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Aínda que pareza que non están, están 

HOMENAXE ÁS LIMPADORAS  
 
 

 

Ramira e Carmen, dúas inimigas acérrimas da sucidade e defensoras convencidas 
da hixiene, nun corredor do noso instituto, nunha tarde de traballo, lucindo os no-
vos uniformes que estrearon este curso, máis elegantes, modernos e atractivos. 
 
   Dicimos que parece que non están porque 
normalmente non as vemos nas horas de cla-
se: mentres alumnos e profesores fan o seu 
traballo pola mañá, elas fano polas tardes, 
cando o instituto está en silencio e solitario. 
Pero están, si que están, porque ó seguinte 
día notamos que as cousas están máis limpas 
e máis colocadas. Son Ramira e Carmen, as 
nosas limpadoras. 
   De Ramira e Carmen podemos dicir, aínda 
que no seu traballo pareza mentira, que te-
ñen vocación. Non só limpan, senón que se 
preocupan de educar á xente para que non 
manche, e ata se atreven a recrutar alumnos 
de cando en vez para que lles axuden e así 
aprendan a importancia de coidar as nosas 
cousas. 
   Dende que chegaron ó noso instituto, os 
corredores, as oficinas, a sala de profesores… 
e moitas outras dependencias enchéronse de 
plantas, co cal gañaron en alegría e en saú-
de. Comezaron con medo, sospeitando que 
podería estenderse o deplorable costume da 
xente nova de estragar as cousas porque si, 
e temendo que as plantas pasaran pouco 
tempo despois a mellor vida. Pero non, a ini-
ciativa obtivo boa acollida e a xente do insti-
tuto, tanto a nova como a maior, respectou 
ós novos inquilinos vexetais. Agora o xardín 
do instituto atópase máis dentro das súas pa-
redes que fóra delas. 

   E non só se conformaron Ramira e Carmen 
con coidar da limpeza e da hixiene do noso 
instituto, senón que se atreveron a lanzarse ó 
mundo do celuloide, como fixemos moitos no 
noso centro nos últimos anos. Comezou Ra-
mira, que facía o papel de nai do protagonis-
ta na película Lume na alma, e logo foi Car-
men, no papel de avoa da protagonista da 
nosa última película ata o momento, a titula-
da Volveremos, que estreamos o pasado ano 
2010. As dúas cumpriron con nota alta nesta 
experiencia cinematográfica e non descartan 
volver a poñerse diante das cámaras. 
   E por riba de todos debemos destacar a 
humanidade destas dúas mulleres. Os que as 
coñecemos e compartimos con elas horas du-
rante as tardes sabemos da súa capacidade 
para facer amigos, da súa conversa amena (e 
ás veces prolongada), do seu sentido do hu-
mor e da súa amizade, valores todos estes 
que non deberan ser exclusivos de ningún 
oficio, senón comúns a todos eles. 
   Lembramos tamén aquí, xa que aproveita-
mos para renderlles homenaxe a Ramira e a 
Carmen, ás anteriores limpadoras do noso 
instituto: Asunción, Elba (tristemente falecida 
non hai moito) e Ana (tamén gran actriz nas 
nosas películas). Sirvan estas liñas na contra-
portada para agradecer o esforzo e o traballo 
destas mulleres que, sen verse moito, axú-
dannos a todos a vivir mellor. 

 

Adeus, Mª Xosé 
 

 
 

A última profe de 
Matemáticas 

 

   De entre os profesores novos que es-
tiveron neste pasado Curso 2010-2011 
no noso instituto destacamos a María 
Xosé, posto que ela foi a única que per-
maneceu no centro durante o curso 
completo. Natural de Mondoñedo e resi-
dente en Foz, María Xosé destacou pola 
súa simpatía e o seu sorriso, sempre 
presente nas súas conversas e na súa 
presenza durante estes meses que per-
maneceu connosco. 
   Pero é que a marcha de María Xosé 
non é só a marcha dunha profesora. A 
súa marcha é tamén a marcha dunha 
especialidade educativa, como son as 
Matemáticas, polo menos no que res-
pecta ó 2º Ciclo, posto que no 1º Ciclo 
aínda permanece Pilar Caserío. A crise 
económica que padecemos actualmente 
no mundo tamén se deixa sentir no en-
sino e as autoridades educativas, aten-
dendo á escaseza de presupostos e ten-
do ademais en conta que no noso insti-
tuto hai moi poucos alumnos, decidiron 
prescindir, despois da marcha de María 
Xosé, do especialista de Matemáticas, 
materia que terá que impartir outro pro-
fesor do noso centro que non é especia-
lista na materia. Isto, como xa declarou 
o noso claustro en varias ocasións, irá 
en detrimento da calidade da ensinanza 
no IES Alfoz-Valadouro, pero xa se sa-
be: actualmente manda o económico en 
todo e contra iso non se pode loitar. 
   E queremos rematar expresando dous 
desexos, un persoal e outro colectivo: o 
persoal, que María Xosé teña moita sor-
te nos novos destinos docentes que lle 
toquen; o colectivo, que a crise vaia re-
mitindo e que, polo menos, o ensino 
non se siga vendo prexudicado por ela 
da maneira en que o está sendo no no-
so instituto, coa supresión de varias es-
pecialidades docentes. Dous desexos, si, 
pero… onde está o xenio da lámpada 
para satisfacelos? 
 


