 
As xornadas laboráis eran agotadoras e estas pési-
mas condicións de traballo fixeron que as mulleres 
organizaran unha folga. Fixeron unha marcha pola 
cidade para reivindicar os seus dereitos, ainda que 
o que recibiron foi unha gran represión por parte 
da policía. 
 
No 1908 produciuse outra revolta nos EE.UU. 
Neste caso, 40.000 costureiras de moitas grandes 
fábricas do país declaráronse en folga para recla-
mar a igualdade de dereitos, entre outras reivindi-
cacións. 
 
Nunha delas, Cotton Textil Factory, en Washing-
ton Square, ocurriu unha traxedia. Os donos desta 
empresa cerraron as portas das fábricas onde se 
encontraban as mulleres, e produciuse un incendio. 
Morreron 120 mulleres. 
 
Dende 1911 celebramos o día da Muller Traba-
lladora, ainda que non foi ata 1975 cando a Asam-
blea Xeral das Nacións Unidas estableceu este día 
como Día Internacional da Muller. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N o noso centro...  
 

 
Este ano conmemoramos o 8M coa producción dun 
vídeo protagonizado por ex-alumnas do centro que 
acadaron as súas metas profesionais, ou están moi 
preto de conseguilas. 
 
Invitámosvos a que descubrades o vídeo na páxina 
web do centro: 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcoroso/ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E en vídeo... 

C ONMEMORACIÓN DO 8-M 
 

O 8 de Marzo conmemoramos o día da loita das mulleres pola 
igualdade  
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E n abril,  a cultura vai a mil 

1 de Abril, Día das Artes Galegas 

Este ano, o día das Artes Galegas está adicado a Domingo de Andrade, que foi un arquitecto galego 
con proxección internacional no século XVII. 
 
Nado no 1639 en Cee, estudou na facultade de Artes da Universidade de Santiago de Compostela con 
intención de ordenarse crego, aínda que se licenciou noutra universidade (posiblemente de Alcalá de 
Henares ou Salamanca). No ano 1669 era Aparellador Maior da catedral e en 1676 foi nomeado Mestre 
de Obras da catedral.  
Súas son as obras da Torre do Reloxo da Catedral de Santiago, o Pórtico Real da Quintana, e a capela 
do Pilar,  tamén na Catedral, así como tamén traballou no convento de San Domingos de Bonaval, e 
nas catedrais de Lugo e Ourense. 
Escribiu a obra Excelencias, antigüedad y nobleza de la Arquitectura en 1695, onde da testemuño do 
seu saber e na que defende a dignidade profesional e científica da arquitectura. 
Brillou como organizador de grandes festas públicas con fogos de artificio (conmemoración da visita 
da raíña María de Neoburg) e fixo tamén un labor de enxeñeiro que saneou o urbanismo compostelán. 

O noso artista local é... 

Jontxu Argibay 

Nado en Castiñeiras (Ribeira) no 1976, Jontxu é 
un  escultor graduado pola Escola de Artes e Ofi-
cios Mestre Mateo de Santiago de Compostela. 
Conta cum amplo número de traballos, exposi-
cións e recoñecementos. 
 
Moitas das esculturas de que vemos habitualmen-
te no noso pobo son creación súas. Recoñeces al-
guna? 
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E n abril,  a cultura vai a mil 

2 de Abril, Día internacional do libro infantil e xuvenil 

Como cada ano,  o IBBY  
(Organización Internacional pa-
ra o libro xuvenil) procura fo-
mentar a lectura infantil e xuve-
nil, e seleccionou a unha autora 
e un ilustrador para o cartel e o 
manifestó. Nesta ocasión, os 
seleccionados foron Margarita 
Engle para o manifesto e  Ro-
ger Mello para o cartel, que 
simboliza un baile de figuras 
esquemáticas ó ritmo de “La 
música de las palabras” en dis-
tintas linguas. 

23 de Abril, Día mundial do libro 

O día 23 de abril conmemoramos o día do libro, 
dende que no 1995 a UNESCO o decretase como 
un xeito de render homenaxe  a grandes escrito-
res internacionais como Miguel de Cervantes, 
Garcilaso de la Vega, Williams Shakespeare, 
Vlamidir Nabkov, Josep Pla, e Manuel Mejías 
Vallejo, entre outros. Pero todos os que mencio-
namos antes, teñen algo en común… Naceron ou 
morreron un 23 de abril!   
 
No noso centro, conmemoramos esta data coa 
actividade de “Libros ao clareo”, aberta a todos 
os componentes da comunidade educativa, e con 
unha novidade… todos os participantes tiveron o 
seu agasallo! 
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M aio tráenos... 

17 de Maio, Día das Letras Galegas 

Xela Arias 

A Real Academia Galega dedicará a Xela Arias (Sarria, 1962–Vigo, 2003) o Día das Letras 
Galegas de 2021.  
 
Arias foi poetisa, profesora, editora e tradutora, que fixo que moitos clásicos universais se 
poideran ler en galego. 
 
No 1986 foi finalista do premio Losada Diéguez con Denuncia do equilibro, o seu primeiro li-
bro. No 1990 publicou Tigres coma cabalos, no que os versos fusiónanse con fotografías, moi-
tas de corpos espidos como o da propia autora. Darío a diario (1996) é un poemario adicado ao 
seu fillo con unha visión nada convencional da maternidade. 
No ano da súa morte, aos 41 anos por un infarto, veu a luz Intempériome. 
 
Destaca segundo a Academia a “dimensión pública e comprometida da vida e obra” da autora. 
Participou en movilizacións cívicas como a que se organizou en Galicia tras a catástrofe do 
Prestige, e sempre reivindicou a lingua galega, dende a literatura e dende a docencia, como filó-
loga e profesora en moitos institutos. 
 
Formou parte do equipo de Edicións Xerais, donde traballou de 1980 a 1996, e contribuiu a fi-
xar a norma como correctora de estilo e editora, ademáis de como tradutora de autores en va-
rios idiomas. Dende Bram Stoker (Drácula), Roald Dahl (As bruxas), Angela Carter (Venus 
negra) e Gianni Rodari (Contos ó teléfono) ata Carlos Oroza (Caballum) e Jorge Amado (O Ga-
to Gaiado e a Andoriña Señá: Unha Historia de Amor). 
 
 
Tamén participou nos equipos que traduciron a Cervantes ou a James Joyce, entre outros auto-
res. 
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L ECTURAS EN GALEGO...  

A  Carteira  
 
Santiago Lopo, 2021 

 
Desesperada ante unha situación laboral precaria, a 
protagonista de «A carteira» acepta un contrato 
temporal para repartir o correo na periferia dunha 
cidade que non coñece, nun barrio afastado que ela 
mesma denomina «Algures». A través dos seus 
ollos, Santiago Lopo mergúllanos na Galicia urbana 
e fainos partícipes de todas as dificultades ás que 
esta traballadora se enfronta no seu día a día.Cun 
abano de personaxes sorprendentes, o humor, a in-
triga e a denuncia social mestúranse nunha trama 
orixinal narrada de forma directa que nos apreixará 
dende a primeira páxina.  

 
 

A lma de barro 
Moncha Prieto, 2021. 
 

Ao ler «Alma de barro. Relatos da Ribeira Sacra», 

tiven a impresión de que apreixaba nas mans un 

libro dun valor impresionante. O idioma é esplén-

dido. Poucas veces lin un galego tan puro, tan per-

fecto. Unha obra merecente de converterse nun 

clásico en galego. Unha obra que non podía per-

manecer agochada, que ten que saír á luz.É unha 

impagable homenaxe á terra, ás fermosísimas pai-

saxes da Ribeira Sacra, pero tamén á obra huma-

na, á recuperación do labor dos devanceiros e so-

bre todo da lingua. A lingua na que expresaban as 

súas esperanzas, o seu desacougo, a súa idea da 

morte e da vida. (Crítica de Basilio Losada).  
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E  de autores da nosa terra... 
 

B rumas octavianas 
 

Jacobo Otero Moraña 
Veciño de Ribeira, nado en 1970. 
Actualmente reside en Almería. 
É funcionario da Axencia Tributa-
ria, e conta con unha ampla traxe-
ctoria como escritor. 
Operación Sidi,  La espuela del 
dragón, Expediente Othalan, El 
Octógono de Candiá ou El Ins-
tructor son algunhas das súas 
obras. 
A súa última obra sae á venda o 
10 de decembro de 2020. 
Si gostas da novela histórica, non 
deixes pasar a oportunidade de 
coñecer a obra do noso veciño. 
Vaite sorprender. Podes atopar 
esta novela xa na nosa biblioteca. 

C elada 
 

Antonio Piñeiro, 2020 
 
Antonio Piñeiro naceu en Ribeira no 1962.  É un 
profesor, editor e escritor, con obras tanto no xé-
nero da narrativa (Peque no, Tres contos da gue-
rra, A dama fulxente, As fiandeiras, A identidade 
fascinada, O noiro, A través do fume, Esca, e a 
que propoñemos nesta guía, Celada), como con  
obras de poesía (Paisaxes de cinza, Mentres te 
alonxas ou Chans imperfectos), unha obra colec-
tiva(A Garza insomne), todas elas en galego, e 
mesmo unha obra escrita en castelán, Seno de 
arena (2009). 
 
Recibiu múltiples premios polo seu traballo, sen-
do o último premio obtido o “Cidade de Ribeira”, 
pola obra “Celada”, que xa está dispoñible na 
nosa Biblioteca.  
 
Unha novela curta que te enganchará. Anímate a 
coñecela. 
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Patricia Highsmith. Patricia Highsmith.   
  
 
A autora de “Estranos nun tren”, obra posteriormen-
te rodada en cine por Alfred Hitchcock, cumpriría 
neste ano o seu centenario, posto que naceu o 19 de 
xaneiro de 1921. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A súa vocación literaria comezou de ben nova, sen-
do unha gran lectora preocupada por cuestións rela-
cionadas coa culpa, a mentira e o crime, que máis 
adiante se converteron en temas centrais da súa 
obra. Os seus personaxes, moi ben caracterizados, 
adoitan estar cerca da psicopatía, movéndose na liña 
entre o ben e o mal. A visión da realidade nas súas 
novelas e contos é depresiva, pesimista e sombría, 
así como o seu concepto sobre o ser humano. A te-
mática homosexual aparece en dúas das súas obras.  

 
Parte destacada da súa 
obra é a serie de 5 nove-
las que protagoniza Tom 
Ripley, xa levadas ao ci-
ne e das que se está pre-
parando unha serie televi-
siva que se comezará a 
rodar este ano. 

 
 
 
 

 
Carmen Laforet. 
 
 
O 6 de setembro de 1921 nacía Carmen Laforet, 
escritora española que con 23 anos gañou a primeira 
edición do Premio Nadal no 1944. 
 
Nun tempo onde as mulle-
res non eran as primeiras en 
case nada, foi precursora da 
presenza femenina nos 
círculos literarios. 
 
A obra coa que gañou a 
primeira edición do Premio 
Nadal, titulada “Nada”, fala 
do estancamento e da po-
breza sufridos polos espa-
ñoles da posguerra, durante 
os primeiros anos do fran-
quismo, e da desaparición 
da burguesía trala Guerra Civil. Podedes atopala na 
nosa Biblioteca. 
 

 

E ste ano cumprirían os 100 anos... 
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500 Recetas de sushi 
Caroline Bennett 
 
Exhaustiva colección de recetas que te aportarán a 
confianza suficiente para elexir peixes frescos e ou-
tros ingredientes, e fusionalos en combinacións deli-
ciosas. 
Se queres adentrarte no mundo do sushi, este é o teu 
libro. Xa dispoñible na biblioteca. 
 

Cuestiones y problemas de análisis de alimentos. 
 
Na aposta da biblioteca polo aumento de libros técnicos, 
traemos como novidade o libro de Peres Tortajada da Edito-
rial Universitat Politécnica de Valencia “Cuestiones y pro-
blemas de análisis de alimentos”. 
 
Contén unha colección de 100 exercicios completamente 
resoltos que axudarán ó estudante a reforzar o coñecemento 
sobre a materia análisis de alimentos. Os exercicios están 
pensados para que se poñan en práctica os coñecementos 
aprendidos e para eso estructúranse en dous tipos diferencia-
dos: por un lado, 50 problemas numéricos cos que se practi-
cará cómo interpretar os valores obtidos nas medias experi-
mentais no laboratorio e a expresión do resultado final de 
xeito adecuado; e por outro lado, 50 exercicios que plantean 
diferentes cuestión sobre a materia que farán ó estudantado 
razoar sobre os métodos de análise coñecidos e a comprobar 
o seu grado de comprensión. 

L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Industrias Alimentarias 
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L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Automoción 

Logística y comunicación en un taller de 
vehículos 
Oscar Barrera Doblado 
Rubén Casanova Arribas 
 
Este libro de texto desarrolla os contidos dos 
módulos profesionais de Xestión e loxística do 
mantemento de vehículos e de Técnicas de 
comunicación e de Relacións, ambos do ciclo 
superior de Automoción. 
Os contidos desenrrólanse a partires dos 
fundamentos do traballo nun taller, necesarios 
para entender posteriormente o seu 
funcionamento, os compoñentes que os integran 
e as operacións de mantemento e reparación 
máis habituais. 

Airbag y pretensores de cinturón. Manual 
de reparación y diagnosis. Tomo 3 
 
ETAI Ibérica 
Neste manual atoparás toda a información ne-
cesaria para efectuar o montaxe e desmontaxe 
dos airbags e pretensores de cinturón de 15 
marcas europeas e asiáticas. 
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L ecturas profesionais: Unha pequena mostra das lecturas técnicas 
dispoñibles na biblioteca. 

Departamento de Electricidade 

Electricidad y automatismos eléctricos 

Luis Miguel Cerdá Filiu 

 
 
Libro de texto que desarrolla os contidos do módulo profesional de 
Electricidade e automatismos eléctricos do ciclo medio de Mante-
mento Electromecánico. 

Sistemas secuenciales programables 
Rafael Arjona 

 
O libro desarrollase en 8 unidades didácticas coa seguinte secuen-
cia: 
Identificación de controladores programables 
Configuración de sistemas secuenciales Programables 
Sistemas de numeración, datos e secuencias de control 
Programación de sistemas secuenciais programables 
GRAFCET 
Texto estructurado 
Averías en sistemas secuenciais programables 
Prevención de riscos en sistemas secuenciais programables 
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O  personaxe histórico da tempada... 

Leonor de Aquitania 
 

Leonor de Aquitania (en francés Aliénor d’Aquitaine ou Éléonore de Guyenne; 
en inglés Eleanor of Aquitaine), nada contra 1122 ou 1124 en Belin ou en Bordeos,[ Ducado de 
Aquitania, e finada o 31 de marzo ou o 1 de abril de 1204, en Poitiers, e non na Abadía de Fon-
tevraud, como se cita en moitos textos, foi condesa de Poitiers, duquesa de Aquitania e Güie-
na, duquesa de Gascuña por dereito propio, así como raíña consorte de Francia e raíña consorte 
de Inglaterra. Foi a nai de Ricardo Corazón de León e de Xoán sen Terra. Durante o seu primei-
ro matrimonio participou na Segunda Cruzada e, á súa volta da Terra Santa, Leonor desempe-
ñou un importante papel na política da Europa Occidental.  
 
Leonor foi descendente dos nobres gobernantes do gran territorio de Aquitania, situado ó sur 
de Francia. A pequena Leonor creceu baixo o amparo de titores que a dotaron do amor polas 
belas artes e de inmediato mostrou dotes para a música e as linguas 
Os quince anos, finou o seu pai Guillerme X de Poitiers e Leonor herdou o ducado 
de Aquitania, moi ansiado por Francia. A causa disto, a solución máis razoable foi a de ligar 
ambas as liñaxes e quedou deste xeito ligado o futuro de Leonor ó do futuro Luís VII de Fran-
cia. A voda tivo lugar o 25 de xullo de 1137 en Bordeos e como era de costume na época, as 
celebracións duraron varios días. A parella estivo no palacio de l'Ombrière, preto de Burdeos 
ata a súa partida á París. A noite de vodas, os noivos foron coroados duques de Aquitania 
na catedral de Saint Pierre de Poitiers. Nese mesmo ano ascenderon ó trono francés, tras a mor-
te do rei Luís VI. 
 
O libro Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi, reflexa esta etapa de xeito maxistral. 
Moi recomendable para a súa lectura no nadal, foi premio Planeta 2020. 

 

 

Despois de ser raíña de Francia, foi raíña de Inglaterra, 
por matrimonio con Henrique II. Con él tivo 8 fillos, e 
rematou sendo encarcelada por éste. Liberouna o seu fillo 
Ricardo Corazón de León . Proba do seu carácter é que 
con oitenta anos, dá mostras dunha gran fortaleza cando 
decide viaxar cara a Castela, cruzando os Pireneos para 
escoller entre as súas netas, as infantas de Castela - fillas 
da súa filla Leonor e de Afonso VIII de Castela- a que se-
ría a esposa do fillo de Filipe II de Francia, o futuro Luís 
VIII. A escollida foi Branca, unha das máis célebres raí-
ñas de Francia, rexente do reino en tres ocasións e modelo 
de virtude e habilidade política. 
Leonor de Aquitania finou o 1 de abril de 1204 en Fonte-
vrault ós 82 anos. 
 Foi sepultada alí mesmo co seu esposo Henrique II e co 
seu fillo Ricardo Corazón de León. 
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Post– Brexit Capital Dublin 
Coñece a historia das palomitas, 
o Trinity College Dublin e os 
fabulosos parques de Londres 
nas páxinas interiores do núme-
ro 429 da Revista Speak Up, xa 
á vosa disposición na biblioteca. 

Improve your english!!! 

 

LEVEL 1 

 

University of Oxford 
 
No exemplar 430  atoparemos 
ideas para as vacacións,  a histo-
ria do Gin-tonic e unha ampla 
reportaxe sobre a Universidade 
de Oxford. 
Tamén falan da interpretación de 
Anya Taylor– Joy sobre Jane 
Austen. 
 

A PRENDIZAXE DE LINGUAS 
 
Aquí atoparedes as propostas do Departamento de Programas Europeos 

 

 
 
Como nova incorporación ao catálo-
go da biblioteca, figura tamén a pelí-
cula Emma, baseada no clásico de 
Jane Austen do mesmo nome. 
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Emma (2018) 

 

Revisión do clásico de Jane Austen do mesmo nome. 

Boa elección para unha tarde de domingo... 

 

O s novos recursos audiovisuais. 

El escándalo Ted Kennedy(2017) 

La vida de Ted Kennedy y su carrera política se descarrilaron 
después de un fatal accidente automovilístico en 1969, en el que 
el coche que él conducía se precipitó desde un puente a un lago y 
en el que perdió la vida su joven secretaria de campaña, Mary Jo 
Kopechne  

 

La sociedad literaria y el pastel de patata (2018) 

En 1946 una escritora de espíritu libre, Juliet Ashton, esta-
blece una amistad con los residentes de Guernsey Island 
tras la Segunda Guerra Mundial, y decide escribir un libro 
sobre sus experiencias durante la guerra.  
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E  no verán... 
 
Propostas para ler mentras descansas no verán... 

El mensaje de Pandora 
 Javier Sierra (2021) 
 
El día que Arys cumplió dieciocho años recibió esta extraña carta. 
Le llegó desde Atenas envuelta en papel de estraza con el apremio 
de que debía leerla de inmediato. Escrita en circunstancias excep-
cionales, en ella su tía evoca el último viaje que hicieron juntas 
por el sur de Europa y le confía un secreto que llevaba eones 
guardándose: que los antiguos mitos esconden la clave para com-
prender el origen de la vida, las enfermedades e incluso nuestro 
futuro.   

Verano de Lobos 
Hans Rosenfeldt, 2021. 
 
El hallazgo de restos humanos en el 
estómago de un lobo muerto en la lo-
calidad de Haparanda, en la frontera 
entre Suecia y Finlandia, pone en mar-
cha una investigación que cambiará 
para siempre el destino de la policía 
Hannah Wester. El caso parece tener 
vínculos con un sangriento enfrenta-
miento entre narcotraficantes que tuvo 
lugar en Finlandia. Pero ¿cómo ha lle-
gado el hombre hasta el bosque de las 
afueras de Haparanda? 

Consumidos por el fuego 
Jaume Cabré, 2021 
 
Ismael no tuvo una infancia nada fácil, pero a pesar de todos los 
obstáculos logró estudiar y ahora se gana la vida como profesor de 
Lengua y Literatura. 
Un día se topa por casualidad con una antigua vecina y poco a poco 
empiezan a intimar, hasta que otro encuentro aparentemente casual, 
esta vez con el exconserje del instituto en el que da clases, conduce 
a Ismael a una situación límite con consecuencias aterradoras. Re-
cobrar la memoria y conseguir desentrañar la maraña de sucesos en 
los que está atrapado será una tarea difícil, que la destreza de Jaume 
Cabré combina magistralmente con las peripecias de un perspicaz y 
ensimismado jabalí.  
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X acobeo 2021. 
 
Propostas para o Camiño neste ano 2021. 

Neste ano 2021 podemos facer o Camiño de 
Santiago, mais sempre con seguridade. 
O Consello Xacobeo edita unha guía de reco-
mendacións para o peregrino de cara á adopción 
das medidas Covid. 
 
E se non vos sentides con folgos para facelo 
neste ano, sempre podemos extendelo para o 
próximo! 

Temos varias opciós para este verán: 
 Camiño primitivo 
 Camiño da costa 
 Camiño Francés 
 Camiño do Interior Vasco– Rioxano 
 Camiño Lebaniego 
 Camiño Castelán– Aragonés 
 
Podedes atopar información sobre os camiños na páxina web  
https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/camino-de-santiago.html 
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L ibros sobre o Camiño de Santiago, por Matilde Asensi. 
 
 

Peregrinatio. 
 
Año del Señor de 1324. El joven Jonás de Born lleva una vida 
disoluta en la corte de Barcelona. Para intentar enderezarle, su 
padre le ordena que recorra el Camino de Santiago como un 
peregrino más. Durante su periplo iniciático, Jonás recorrerá 
todos los hitos del Camino, reflexionando sobre su vida, y 
realizará todos los rituales necesarios para conseguir la Gran 
Perdonanza.  

Iacobus 

Galcerán de Born es un caballero de la orden de los hospitalarios, 
enemigos mortales de los templarios. La fama del monje guerrero acer-
ca de su gran capacidad para resolver enigmas llega a oídos del Papa 
Juan XXII quien decide encargarle una misión: descubrir a los culpa-
bles de las muertes del Papa Clemente, del rey Felipe y de Guillermo 
de Nogaret. 

Con la ayuda de Jonás, su hijo, aunque éste aún no sabe que lo es y de 
Sara, la hechicera judía de pelo blanco, consiguen la prueba definitiva 
que implicaba a los templarios en estos asesinatos, como venganza por 
haber quemado en la hoguera al gran Maestre del Temple. 

Además, descubrieron en un pergamino, que el oro que los templarios 
tenían cuando fueron abolidos por el anterior papa había sido escondi-
do a lo largo del Camino de Santiago en lugares señalados con la cruz 
de oro, la Tau. La codicia de Juan XXII encomienda a Galcerán una 
nueva misión: hacerse pasar por un peregrino y descubrir los escondi-
tes secretos del tesoro templario: más de mil quinientos cofres llenos 
de oro, plata y piedras preciosas. En Las Médulas, un laberinto bajo 


