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Editorial 

 

Somos estes, si, os que neste Curso 20010-2011 formamos o Equipo de Redac-
ción de Xornalouro. Algúns repetiamos e outros comezamos a ser xornalistas 
(ou xornalouristas) este ano por primeira vez: Nerea Pena, Alma Ramos, An-
drea Cabanas, Andrea Freire, Lucas Rega, Christian Pérez, Iria Braña, Lara Fa-
nego e Sabela Quirós. Os reporteiros van cambiando, pero Xornalouro segue. 
 

   Benvidos, queridos lectores, a outra edi-
ción da vosa revista favorita: Xornalouro. 
   Supoñemos que a maioría xa sodes lecto-
res asiduos, pero aos primeirizos queremos 
darlles, ante todo, a benvida. 
   Nesta edición contamos, como sempre, 
con dúas entrevistas de luxo: a primeira 
delas, á alfocense Tamara Casabella Par-
deiro, da que diremos simplemente que é 
unha artista, e a Juan Novás, técnico de 
cultura do Valadouro. 
   E como en Xoralouro seguimos a actuali-
dade das parroquias, tamén contamos con 
noticias nosas, de aquí, que atoparedes na 
sección “Noticias do Val”. E, como non, fa-
lando de noticias, tampouco vos esqueza-
des de ler as do instituto, que estamos se-
guros que serán do voso agrado. 
   Coma todos os anos, contamos cun tra-
ballo de investigación, que se encargaron 
de realizar este ano as alumnas de 2º Sara 
Bouso, Reyes Braña e Sonia Exposito, so-
bre o viveiro que ten nas  Oiras o pai desta 
última. 
   E, claro está, ós gañadores do Certame 
das Letras Galegas 2011 tamén lles dedica-
mos un espazo na nosa revista; se quere-
des saber quen foron este ano, non tedes 
máis que pasar as páxinas e mirar. 
   A arte, a música, o cine, a televisión… a 
todos nos gusta iso e polo tanto unhas das 
seccións da nosa revista está dedicada a 
eses temas; seguro que atopades informa-
ción relacionada con eles que vos interese. 
   Unha das últimas seccións está dedicada 
á xente á que lle gusta o deporte. Atopará 
nela un montón de información relaciona-

da con ese mundo . 
   E xa para ir rematando, non poden faltar 
na nosa revista as dúas últimas seccións: a 
de “Lembranzas”, na que botamos a vista 
atrás e vemos outra vez a alumnos que xa 
se foron e recordamos momentos pasados. 
E os famosos “Tests de gustos”, nos que 
sometemos a un rapaz e a unha rapaza de 
cada clase a unha serie de preguntas so-
bre as súas preferencias. 
   Con este número de Xornalouro xa van 
32 edicións da nosa revista. Son arredor 
de 15 anos de publicacións e unha chea de 
colaboradores e redactores que foron pa-
sando por aquí. A nosa é unha revista con 
historia e con moitas historias de xente en-
tre as súas páxinas. 
   Agora comeza un novo curso, o 2010-
2011. Haberá que volver estudar, facer 
exames, ver ós compañeiros, organizar 
moitas actividades de teatro, cine, premios 
literarios... e outra vez o Xornalouro volve-
rá editarse para recoller as cousas que van 
pasando no noso instituto e fóra del, por-
que iso é o Xornalouro, unha proba viva do 
noso lugar e da nosa historia. 
   Ben, despedímonos xa e animámosvos a 
pasar as páxinas e deleitarvos co que ne-
las pon. Pero antes temos que darlles as 
grazas a todos os colaboradores, tanto ós 
do instituto como ós de fora del, por facer 
que esta nova edición de Xornalouro fose 
posible. A todos vos, os que nos axudastes 
e seguides axudándonos, moitas grazas. E 
vos, queridos lectores, grazas tamén, por 
seguirnos cada ano. E seguide, seguídenos 
moitos anos máis. 
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