
O Xornalouro 
 

Son xa varios anos defendendo a natureza 

ECOLOXISTAS CON VOZ NATURA 

O día 4 de Decembro os rapaces maiores foron a recoller cogomelos á Fraga Vella. 
É unha das variadas actividades que realizamos co proxecto “Voz Natura”. Na foto 
vemos a Mónica Cabanela na natureza, atravesando un regato de auga cristalina. 
 

   Durante varios anos queixámonos de que 
os rapaces do noso Instituto non respectaban 
a natureza, de que tiraban ó chan todos can-
tos desperdicios atopaban, enchendo o noso 
patio e os nosos corredores de bolsas de 
plástico e de papeis, incluso facéndoo a pro-
pósito. Nos últimos tempos, porén, as cousas 
están a cambiar, e bastante. Non só temos xa 
o patio, os corredores e as clases bastante 
máis limpos, senón que xa estamos inscritos 
nun programa de protección da natureza des-
tinado ós centros escolares e que se coñece 
co nome de Voz Natura. 
   Os que coñecemos o Instituto lembraremos 
tamén o estado no que se atopaba o noso 
patio traseiro: cheo de escombros, desnivela-
do, sucio... Lembraremos tamén que hai un 
par de anos se empezou a amañar o xardín, 
que se lle quitaron as pedras, que se aplanou 
o chan, que se plantaron unha chea de plan-
tas decorativas e de árbores e que, incluso, 
se tivo durante algún tempo un pequeno in-
vernadoiro para cultivar fresas ou flores. To-
do iso non saíu do aire, senón de que derivou 
dun traballo dun proxecto de mellora da na-
tureza no que o noso Instituto se atopa ins-
crito: o proxecto Voz Natura. 
   Para este Curso 2009-2010 no que xa nos 
atopamos embarcados o proxecto Voz Natura 
pretende organizar varias actividades, sempre 
tendentes a protexer, preservar e mellorar o 
medio ambiente natural no que vivimos. Para 
empezar, o noso Instituto participará nunha 
limpeza organizada do entorno do río Ouro, o 
noso río, que tantos momentos agradables de 
lecer lles proporciona a todos os veciños do 
Val e a tantos que nos visitan e que nos últi-
mos anos viuse contaminado pola acción de 

xente que non respecta a natureza. Por outra 
banda, xa existe na entrada do noso Instituto 
unha caixa de cartón na que se recollen para 
reciclarse os CDs e os DVDs usados, que non 
se deben tirar nos lugares normais para o 
lixo, senón que deben reciclarse dunha forma 
especial para que non contaminen. Por iso é 
labor de todos ir recollendo os CDs e DVDs 
que teñamos na casa e que vaiamos tirar 
para reciclalos aquí, no noso Instituto. Ade-
mais, non debemos esquecer que varios dos 
alumnos do noso Instituto están a colaborar 
no coidado das aves, mantendo nalgunha ár-
bore da súa casa unha caixa-niño que se lle 
deu no Instituto, para que alí poidan vivir os 
diversos tipos de paxaros. 
   Todo este labor de concienciación e de ac-
tuación en favor da natureza que leva varios 
anos funcionando no noso Instituto está or-
ganizado sobre todo por dous profesores: 
Gonzalo Alonso e Simeón Neira, que son os 
que preparan e realizan as plantacións, os 
que reparten as casas-niño dos paxaros, os 
que animan a reciclar os produtos que se van 
tirar e os que, en ocasións, como o pasado 4 
de Decembro, levan ós rapaces á natureza, a 
aprender a amala e a realizar actividades 
educativas no seu entorno, como recoller co-
gomelos, ou setas, como se queiran chamar. 
   Dende Xornalouro queremos felicitar a es-
tes dous profesores, ós alumnos que colabo-
ran con eles a todas aquelas persoas que, 
amando a natureza e respectándoa, estannos 
axudando a todos a vivir dun xeito máis sau-
dable e máis feliz. Todos debemos apostar 
por unha vida máis natural. De este modo to-
dos sairemos gañando e o futuro poderá ver-
se cunha mirada máis optimista. 

Gonzalo Alonso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A natureza: 
traballo e amor 

 

   Gonzalo Alonso é o noso profesor de 
Bioloxía e Xeoloxía dende hai xa uns 
cantos anos, aínda que tamén dá Física 
e Química e algunha que outra materia 
máis. Dende Asturias, unha terra moi 
semellante á nosa, chegou a Galicia 
para exercer o seu traballo como docen-
te da materia das Ciencias Naturais, na 
que é Licenciado. Pero é que Gonzalo 
non só traballa en algo relacionado coa 
natureza, como é ensinar ós rapaces da 
ESO todo o que ten que ver con este te-
ma, senón que, ademais, é un profundo 
namorado das paisaxes e dos seres que 
as habitan. Por se alguén non o sabe, 
diremos que Gonzalo é un gran amante 
das excursións pola montaña, e xa en 
feito varias a paisaxes do máis agrestes 
pola súa Asturias natal, polos Picos de 
Europa e por outros lugares. Por outra 
banda, é, xunto a Simeón, un dos pro-
motores no noso Instituto das activida-
des de defensa da natureza que se en-
cadran dentro do título de Voz Natura, 
polo que aínda se merece un aplauso 
maior. E, finalmente, Gonzalo leva cinco 
anos desempeñando o difícil posto de 
Xefe de Estudos do IES Alfoz-Valadouro, 
coas moitas dificultades e incompren-
sións que case sempre supón un posto 
como este. Por iso, nesta contraportada 
do Número 30 de Xornalouro queremos 
facerlle esta pequena homenaxe a Gon-
zalo, felicitalo polo seu traballo e polo 
seu empeño en coñecer, valorar, disfru-
tar e coidar o medio natural tan fermoso 
que temos, tanto en Galicia como en As-
turias. Ah! E unha cousa máis. Xa sabe-
des que agora o noso Instituto ten unha 
páxina Web propia, na que podedes 
consultar moitas cousas do noso centro 
(fotos, actividades, noticias, o propio 
Xornalouro, etc.). Pois ben, Gonzalo é o 
que se ocupa de actualizala. Case nada. 
 


