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XIII CONCURSO CARTEIS
“AS FESTAS POPULARES NA OBRA DE D. ANTONIO FRAGUAS”



Don Antonio Fraguas naceu no lugar de Insuela, concello 
de Cotobade. Nunha das súas lembranzas conta como 
cando chegou a Pontevedra para estudar no instituto 
chamábano «o da aldea». Hoxe en día cada vez hai me-
nos nenos nas nosas aldeas, sobre todo nas do interior 
de Lugo e Ourense, polo que cunha poboación cada ano 
máis envellecida acaban por ser abandonadas. É este un 
proceso que sofre tamén o mundo rural do resto do Es-
tado e que cómpre solucionar, motivo polo que milleiros 
de persoas se manifestaron en Madrid o pasado 31 de 
marzo.

A don Antonio Fraguas, quen sempre se gabou de ser da 
aldea -«eu son, Antonio de Insuela»-, debémoslle que co 
seu tenaz interese e traballo de campo na investigación 
etnográfica e folclórica moitas das nosas festas, litera-
tura oral, crenzas ou oficios quedaran documentadas e 
así non se esquezan por culpa do progreso e o despoboa-
mento do noso mundo rural. Así pois, quen mellor que el 
para dirixir o Museo do Pobo Galego dende a súa funda-
ción e apertura alá polo 1977.

Don Antonio participou activamente noutros moitos 
proxectos e formou parte das Institucións máis impor-
tantes promovidas polo Galeguismo do Século XX. Fo-
ron moitos os recoñecementos que se lle demostraron 
en vida, e un deles, tan merecido como os demais, foi 
honrar a súa vocación e profesión de docente dándoselle 
o seu nome ao noso Instituto no ano 1994. Ao lembrar 
noutro dos seus escritos ao seu amigo Fermín Bouza 
Brey, a quen se lle dedicara xa o Día das Letras Galegas, 
don Antonio apunta: «quen me dera que algún ano mo 
dedicasen a min tamén». Pois ben, neste ano cúmprese 
por fin o seu desexo e dende as páxinas da nosa revista 
queremos celebralo. Un recoñecemento máis para que 
a súa persoa e legado arraigue e permaneza no recordo 
de todos nós e das futuras xeracións que cursen os seus 
estudos neste Centro, ao igual que o carballo que diante 
do mesmo se plantou para conmemorar tal efeméride.
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ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS

Este ano a Semana Cultural do instituto céntrase na figu-
ra de Antonio Fraguas Fraguas, a quen se lle dedican as 
Letras Galegas 2019. Non podía ser doutro xeito pois este 
curso cúmprense vinte e cinco anos dende que se lle puxo 
o seu nome ao noso IES e é tamén o vixésimo aniversario 
do falecemento de Antonio Fraguas Fraguas.

BIOGRAFÍA

Antonio Fraguas naceu en Insuela, na parroquia de Lou-
reiro, Cotobade, o 28 de decembro de 1905, fillo de María 
Teresa Fraguas Vázquez. Levou os apelidos de súa nai ata 
que o seu pai, Manuel Fraguas Rodríguez, que era cantei-
ro, regresou de Brasil e o recoñeceu como fillo, convertén-
dose en Antonio Fraguas Fraguas. Isto é o comezo dunha 
vida “moi literaria”.

Antonio Fraguas estivo a piques de converterse en con-
dutor de máquina do tren, marchando cos seus pais para 
Brasil. Probablemente hoxe non o estariamos recordando 
se non tivese sido polo seu mestre, que foi quen de ver as 
súas capacidades e recomendou que seguira estudando. 
Foi a nai de Antonio Fraguas quen estivo de acordo, e gra-
zas a isto cambiou a vida do seu fillo.

Antonio Fraguas estudou en Pontevedra, onde o coñe-
cían como “Antonio o da aldea”, condición que viviu con 
orgullo. No Instituto de Pontevedra, tivo profesores como 
Losada Diéguez ou Castelao, o profesor de debuxo, que 
lle poñía moi boas notas. Xunto con varios compañeiros, 
fundou a “Sociedade da Lingua”, co obxectivo de defen-
der o galego e elaborar un dicionario.

Marcha a Santiago para estudar na Universidade, na Fa-
cultade de Filosofía e Letras. Finalizada a carreira, con-
verteríase en profesor auxiliar da Facultade de Xeografía 
e Historia. Nos seus anos de estudante universitario, en-
trou en contacto con membros do Seminario de Estudos 
Galegos, unha institución que ten o propósito de estudar 
e divulgar o patrimonio cultural galego e de formar novas 
investigadoras/es, no que Antonio Fraguas ingresou en 
1927. Nesta época publicou varios artigos e realizou tra-
ballos de campo para estudar comarcas, por exemplo, a 
de Melide, onde catalogou xacementos castrexos. Así 
mesmo, nestes anos, tivo como compañeiros e amigos 
a Castelao, Otero Pedrayo, Cuevillas, Filgueira Valverde, 
Risco, Bouza-Brey… Antonio Fraguas afiliouse ás Irman-
dades da Fala en 1924.

En 1932 casou con Teresa Martínez Magariños e, ao ano 
seguinte, comezou a traballar no Instituto da Estrada. In-
tegrouse no Partido Galeguista e participou de xeito acti-
vo na campaña a prol do Estatuto de Autonomía.

Tras o golpe de Estado de 1936, Antonio Fraguas foi per-
seguido, pola súa actividade galeguista. Foi separado do 

Debuxo realizado por Marisa Calderón

Antonio Fraguas no medio, coa súa nai, á esquerda,  
dúas tías e o seu tío (Pontevedra, 1907).

Fonte: Museo do Pobo Galego, «Fondo A. Fraguas»

Fonte: Museo do Pobo Galego
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ensino público, ao que regresaría en 1950, traballando no 
Instituto Masculino de Lugo e, dende 1959, no Rosalía de 
Castro, en Santiago, onde se xubilou en 1975, o 28 de de-
cembro dese ano, o día do seu septuaxésimo aniversario.

A pesar de que os anos de guerra e ditadura foron moi 
tristes para el, co Seminario de Estudos Galegos arrasa-
do; co peche do Instituto da Estrada; amigos, como Ánxel 
Casal e Camilo Díaz Baliño, mortos, e outros, como Caste-
lao, fuxidos, Antonio Fraguas continuou co seulabor, ta-
mén como docente. Ocupou a cadeira de Castelao na Real 
Academia Galega, e, en 1944, foi creado o Instituto Padre 
Sarmiento de Estudios Gallegos, ante o baldeiro cultural 
que deixara a desaparición do Seminario de Estudos Gale-
gos. Ademais de investigador, escritor e conferenciante, 
foi tamén director do Museo do Pobo Galego dende 1976.

Antonio Fraguas Fraguas faleceu o 5 de novembro de 
1999 en Santiago de Compostela, unhas semanas antes 
de cumprir 94 anos.

FONTES: Páxina web da Real Academia Galega,  
Páxina web do Portal da Lingua e Conferencia de  

Víctor Freixanes no IES Antonio Fraguas.

ENTREVISTA A ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS (1997)

Para a revista deste ano recuperamos unha entrevista 
elaborada por dúas exalumnas do instituto: María García 
Liñeira e Amelia Tomé Cruz. Publicouse no exemplar de 
Xeada de 1997, un monográfico sobre Antonio Fraguas. 
Estas foron as preguntas que lle fixeron:

“Cando vostede era pequeno non era moi común que 
a xente tivese a oportunidade de facer o Bacharelato e 
máis raramente de estudar unha carreira. Cales foron as 
circunstancias que llo permitiron?

A verdade é que eu, como a maioría dos rapaces, só ía 
acabar a escola primaria e logo o meu pai e mais eu mar-
chariamos cara ó Brasil. Pero as cousas aconteceron dou-
tro modo: o meu pai quería que eu fose maquinista de 
tren, pero a verdade é que eu non sabía o que quería ser 
e o tren dábame medo. Eu tiña un amigo en Niteroi que 
un día me enviou unha postal dun edificio. Dicíame nela 
que se eu ía ó Brasil e ía alí, aprendería todas as cousas 
que se podían aprender. E a min foi esta idea a que me 
gustou. Así que cando abriron unha nova escola preto da 
miña casa á que podía ir, aínda que só tres meses antes 
de marchar a América, falei co meu pai e fun. Ó cabo des-
te tempo o mestre falou con meu pai e díxolle que era 
unha mágoa que tivese que marchar porque eu era un bo 
alumno. O meu pai púxose triste e alegrouse ó mesmo 
tempo, pero despois de falar coa miña nai –que ó mar-
char eu quedaría soa– decidiron que seguise estudando. 
Rematei 1º e 2º por libre e ó terceiro ano ingresei no Ins-
tituto de Pontevedra.

Cal era o ambiente no Instituto neses anos?

Eu era un campesiño, un rapaz da aldea, e iso… tiña os 
seus perendengues. O ambiente era moi diferente ao que 
eu estaba acostumado, non sempre foi fácil. Moita xente 
miraba para min por riba do ombreiro. Aínda así, achei 
alí os meus mellores amigos. Nós eramos conscientes da 
sorte que tiñamos ó poder estudar, e traballabamos duro. 
Os profesores eran en xeral moi ríxidos, pero tívenos moi 
bos, como Losada Diéguez. Naquela época tamén xurdi-
ron as primeiras ideas galeguistas entre nós.

Antonio Fraguas o día que asinou a doazón da súa biblio-
teca ao Museo do Pobo Galego. (1994).  

Fonte: Museo do Pobo Galego
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Cales son as persoas que máis influíron na súa forma 
de pensar?

Losada Diéguez, o meu profesor de Lóxica en 6º de Ba-
charelato.

Por que?

En primeiro lugar, foi un home que me ensinou moitas 
cousas e que realmente me gustou como profesor. Pero 
foi algo máis para min. Os meus amigos e mais eu crea-
ramos unha especie de sociedade para a recuperación da 
lingua, e tiñamos pensado facer un dicionario e levaba-
mos un “pin” na solapa. Losada Diéguez interesouse pola 
nosa idea e aconsellounos sobre a forma de facelo. Se eu 
tivese permanecido ó seu lado durante moitos anos e os 
compañeiros da “sociedade” tamén o fixeran, teriamos 
feito moitas cousas.

Cal foi o camiño que o levou cara o ensino?

Supoño que as circunstancias. Non sei. Rematei a carreira 
e púxenme a traballar. Gustábame traballar cos rapaces. 
Cando eu era neno rematei na miña primeira escola, na 
que pasara oito anos, crendo que a regra só servía para 
mallar, sen ter collido nunca unha tiza, sen ter feito nunca 
un ditado e sabendo as únicas cousas que nos explicara 
o mestre, que era afónico e “tuerto”. Eu fun un mestre 
moi diferente. Faciamos cousas nas aulas, explicaba moi-
to, se me confundía non me preocupaba rectificar –todos 
cometemos erros–, …

(María e Amelia fálanlle do cariño co que a xente maior 
á que lle deu clase o recorda)

Si. As rapazas do feminino (o actual Instituto Rosalía de 
Castro) queríanme moi ben, pero queríanme máis os ra-
paces do Instituto de Lugo.

Como era o seu compromiso político?

Non era ese o meu campo, eu adicábame máis a traballar 
para artigos, estudos…; aínda así participei na campaña 

do ano 36, cando se ía votar o Estatuto de Autonomía. Eu 
sempre pensei que estaba ben, nós formamos parte dun 
Estado pero temos que recuperar e coñecer a nosa cultura 
e defender a nosa personalidade. O Estatuto axudaría.

Que supuxo para vostede substituír a Castelao na Real 
Academia Galega?

Foi moi importante para min. Non era só ingresar na Real 
Academia e traballar con xente tan importante dentro 
do panorama lingüístico galego, senón ocupar o lugar 
de Castelao. Se fose outra persoa calquera sería moi im-
portante, pero non suporía o orgullo e o compromiso de 
intentar continuar o labor que un home tan importante 
como Castelao comezara.

Por que cre que a súa idea, a idea de “Nós”, dunha re-
vista en galego, non avanzou coa decisión e a solvencia 
coa que o fixeron outros proxectos como a narrativa en 
galego?

En realidade non o sei. É un feito que non hai tantas revis-
tas e xornais en galego como se podería esperar, e porén 
xa se escribe moita novela en galego, como ben dicides. 
Pero eu creo que hai que darlle tempo ó tempo. A cousa 
xa avanzou bastante desde aquela época –por exemplo, a 
época de Franco– coa que hai un contraste total. O perio-
dismo en galego está dando os primeiros pasiños, xa hai 
algún xornal, e é unha iniciativa que espero que co tempo 
saia adiante. Por outra parte, escribir periodicamente é 
sempre máis difícil que agardar a que chegue a inspira-
ción sen présa porque non tes un prazo limitado. Sacar 
adiante un xornal supón unha coordinación en equipo que 
non hai cando se escribe un libro.

A súa vida é un traballo continuo: unha grande produ-
ción, teses e estudos en profundidade… pero, que pre-
tende deixar coa súa obra?
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Francamente non pensei nunca en deixar nada, porque en 
realidade non fixen nada de moita transcendencia como 
fixeron outros escritores galegos. Cando escribía non pen-
saba en “legar” algo, só me centrei no que me gustaba 
e valoraba: Galicia. Fixen estudos sobre isto que espero 
que lle vallan de algo a alguén; foi unha recuperación de 
cousas do noso pobo e as nosas xentes que me parecían 
interesantes. Se deixan algún pouso na nosa xente ou 
non xa se verá.

Que significou para vostede o Museo do Pobo Galego?

Foi un grande labor. Recolle todo aquilo que nos trae re-
cordos da nosa infancia ós que nacemos no mundo rural. 
O paseo polas diferentes salas (a sala do mar, recordos 
mariñeiros; un arado; unha tecedora, …), é coma un cami-
ño pola Galicia que vivimos. O museo está cheo de cousas 
que utilizamos todos os días e que xa non se ven. É agra-
dable volver atrás.

Como ve vostede a evolución de Galicia no ámbito cultu-
ral, lingüístico…? Perdemos cousas polo camiño?

Creo que se avanzou moito. Seguro que perdemos algo; 
sempre se perde, pero conseguimos moitas cousas. Falta 
camiño, pero xa hai moito. Os rapaces tedes unha educa-
ción en dous idiomas, hai debuxos na televisión para ne-
nos (“o Xabarín”), cómics, grupos musicais, revistas, xor-
nais… Estanse a facer moitas cousas, pero sobre todo vós 
podedes falar galego libremente e escribilo se queredes.

Que é para vostede unha homenaxe?

Unha homenaxe miña? Pois para min é algo que non me-
rezo, e ademais, que non entendo. Creo que non fixen 
nada meritorio dabondo como para ser homenaxeado. 
Non escribín versos bonitos que sirvan para lembrar co 
paso do tempo, versos inmortais coma os de Rosalía ou 
Pondal. Xa me gustaría, pero non.

Fixo un gran esforzo pola defensa da nosa cultura e 
grandes estudios antropolóxicos, foi un gran xornalis-
ta…

Todo o que fixen levoume moito traballo. Por exemplo, 
a tese, á que dediquei tanto tempo. Pero non me parece 
suficiente. Non entendo tanto recoñecemento. En certa 
ocasión, un grupo de antigos exalumnos de Lugo propu-
xeron poñerlle a unha rúa da cidade o meu nome. En canto 
me enterei, escribín unha carta ó Concello para que desis-
tisen da idea. Pero non me fixeron caso. Cando asistín á 
inauguración crin que morría de vergoña; xente tan im-
portante alí, cando eu non era ninguén. Sentía reparo polo 
que pensarían ó ver o meu nome nunha praza, ó lado dou-
tras rúas con nomes que si eran realmente importantes.

Por que non quere recoñecer o grandísimo labor que rea-
liza?

Fixen cousas, pero non tantas nin tan importantes. Que-
da moito por facer entre todos, pero iso queda nas vosas 
mans.

 María e Amelia (COU)”

SETE DÍAS DEDICADOS A ANTONIO FRAGUAS 
FRAGUAS: CRÓNICA DA SEMANA CULTURAL

O luns día 8 de abril comezamos a Semana Cultural no 
noso instituto, coordinada pola profesora de Debuxo Pilar 
Pérez. Estas son algunhas das actividades que se orga-
nizaron!

CONFERENCIA DE VÍCTOR FREIXANES

O alumnado de 1º de Bacharelato, as delegadas e dele-
gados, e parte do profesorado, ademais de autoridades 
convidadas e familiares de Antonio Fraguas, asistiron á 
Conferencia Inaugural, na que Víctor Freixanes, o presi-
dente da Real Academia Galega, nos achegou á figura do 
etnógrafo, mestre e galeguista, ao que se lle dedican este 
ano as Letras Galegas.

Remontándose á figura de Rosalía de Castro, a primeira 
autora homenaxeada, en 1963, e á de Castelao, a quen 
Antonio Fraguas substituíu na RAG, Víctor Freixanes ex-
plicounos, resumíndoo en tres razóns, por que se lle dedi-
can as Letras Galegas este ano ao autor que lle dá nome 
ao noso instituto. Centrouse na súa biografía, que segun-
do Freixanes nos traslada os acontecementos de todo o 
século XX ata hoxe, de Galicia e do mundo en xeral, así 
como no seu compromiso coa defensa da liberdade, da 
democracia e, sobre todo, da lingua e da cultura galegas, 
que representan a nosa identidade colectiva. Por último, 
destacou a súa figura como mestre. Víctor Freixanes re-
feriuse directamente á Conselleira de Educación, Carmen 
Pomar, tamén presente, para transmitirlle a súa opinión, 
que probablemente o propio Antonio Fraguas comparti-
ría: a importancia de fomentar, dende o ensino, a curiosi-

Fonte: páxina web da RAG
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dade, así como facer ver o valor da nosa lingua. Freixanes, 
como conclusión, díxonos, referíndose á necesidade de 
coñecer a nosa cultura: “Somos na medida en que somos 
conscientes do que houbo antes ca nós”.

O CARBALLO DE ANTONIO FRAGUAS

O luns a última hora, todo o alumnado e profesorado do 
instituto, mesmo algunhas profesoras e profesores que 
había tempo que non viamos, dende que se xubilaran, 
saímos do instituto para ver plantar un carballo traído 
dende o Cotobade natal de Antonio Fraguas. Despois 
dunhas actuacións musicais, do discurso do profesor de 
Bioloxía, Carlos Dacal, e do recitado dun poema, planta-
mos un carballo. Teremos que agardar un tempo ata que 
se converta nunha árbore grande, como se pode ver na 
fotografía.

CONFERENCIA DE CÁNDIDO CANEIRO

Cándido Caneiro visitou o noso 
instituto o martes 9 de abril. O 
alumnado de 4º de ESO asistiu a 
unha charla na que falou sobre o 
Entroido e, a través deste, da vida 
no mundo rural e do seu aban-
dono pola migración ás cidades. 
Convenceunos da importancia de 
recuperar os entroidos para atopar 
a nosa identidade como pobo. O 
escultor Cándido Caneiro fíxonos 
relacionar o Entroido co contacto 
coa natureza e co seu respecto. 

Falounos de distintos personaxes dos entroidos galegos, 
como os peliqueiros, os cigarróns, os felos, as máscaras… 
Se vedes unha máscara colocada na Biblioteca, é un aga-
sallo que lle fixo ao noso instituto.

OBRADOIRO DE PAPIROFLEXIA

As alumnas e os alumnos de 4º tivemos un obradoiro de 
papiroflexia. A profesora de Matemáticas, Teresa Otero, 
ensinounos a facer un lapiseiro co debuxo de Antonio Fra-
guas.

A VERBENA DAS PALABRAS

Neste espectáculo musical, o mércores 10 de abril, 
algunhas compañeiras e compañeiros de Bacharelato, 
baixo a dirección de Pablo López, o profesor de Música, 
cantaron, tocaron, bailaron e actuaron. Foi moi divertido! 
Fixeron dous pases, e, ademais do alumnado de 1º e 2º de 
ESO, viñeron tamén alumnas e alumnos de Primaria do 
CEIP das Fontiñas e do Monte dos Postes.

CHARLA-CONCERTO DE PEDRO LÓPEH

O alumnado de 3º e 4º de ESO e de 1º de Bacharelato foi o 
público dunha charla-concerto que deu Pedro Lópeh, que 
é, entre outras, un músico estremeño e un defensor da 
cultura popular. Explicounos a diferenza que hai entre o 
folclore e o que el chama a “música popularizada”, que 
é aquela que nos impoñen e que coñecemos, e incluso 
nos acaba gustando, a forza de escoitala a todas horas. 
A súa charla intercalouna con pezas que tocou co acor-
deón, como unha canción da cultura popular xudía, outra 
que coñeciamos pola banda sonora de Amélie, un arranxo 
para acordeón dunha peza do músico Camarón, unha can-
ción estremeña con influencias da música portuguesa…

RECITADO DE TEXTOS NA BIBLIOTECA

O venres, o alumnado de 2º de ESO, en dous pases, foi o 
público dun recitado de textos na Biblioteca. Alumnas e 
alumnos de 3º e 4º de ESO leron fragmentos de obras que 
xiran en torno á vida no mundo rural. Estiveron acompa-
ñados por imaxes que se proxectaron.

Unha cousiña! Algúns dos “graffiti” que aparecían nas 
fotos non están en “Órdenes”. Como Antonio Fraguas se-
guramente querería, ímoslle chamar Ordes!

PECHE DA SEMANA CULTURAL

As dúas últimas horas do venres 12 de abril suspendéron-
se as clases e todo o instituto baixou ao Ximnasio. Houbo 
un desfile no que se mostraron traxes galegos propios 
de distintas zonas de Galicia. Acompañados, como non 
podía ser doutro xeito, de música tradicional galega, non 
faltou baile galego para o peche desta Semana Cultural.

Moitas grazas a Cantigas e Agarimos e a Brincadeira por 
colaborar!

 Rosalía Soto Rey, 4º ESO D
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O ÉXITO DUN SLOGAN

O slogan é unha palabra ou frase curta fácil de recordar, 
un lema orixinal e chocante. A miúdo utilízase na publi-
cidade, na propaganda política, relixiosa, etc. como frase 
identificadora e para formar confianza. É un termo deri-
vado do inglés, slogan, cuxa orixe etimolóxica é do gaéli-
co sluagh-ghairm, onde sluagh significa exército e ghairm 
corresponde a choro ou grito. Sluagh-ghairm sería entón 
o “grito de guerra” que identificaba a un determinado 
grupo. O slogan é amplamente utilizado nos anuncios da 
televisión, en Internet, nos carteis publicitarios, e noutros 
medios de comunicación. Para crear un eslogan, as per-
soas creativas, en xeral, utilizan frases curtas e simples, 
nas que están presentes as características esenciais do 
produto, da empresa, dun lugar ou do que se queira facer 
publicidade, co fin de permanecer gravadas na memoria 
do consumidor. O slogan é unha frase clave ou expresión 
que resume a posición da marca ou da empresa. Existen 
slogans famosos e outros que non, debido ao modo de 
facerlle publicidade, por ser moi longo, difícil de memo-
rizar, etc.

Para que un slogan triunfe búscase que teña as seguintes 
características ou polo menos gran parte delas:

É fácil de lembrar. O slogan debe recoñecerse rapidamen-
te, as persoas deben lembralo nun segundo ou dous. 
Unha frase curta e pegadiza pode ter un gran impacto en 
anuncios, vídeos, carteis, tarxetas de presentación, pro-
dutos promocionais das marcas e noutros medios . Con 
toda seguridade é unha das características máis impor-
tantes que sempre debe ter un bo slogan. Algúns slogans 
elixidos para promover o turismo poden ser lembrados 
durante anos mentres que outros pasan sen deixar pi-
sada “Moitos repítense ano tras ano”, “se usas sempre 
as mesmas palabras non consegues destacar”, di Nicolás 
Hollander, publicitario.

Asocia a marca ou o produto cunha emoción e transmí-
tea. Debe terse en conta cal é a emoción que se quere 
provocar co slogan. As mellores frases publicitarias trans-
miten sentimentos ou emocións positivas sobre a marca 
ou produto mediante a inclusión de palabras positivas e 
optimistas. “Un bo slogan é o que te invita a vivir sen-
sacións e emocións, que ao final é o que compra a xente 
que fai turismo” , comenta Gema Martínez, profesora de 
Marketing Turístico. Andalucía, por exemplo xa non se 
centra en mostrar os seus monumentos senón que apos-
ta por evocar emocións persoais . “Os lemas turísticos 
españois son moi positivos, a campaña Necesito España 
chega ao corazón e diríxese á parte emocional do turista”, 
sinala María Jesús Such, profesora de Economía Aplica-
da especializada en turismo. Such explica que este tipo 
de publicidade pasou de reivindicar recursos como espa-
zos culturais ou naturais a tocar máis a fibra sensible. 
“O viaxeiro agora é o gardián do turismo e ten que ser o 

protagonista dos anuncios”, di. Na súa opinión, “cada vez 
viáxase menos en grupo, polo que o turismo pasou a ser 
unha experiencia máis individual, e por iso hai que por en 
valor a vivencia persoal”.

Inclúe un beneficio clave. Debe vender os beneficios. Un 
gran slogan deixa claro á audiencia os beneficios dunha 
empresa, produto, lugar, etc. Por exemplo nos anos no-
venta, no País Vasco, marcado polo terrorismo de ETA, a 
comunidade animaba ao visitante cun Ven y cuéntalo. Era 
unha proposta para romper a cadea das malas noticias 
e unha invitación a narrar aspectos positivos de boca a 
boca. Non é a única vez que unha campaña fai referencia 
a un contexto complexo. Máis recentemente,no 2015, a 
comunidade catalá estreou anuncio: Cataluña es tu casa. 
O slogan pode relacionarse coa situación política, apunta 
Gema Martínez : “Trátase dunha idea apropiada no actual 
contexto de tensión política, pois é unha invitación a que 
viaxen alí”.

Distingue a marca. Diferénciaa. O slogan debe destacar 
que fai que o que ti promoves se diferencie dos demais. 
Existe unha certa obsesión pola busca de aquilo que dife-
rencia e distingue unha marca por enriba da competencia. 
Debe especificar que é o que o fai ser único e diferente.

Definir o público. O slogan debe deixar claro o público, 
obxectivo a quen vai dirixida a mensaxe, así poderase ter 
unha idea clara do tipo de mensaxe a utilizar.

Unha vez o slogan está definido, preséntase de forma 
sinxela pero chocante, disto depende en gran parte a 
aprobación, unha boa presentación, é unha cuestión de 
forma. O slogan por si mesmo debe ser o suficientemen-
te forte, chocante e perdurable.

Contos en Polonia

Un slogan curioso relacionado coa literatura é o de Polo-
nia, Ven e vive o teu conto. A campaña apóiase en imaxes 
de lugares reais nos que aparecen personaxes que evo-
can aos protagonistas dos contos máis coñecidos. Por 
exemplo, a praza do mercado de Cracovia é o escenario 
da Cincenta. Nicolás Hollander opina que funciona “por-
que conta algo, baséase en escenarios reais e céntrase en 
historias e lendas”.

Algúns exemplos de eslóganes de Galicia son :

Para comer, Lugo!

Santiago, a cidade onde a choiva é arte.

“A Coruña, a cidade onde ninguén é forasteiro”
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Ourense, a terra da chispa!

“La arruga es bella!”, frase que fixo famosa o creador gale-
go Adolfo Domínguez.

Importancia da publicidade para promover un país

O crecemento do turismo como unha industria produce 
importantes beneficios para o desenvolvemento eco-
nómico dun país nun número de maneiras, incluíndo 
a xeración de ingresos, oportunidades de emprego e a 
transformación social e cultural. Porén, xa que o turismo 
é unha industria baseada no servizo, pode ser bastante 
intanxible e máis difícil de comerciar que os bens tanxi-
bles. A realización de campañas de promoción adecuadas 
dirixidas a un público global ou un segmento específico 
da sociedade, pode impulsar a industria turística dun país 
con resultados notables. Algunhas vantaxes desta publi-
cidade son:

Conciencia. Os costumes e o encanto dun lugar turístico 
en particular ou de todo un país pódense ampliar e dar 
a coñecer a través dos medios adecuados. O desenvol-
vemento da publicidade e das campañas de comercio 
adecuadas é vital na creación desta conciencia dentro 
dun público obxectivo. Por outra parte, dado que a viaxe 
é un factor importante nas decisións das persoas sobre 
as vantaxes de visitar ou non un determinado lugar, as 
empresas relacionadas co turismo precisan de traballar 
xuntas para promover oportunidades de turismo.

Alterar as percepcións. A publicidade pode afectar moito 
á percepción dun público sobre un determinado lugar. Por 
exemplo, alguén non familiarizado con Marrocos pode co-
ñecer o lugar só como un país asolado pola pobreza e pode 
que nin sequera chegara a pensar viaxar alí por diversión. 
Porén, cando se promove como un país que ofrece una 
mestura ecléctica de ruínas romanas, zocos buliciosos, 
cidades imperiais, escarpadas montañas, profundos ba-
rrancos, costas encantadoras e especias, a persoa pode 
estar más inclinada a explorar Marrocos.

Estimular o desexo. Mediante a creación de conciencia e 
a alteración da percepción do público por un determinado 
lugar a través dunha publicidade constante , espértase 
e estimúlase o desexo. É máis probable que o mercado 
obxectivo específico queira viaxar á zona, explorar as súas 
promesas e ter unha experiencia única que se poida ate-
sourar para sempre. Unha importante tarefa da publici-
dade é estimular constantemente o desexo, creando un 
sentido de necesidade do público obxectivo para viaxar á 
zona e gozar.

Xerar respostas. Unha campaña para promover un lugar 
eficaz provoca unha acción positiva ou a resposta do seu 
mercado obxectivo. O público debe sentirse necesitado 
de buscar información sobre as actividades, o aloxamen-
to as viaxes á zona ou da comunidade que se promove. 

Que o lugar sexa máis desexable, a campaña é o sufi-
cientemente eficaz como para xerar ventas reais e soster 
unha industria turística.

Impacto nas vendas. A publicidade efectiva, cun bo slo-
gan, xera vendas e atraen a máis e máis persoas do mun-
do ao país que se promove. Non obstante, o servizo ao 
cliente en dito país tamén é importante. A creación dun-
ha experiencia positiva para o cliente, é vital para manter 
o negocio do turismo.

Slogans no mundo do deporte

O principio común dos slogans das marcas deportivas é 
que acoden á creación dun estilo de vida e inclúen con-
ceptos relacionados coa paixón polo deporte. Algúns dos 
slogans máis famosos das marcas deportivas son :

“Just do it” de Nike – Esta marca logrou facer un slogan 
en torno a unha forma de vida ou de facer deporte. “Just 
do it”,(só faino). O seu creador soubo resumir nunha soa 
frase esta idea.

“Impossible is nothing” de Adidas - Esta marca converteu 
esta frase nunha filosofía de vida. Con este concepto pre-
tende animar á superación persoal, así que conseguiu que 
sexa moito máis que o slogan dunha marca deportiva.

“It´s a big world, go run it!” de Asics – Esta marca está 
moi asociada ao “running”, así que este slogan referíase 
a isto. Este slogan, “It´s a big world, go run it”,(é un mun-
do grande, vai correlo), soubo atopar un resumo da súa 
esencia e a súa filosofía.

Porque no fondo iso é o que un slogan debe facer, resumir 
a esencia e a filosofía dunha marca, un país, un produto, 
unha empresa, unha comunidade, etc. As últimas déca-
das están marcadas polas ideas forza ou slogan que se 
incorporan e deixan pisada nas nosas vidas, consolidan 
unha idea, un proxecto e pasan a ser parte dunha paisaxe 
sempre co presente, levámolo onde imos e maniféstanse 
na nosa toma de decisións, un slogan é moito máis que 
unha boa frase.

 Uxía Rivas Blanco. 3º ESO B
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NETFLIX: A HISTORIA DUNHA NOVA
FORMA DE VER A TELEVISIÓN

Estamos en 1997, en California, Estados Unidos. Reed 
Hastings, un empresario estadounidense, aluga a pelícu-
la Apolo 13 na cadea de videoclubs Blockbuster. Pero un 
“pequeno” despiste fai que a devolva con 6 semanas de 
retardo, tendo que pagar unha multa de 40 dólares. Re-
signado, decide crear unha cadea de videoclubs sen mul-
tas nin compromisos.

Esta é unha das diversas versións que Reed Hastings, 
un dos creadores de Netflix, dá sobre como xurdiu a idea 
deste negocio. Outra das súas versión foi narrada en 2017, 
na Mobile World Congressen Barcelona, cando atribuíu a 
súa ocorrencia á resolución dun problema matemático. 
Este trataba sobre un vagón de carga que transportaba 
cintas de vídeo. Para resolvelo, había que calcular cantas 
cintas de vídeo caberían dentro do vehículo, a cantidade 
de datos que estas poderían almacenar e canto tardaría o 
vagón con ese peso en chegar a un determinado destino. 
Este problema, según Hastings, fíxoo reflexionar sobre a 
cantidade de datos que podería almacenar un DVD e so-
bre a velocidade á que se poderían diseminar os DVDs por 
correo. Estas cavilacións deron lugar ao primitivo inicio 
deste negocio, que se convertería no Netflix que coñece-
mos hoxe en día ao decidir os seus creadores incluír Inter-
net na ecuación.

Porén, o cofundador da compañía, Marc Randolph, dá no 
seu libro Netflixed: the Epic Battle for America’s Eyeballs 
unha narración dos feitos menos literaria. Di que a idea 
xurdiu con base no desexo mutuo de crear un negocio co-
mercial por Internet. Randolph describe a súa aspiración 
como “a ambición de crear un Amazon.com de algo”. Fi-
nalmente, ese “algo” escollido como produto da empresa 
foron os DVDs.

Nun inicio, Netflix era un servizo de renda de películas por 
correo cunha tarifa fixa para os clientes de Estados Uni-
dos. Combinaba dúas tecnoloxías en auxe: os DVDs, moi-
to máis fáciles de enviar que os casetes VHS; e unha pá-
xina web na que ordenaban os títulos, máis práctica que 
un catálogo en papel. O funcionamento deste videoclub 
virtual era o seguinte: os clientes elixían, na plataforma 
dixital, unha serie de películas do catálogo, e recibían a 
primeira xunto cun sobre co importe pagado para o seu 
regreso. Unha vez a empresa recibía de volta o primeiro 
título enviaba o segundo, e así sucesivamente.

Baixo este modelo de funcionamento, a apertura oficial 
de Netflix tivo lugar o 14 de abril de 1998 con 30 emprega-
dos e 925 títulos dispoñibles, coa súa sede en Los Gatos, 
California. Neste inicio a empresa combinaba o arrenda-
mento coa venda de películas, o cal supuxo nun principio 
un problema xa que os clientes preferían mercar as pelícu-

las no canto de alugalas, o que resultaba menos rendible. 
Por iso, Netflix retirou o seu servizo de venda e redirixía os 
clientes interesados a Amazon. Esta empresa, en agra-
decemento, comezou a promocionar Netflix no seu sitio 
web. Esta publicidade resultou moi beneficiosa, supoñen-
do un aumento considerable da súa actividade.

En 2005, Hastings mencionaba que a empresa se esta-
ba a preparar para un futuro baseado en Internet. Estaba 
convencido de que a transmisión virtual do contido subs-
tituiría o envío físico, e por iso xa daquela a empresa adi-
caba entre o 1% e o 2% dos seus ingresos anuais á descar-
ga dixital de películas. Dicía que a compañía quería estar 
lista para cando chegase a era da retransmisión de títulos 
á carta, o que hoxe coñecemos como “streaming”, e que 
por iso a empresa tiña por nome “Netflix” e non “DVD 
por correo”. A denominación “Netflix” provén da unión de 
“net”, en inglés “rede”, (facendo referencia a Internet); e 
“flix”, que se pronuncia igual que “flicks”, en inglés “pe-
lículas”. Por tanto o nome da empresa xa auguraba cal 
sería o destino da mesma moito antes de que este se fi-
xese realidade e deixase de ser só unha ambición. Dous 
anos despois, en 2007, Netflix introduciu o “streaming”, 
a retransmisión á carta de contido, o que supuxo a gran 
revolución da empresa. O envío a domicilio mantívose (só 
en Estados Unidos), e incluso se actualizou engadindo ao 
seu catálogo películas en Blu-Ray. Dos 50 centros de dis-
tribución por correo que tiña Netflix, xa só se manteñen 
17, pero teñen un catálogo con 100.000 DVDs de películas 
e series, fronte aos 5.600 títulos que presenta o catálogo 
dixital. No primeiro trimestre de 2018, a empresa ingre-
sou 99 millóns de dólares grazas aos 3 millóns de persoas 
que continúan subscritas a este servizo.

As mellores cifras da compañía no referente ao servizo en 
streaming foron rexistradas no último trimestre de 2013, 
que logrou sumar 2,25 millóns de usuarios novos e rexis-
trou unha ganancia de 1066 millóns de dólares. Actual-
mente a empresa conta con máis de 117 millóns de subs-
critores repartidos por todo o mundo, que ven algo máis 
de 1.000 millóns de horas de películas e series ao mes.

Actualmente, ademais de títulos de distintas produto-
ras cinematográficas, Netflix ofrece películas e series de 
produción propia. En 2017 investiu máis de 8.000 millóns 
de euros nas súas produción orixinais, e en 2018 sacaron 
máis de 80 películas propias.

Pese ao éxito das súas series e películas, os creadores 
da empresa non están satisfeitos cos logros da súa pro-
dución propia, pois ambicionan obter con ela premios de 
cine. Porén, na celebración do festival cinematográfico 
de Cannes, os distribuidores franceses, así como outros 
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estudos e personalidades, esixiron a non participación 
destes títulos, porque non foran proxectados previamen-

te nunha sala de cine. A organización do festival, ante a 
crítica e a polémica, impuxo este requisito vetando a par-
ticipación de Netflix.

A reacción da empresa foi empezar a pensar en mercar 
as súas propias salas de cine. Desta forma, obterían un 
beneficio adicional e poderían participar nos festivais e 
obter os premios que tanto ambicionan. Isto suporía a 
conquista de Netflix xa non só dos fogares de millóns de 
persoas, senón do ámbito cinematográfico en xeral.

 Noela Sanjurjo Carballeira. 4º ESO

Logotipo actual de Netflix

O MEDO: DEBILIDADE OU MECANISMO DE DEFENSA?

Sentir medo, sexa cal sexa, forma parte do desenvove-
mento mental normal de calquera persoa.

Os medos que sentimos cambian co tempo, asociándo-
se diferentes tipos a cada etapa do crecemento: dende 
o medo aos seres imaxinarios, á escuridade, á morte ou 
a perder os seres queridos entre os 0 e os 6 anos, e os 
medos aos danos físicos, aos accidentes, ou ás enfermi-
dades entre os 6 e os 11; ata medos máis relacionados 
co rendemento académico ou coas relacións cos demáis 
a partir dos 12 anos.

Pero, que é realmente o medo? É necesario ou simple-
mente nos fai máis vulneralbes?

DEFINICIÓN

O temor ou medo adoita definirse como unha emoción 
básica, caracterizada por unha intensa sensación desa-
gradable causada pola percepción dun perigo, que pode 
ser tanto real como suposto.

Esta emoción maniféstase a través de diferentes sínto-
mas:

- Psicolóxicos: pensamentos negativos, preocupación ex-
cesiva, choros, angustia...

- Condutuais: Cando se evitan situacións problemáticas 
(non presentarse a un exame por medo a fracasar, ago-
charse por medo á escuridade...)

- Fisiolóxicos: insomnio, aceleración do latexo cardíaco, 
mareos, sequedade da boca...

Como xa se mencionou antes, o medo clasifícase como 
unha das seis emocións básicas. A pesar de ser conside-
rado unha emoción negativa (debido á sensación de ma-
lestar que provoca) é necesario para a nosa supervivencia, 
xa que nos fai reaccionar ante situacións de perigo e evi-
tar que nos enfrontemos a un problema para o que non 
estamos preparados.

CANDO É O MEDO UN PROBLEMA?

Existen distintos tipos de medo segundo a súa natureza. 
Os reais son aqueles que se constrúen a partir de com-
poñentes existentes, e adoitan presentarse unicamente 
ante a aparición dun estímulo negativo.

Non obstante, existen outros medos chamados patoló-
xicos. Estes teñen a súa orixe en pensamentos irreais ou 
irracionais, que fan que o medo se active aínda que non 
haxa perigo, podendo prolongarse de forma indefinida. 
Os medos patolóxicos provocan inestabilidade na persoa 
que os padece, e como consecuencia esta é máis vulne-
rable.

Hai unha gran cantidade de métodos para tratar de 
afrontar os medos, pero todos eles coinciden en que a 
clave non está en evitalos, senón en enfocalos con máis 
tranquilidade dende outro punto de vista.

Moitos psicólogos afirman que a maioría dos nenos de 
hoxe en día están sobreprotexidos. O afán dos seus pais 
por protexelos e facerlles a vida máis fácil está evitando 
que crezan en madurez e autonomía. Algunhas das ac-
titudes sobreprotectoras máis fercuentes son: presentar 
un nivel excesivo de preocupación polos fillos, non deixa-
los elaborar respostas de forma autónoma para evitar 
que se equivoquen ou que se fagan dano, facilitarlles 
todo, limitar as súas responsabilidades...
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Por exemplo, o escritor e fi-
lósofo José Antonio Marina 
recolle no seu libro “Anato-
mía del miedo” unha ampla 
análise dende a neuroloxía 
ata a ética sobre todos os 
tipos de medo e as claves 
para superalo: “Hoxe en día 
os nenos teñen unha pro-
tección esaxerada por parte 
dos seus pais, o que os con-
verte en seres vulnerables”, 
afirma. Eva Millet, perio-
dista e escritora especiali-

zada en educación, comparte esta idea: “Un dos grandes 
medos dos adolescentes é o pánico a fallar. Estamos for-
mando fillos fráxiles, unha xeración brandiña. Pero temos 
que ensinarlles a equivocarse”.

En conclusión, o medo é unha emoción importante para 
sobrevivir, e é normal sentilo durante o noso desenvolve-
mento. Porén, se non o afrontamos de forma adecuada 
pode causar graves danos psicolóxicos, polo que debe-
mos saber restarlle importancia e non permitir que nos 
impida enfrontarnos ás diferentes situacións adversas 
que se presentan na vida.

 Erea Sanjurjo Carballeira. 3º ESO C

DO RESPECTO

É complexa a convivencia, complexa, difícil e incómoda. 
Convivir implica aceptar outra persoa, comprender a súa 
diferenza, tolerar as súas opinións, valorar a súa contra-
dición con nós mesmas.

Convivir é soportar, admitir, incluír, ter a mente nun per-
manente estado de apertura para que as ideas das de-
mais poidan entrar e relacionarse coas nosas. Convivir 
é -sobre todo- respectar, pensar que a persoa do outro 
lado ten todos os dereitos a ser valorada, toda a razón en 
agardar da nosa parte unha postura de exquisito coidado 
no trato, de delicado equilibrio na súa consideración como 
individuo, teña os anos, a experiencia, a valoración social, 
a posición laboral ou a situación económica que teña.

O respecto baséase na diferenza, no coñecemento e va-
loración da diversidade; respectamos o que é distinto 
porque aí demostramos a nosa disposición á convivencia 
pacífica, mais tamén porque aí demostramos a nosa in-
telixencia social, ao incluírmos as ideas das demais es-
tamos enriquecendo a nosa experiencia vital, estamos 
gañando, estamos recibindo.

A madurez das persoas adultas, nomeadamente a das 
nais e pais, mais tamén as das profesionais da educa-
ción, debería plasmarse entón nunha permanente de-
mostración da nosa capacidade para respectar as outras 
persoas que veñen connosco, teñan 10 ou 100 anos, es-
tean puntualmente en situación de superioridade ou de 
inferioridade xerárquica; teñamos ou non a capacidade de 
impor as nosas decisións; máis aínda cando teñamos esa 
capacidade.

Entón, por que non educamos con respecto?, por que 
transmitimos á nosa mocidade, que as súas ideas, as 
súas opinións, tamén as súas eivas, non son merecentes 
de respecto pola nosa parte?. Por que non nos diriximos a 
ela co mesmo trato co que nos dirixiriamos a unha persoa 

adulta?. Por que pensamos que temos dereito a insultar, 
desprezar, ou menosprezar a xente que estamos forman-
do para nos substituír na sociedade?

Este artigo vai do trato que “os maiores” lle damos á xu-
ventude, da nosa incapacidade para desterrar todos eses 
tópicos ridículos que lles repetimos de acotío, “non vas 
chegar a nada”, “non pensas”, “non escoitas o que che 
digo”, “sodes a peor clase do instituto”, “non merecedes 
o que nos preocupamos por vós”, “non sei o que vai ser 
de ti”, “parecedes tontos”, “non tedes nada na cabeza”..., 
poderiamos escribir ata o infinito.

Todas esas frases defínennos, cada vez que as dicimos 
estamos berrando a nosa propia incapacidade para ser 
educadores eficaces, para transmitir unha convivencia 
amable ás persoas que veñen detrás, persoas coas que 
temos todas as responsabilidades; cada vez que insul-
tamos a alguén escoitamos na nosa mente como ecoa 
ese mesmo insulto amplificado dirixido a nós mesmas, 
porque nese momento somos nós quen non servimos 
para nada, quen non merecemos o que temos, quen non 
escoitamos e non entendemos.

Respectar a mocidade, tamén e sobre todo nas formas e 
no trato, é o primeiro paso para guiala noutro mundo que 
é posíbel e desexábel, para introducir na súa formación 
que hai máis modelos sociais que o da confrontación, a 
imposición e a competencia. Os éxitos que temos como 
especie son os que resultaron da colaboración, da apren-
dizaxe e da suma de todas as nosas diferenzas. Só gaña-
mos cando aprendemos, e a única aprendizaxe positiva é 
a que vén acompañada da atención e o respecto.

O resto é medo. E nunca nada bo saíu dese sentimento. 

 Fernando Lacaci.
 Presidente da ANPA. IES A. Fraguas
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TEMOS OS GALEGOS MOITOS PREXUÍZOS?

Segundo a Real Academia Española, prexuízo é unha opi-
nión previa e tenaz sobre algo que se coñece mal.

Os prexuízos son unha consecuencia do medo humano, 
como tantas outras emocións que nos caracterizan. Te-
ñen unha orixe biolóxica. Nas épocas dos homes primi-
tivos, os prexuízos tiñan carácter de supervivencia. Os 
nosos ancestros necesitábanos para reaccionar rápido 
ante un perigo descoñecido. Pero nos tempos de hoxe, 
non podemos seguir reaccionando da mesma maneira. 
Os prexuízos poñen de manifesto o noso inconsciente, 
polo tanto trátase de opinións subxectivas e limitadas. O 
prexuízo é algo aprendido, como consecuencia das expe-
riencias vividas dunha persoa, e resultan moi difíciles de 
eliminar, debido a que se atopan profundamente arrai-
gados na mente das persoas. Algúns dos máis habituais 
son sobre sexo, raza, país, peso e idade. Na miña vida co-
tiá tamén se presentan prexuízos, por suposto. Dous que 
teño preto na miña mente son: Non fai moito, un veciño 
noso foi parado pola policía polo seu aspecto. É adoles-
cente, e nese momento ía coa carapucha da súa chaqueta 
posta, vestía de negro e levaba o seu cabelo longo recolli-
do nunha coleta. E tamén, fai uns anos, no patio da esco-
la un rapaz chamoulle a outro “negro de merda.”

Dediqueime a preguntar á xente do meu arredor ante que 
situacións de prexuízos se atoparon, e a investigar que 
tipo de prexuízos son os máis habituais. A partir desas 
historias atopeime con:

PREXUÍZOS DE TIPO POLÍTICO:
Como por exemplo relacionar comunista con alguén ex-
tremista ou violento. Ou unha persoa de dereitas con al-
guén fascista ou retrógrada.

PREXUÍZOS ESTÉTICOS:
Dicir por exemplo que as rubias son parvas, que os gordos 
sempre son felices, que os que levan gafas son intelixen-
tes… Os homes e as mulleres deben de cumprir cuns de-
terminados patróns de beleza para considerarse guapos/
as.

PREXUÍZOS DE XÉNERO:
Como por exemplo dicir que as mulleres conducen mal ou 
peor que os homes, que son débiles, que son complica-
das, histéricas, presumidas, que son unhas rexoubeiras 
etc… Tamén dicir que os homes son todos iguais, que tan 
só teñen unha neurona, que son uns brutos, que non cho-
ran nunca...

PEXUÍZOS LINGÜÍSTICOS:
Dicir que os andaluces falan mal o castelán, ou que o au-
téntico castelán é o que se fala en Valladolid…

PREXUÍZOS RELIXIOSOS:

Dicir por exemplo que os católicos son uns hipócritas, os 
protestantes uns puritanos, os budistas imperturbables 
etc…

PREXUÍZOS CON ANIMAIS:
Como dicir que os cans se parécen aos seus donos, que os 
donos dos gatos son solitarios; que unha muller solteira 
é mais propensa a convivir cunha gran cantidade deles, e 
outras moitas características asociadas tanto aos donos 
de cans como para os de gatos.

PREXUÍZOS DE TIPO PROFESIONAL:
Por exemplo dicir que as secretarias sempre se deitan cos 
seus xefes, que os arquitectos, os perruqueiros ou os bai-
laríns son homosexuais, que os actores son promiscuos, 
que os artistas son raros, excéntricos, frívolos ou super-
ficiais, etc…

PREXUÍZOS DE CLASE:
Atribuír aos individuos das distintas clases sociais carac-
terísticas étnicas e morais que a miúdo derivan no cla-
sismo; tendencia ou actitude discriminatoria dunha clase 
social con respecto a outras que consideran inferiores. 
Por exemplo, pensar que os pobres son máis propensos 
a caer na delincuencia.

PREXUÍZOS DE IDADE:
A miúdo atribúenselle certas características a algúns in-
dividuos en base á súa idade. Como pensar que todos os 
anciáns son inofensivos e bondadosos, todos os nenos 
trastes, todos os adolescentes problemáticos…

PREXUÍZOS EDUCATIVOS:
Por exemplo, que ir a universidade garante intelixencia e 
honradez, ou que as persoas educadas ou estudosas son 
aburridas.

PREXUÍZOS DOUTRA NATUREZA:
Existen prexuízos puntuais doutra natureza vinculados a 
preferencias ou gustos persoais.

Unha vez recompilada toda a información é necesario re-
flexionar sobre os meus propios prexuízos. Sería un erro 
dicir que non teño prexuízos, todo o mundo os ten. É moi 
difícil, por non dicir imposible, alcanzar ese estado de non 
xulgar os demais dende una subxectividade. Aínda así, 
como podo recoñecelos moitas veces, gústame telos en 
conta; para poder cavilar sobre eles cando me quedo máis 
tranquila e tratar de mellorar ao respecto.

 Silvana López Dono. 2º ESO D
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O TURISMO MASIVO: UNHA NOVA PLAGA SOCIAL?

O turismo masivo é a chegada en masa de turistas ás ci-
dades. Este tipo de turismo ten tanto beneficios, como 
desvantaxes.

O beneficio principal é económico, aínda que se non se 
controla pódese converter nunha desvantaxe, xa que a 
maioría dos destinos que sofren turismo masivo depen-
den economicamente del.

Ademais, debido a isto, as cidades van cambiando para 
os turistas, en vez de para os residentes.

Un exemplo en Galicia é a zona vella de Santiago, na que 
en tempada alta hai tanta cantidade de visitantes que 
non se pode camiñar comodamente.

Por outra banda, observamos que as súas rúas antes es-
taban chea de tendas locais e pequenos comercios con 
produtos artesanais galegos e agora a maioría das ten-
das venden os mesmos produtos de baixa calidade.

Ademais, o turismo masivo obrigou aos residentes a mu-
darse aos arredores, facendo que apenas haxa vida social 
no centro da cidade.

Outro exemplo é a Cidade da Cultura, que é un conxunto 
enorme de edificios bonitos por fóra pero que na maior 
parte do tempo permanecen baleiros.

O investimento que se fixo para construír a Cidade da Cul-
tura podería utilizarse en mellorar outras zonas da cidade 
para que os residentes gozasen máis delas.

Isto fainos pensar se nos interesa investir en cultura ou 
en márketing, é dicir, se queremos que o turista veña para 
gozar da nosa cultura ou se queremos que veña para que 
deixe o seu diñeiro sen máis, para facerse unha foto e su-
bila ás redes sociais…

No caso de Santiago, o turismo masivo benefícianos de 
forma económica, pero prexudícanos no sentido de que 
estamos a converter a cidade nun lugar para os turistas 

en vez de nun lugar para os autóctonos, tal e como di o 
sociólogo Ethan Kent, no futuro as cidades que máis ven-
derán serán aquelas máis tecnolóxicas e menos culturais, 
cando debería ser ao revés, é dicir, deberiamos de dar 
prioridade aos lugares onde se poidan facer máis cousas 
á parte de consumir.

Que tipo de turistas visitan Santiago de Compostela e 
por que motivo?

Principalmente son españois, aínda que tamén hai turis-
tas estranxeiros.

Dentro de España, a minoría son de Galicia e a maioría 
son do resto de España.

A maioría dos visitantes que veñen a Santiago teñen en-
tre 30-59 anos.

Que haxa tantos turistas maiores e menos novos fainos 
pensar en que as persoas maiores viaxan para ver monu-

mentos, obras, museos… polo que podemos pensar que 
Santiago ten moito atractivo cultural.

En resumo, o turismo masivo prexudica os habitantes 
desas cidades ou destinos turísticos e os políticos quizais 
deberían ter máis en conta que as cidades son tamén 
para os residentes, non só para os visitantes.

 Carlota Díez Herrera. 3º ESO
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MULLERES DERRIBANDO MUROS

No ano 1986 apareceu por primeira vez o termo “teito de 
cristal” (glass ceiling barriers, o original en inglés) nun ar-
tigo do xonal Wall Street Journal sobre mulleres executi-
vas nos Estados Unidos.

Hoxe en día, esta expresión faise repetitiva para referir-
se aos obstáculos aos que se enfrontan as mulleres para 
lograr o ascenso laboral e acceder a cargos directivos. Mu-
lleres altamente cualificadas ás que se lles impide alcan-
zar os niveis xerárquicos máis altos, independentemente 
dos seus logros e méritos. Atópanse cunha superficie su-
perior ou “teito” que as frea na súa carreira laboral.

Trátase dunha barreira invisible ou “de cristal”, porque 
non existen leis nin normas escritas que impoñan unha 
limitación no avance profesional das mulleres a cargos de 
nivel superior. Son simplemente prexuízos e ideas pre-
concibidas acerca da muller.

A isto, hai que engadir que en pleno século XXI, as mu-
lleres sofren unha maior taxa de desemprego que os ho-
mes, desenvolven traballos máis precarios e o soldo dun-
ha muller é menor que o soldo dun home desempeñando 
o mesmo posto de traballo.

Pero ademais está o que podemos chamar “muro visible”. 
Este muro ten os seus cimentos na sociedade patriarcal 
que impera dende hai séculos.

Moitas mulleres despois de finalizar a súa xornada la-
boral deben realizar as tarefas domésticas (en España o 
70% dos labores no fogar son realizados por mulleres), e 
seguen sendo as principais responsables da crianza dos 
fillos.

Por outro lado, na parte máis alta deste muro podemos 
situar a violencia de xénero cara a muller. Ésta é a mani-
festación máis brutal das desigualdades entre homes e 
mulleres. É un problema que traspasa fronteiras e está 
presente en todos os países do mundo.

O progreso social trae novas formas de dominación. As 
novas tecnoloxías e as redes sociais trouxeron a aparición 
de novos mecanismos de control (que é unha forma máis 
de violencia), a través do móbil. Aumentan os casos de 
rapazas novas controladas polas súas parellas mediante 
mensaxes sobre a súa forma de vestir, a súas amistades…

O medo no momento de volver á casa soa instálase na 
mente de moitas mulleres. Ao 34,2% de mulleres novas 
dálles medo camiñar sen compañía pola noite na vila ou 
barrio onde residen fronte ao 3,9% no caso dos homes. 
As mulleres de 15 a 19 anos son as que expresan máis 
temor.

A pesar desta realidade hai lugar para a esperanza. Aínda 
que o camiño a percorrer para chegar á igualdade de xé-
nero é longo, a forma máis eficaz de éxito é a educación 
dende idades temperás. A coeducación é un camiño que 
se debe iniciar nas familias e continuar nas escolas.

É responsabilidade dos adultos desmontar os prexuízos 
(por que é de mulleres? Os nenos non teñen mans? Por 
que non vai saber fregar?), implicar os nenos e as nenas 
nas tarefas do fogar, non discriminación entre xogos de 
nenos e nenas, non diferenciación de funcións ou colores, 
dar exemplo evitando roles, tópicos…

Os profesores deben velar para que o alumnado saiba 
que é un camiño de respecto, que aprenda a valorar as 
capacidades de todos e todas e a igualdade en todos os 
aspectos.

Os produtos culturais como a radio, a prensa, as películas 
ademais da publicidade, que chegan a millóns de persoas 
e actúan como fonte dominante de imaxes e definicións 
de sociedade, difundiron durante anos todo tipos de es-
tereotipos sobre as mulleres: incapaz de superarse a si 
mesma, a necesidade de que haxa unha imaxe masculina 
de por medio que incentive e complete esa superación, o 
“rol” de princesa na procura do seu príncipe azul, mulleres 
submisas frente ao dominador home…

Estes poderosos instrumentos (cine, internet, anuncios 
publicitarios...) teñen que poñer especial coidado en non 
rememorar clixés do pasado.

Por todo iso, aínda que se trata dunha carreira de fondo, 
pódese chegar á meta da igualdade de xénero cun gran 
esforzo por parte de toda a sociedade.

Así, tanto os “teitos” e os “muros” que limitan ás mu-
lleres serán derribados e formarán parte dunha época 
pasada.

 Jimena Ballesteros Calleja. 3º Eso D
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STAN LEE: TODOS NECESITAMOS UN HEROE

O pasado 12 de novembro de 2018 deixábanos aos 95 anos 
Stan Lee, pai dun conxunto de personaxes que transfor-
maron o cómic, o cine e a actual industria do entretemen-
to. É unha referencia imprescindible da cultura popular do 
último medio século. O famoso ancián de mirada pícara e 
pinta de avó entrañable tiña unha imaxinación fabulosa 
para dar con personaxes certeiros e historias que engan-
chan.

Stanley Martin Lieber naceu o 28 de decembro de 1922 en 
Manhattan (Nova York), nunha familia con raíces xudías. 
Vivía cos seus pais, que eran inmigrantes romaneses, e 
co seu irmán. Coma o seu pai non tiña traballo fixo, a súa 
familia vivía de traballos esporádicos. Dende moi cativo 
tivo inquietudes literarias. El soñaba con escribir a gran 
novela americana, pero non se lle presentaban traballos 
como escritor; así que durante a súa adolescencia, men-
tres vendía vaqueiros e traballaba como acomodador 
nas salas de Broadway, practicaba escribindo pequenos 
relatos e obituarios para o Centro Nacional de Tubercu-
lose. O seu tío, Martin Goodman, levouno ás oficinas de 
Timely Cómics, a futura Marvel, onde o contrataron can-
do estaba a piques de saír o primeiro número de Capitán 
América. No comezo, encargáronlle cómics de monstros, 
modelos e vaqueiros. Como eran actividades de pouco 
prestixio para un escritor serio, decidiu firmar con pseu-
dónimo para non comprometer o seu nome, e crear falsas 
expectativas cara o futuro, xa que soñaba con ser un es-
critor de éxito. Esta foi a orixe do pseudónimo Stan Lee. 
Porén, colleulle agarimo ao seu traballo e mellorouno ata 
o punto de recibir varios ascensos. A rivalidade entre DC 
e Marvel, os dous xigantes do cómic nese momento, pro-
piciou que esta última ascendese a Stan Lee de escritor 
de bocadillos e supervisor de entintados e cores a guio-
nista e xerador de personaxes para levarlle a dianteira a 
DC Cómics.

Stanley estivo casado durante case sete décadas coa súa 
dona, Joan Lee, finada en 2017, o mesmo ano no que Stan 

recibiu unha sentida homenaxe a toda a súa carreira. Ti-
veron unha filla, Joan Celia Lee.

Stan Lee representou toda unha revolución no mundo do 
cómic. Isto grazas ás súas historias e personaxes: As súas 
creacións presentan dilemas morais, o cal non impediu 
que se convertesen en inmensas fábricas de cartos e de 
soños. Os seus heroes reflicten os problemas do home 
corrente ante situacións extremas como a tecnoloxía sen 
control ou a xestión do poder. Así acontece con Spider-
man, que aparece por primeira vez en 1962 detrás do ado-
lescente Peter Parker, un superheroe que adquiriu os seus 
poderes por erro e debido a circunstancias experimentais 
(a picadura dunha araña radioactiva). Spiderman é o 
maior éxito de Marvel. Nese mesmo ano tamén aparece 
Hulk, que reflicte a dualidade da personalidade, inspirada 
en “O estraño caso do doutor Jekyll e Mr. Hyde” (1866) de 
Robert Louis Stevenson. Dous anos máis tarde, en 1964, 
xorde Daredevil, un avogado cego que estará moi presen-
te nos cómics, no cine, nos videoxogos e nas plataformas 
dixitais. No ano 1963 irrompe Iron man, o científico millo-
nario chamado Tony Stark, personaxe que aborda tramas 
relacionadas coa guerra fría, o poder armamentístico e a 
responsabilidade do seu uso.

Stan Lee fixo medrar a noción de heroe nos tempos tur-
bulentos das guerras mundiais, a bomba atómica e a ca-
rreira espacial. Tivo a xenialidade de relacionar enerxías e 
capacidades no traballo de equipo cando creou os grupos 
de heroes de A Patrulla-X, Os Catro Fantásticos e Os Vin-
gadores.

É imposible non recoñecer a Stan Lee non só polo seu as-
pecto, senón polas súas frases únicas, tales como “todos 
necesitamos un heroe”, “só quero divertirme”, “para ter 
éxito, escribe cousas que ti queiras ler”, “os charlatáns son 
os homes máis discretos: falan e falan e non din nada” 
etc... Pero ningunha lle fai sombra á famosa “EXCEL-
SIOR!” que o identificaba cos seus lectores e o diferen-

http://diario16.com https://www.pinterest.es
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POSVERDADE OU SIMPLE MENTIRA?

A posverdade é un termo un tanto estraño, así como mo-
derno e novo, que pode espertar na persoa que o escoita 
unha serie de preguntas ou dúbidas como, por poñer un 
exemplo, en que consiste ou para que se emprega. Pois 
ben, a continuación explicarei nas seguintes liñas todo o 
que é imprescindible coñecer acerca da posverdade, co-
mezando por explicar en que consiste.

A posverdade é un termo bastante recente que se está a 
incluír na linguaxe da sociedade cada vez máis frecuen-
temente, con especial notoriedade na linguaxe coloquial, 
malia que aínda non figura na Real Academia Galega, 
outros idiomas como o inglés xa o incluíron nalgúns di-
cionarios.

Define unha situación na cal se cre algo aparentemente 
verdadeiro sen poñerse a pensar se é verdade, sen impor-
tar os feitos nin a cara de detrás dese dato. O perigoso 
dela é que nos tende a levar á falsidade e á mentira, polo 
que se podería definir máis brevemente como un eufe-
mismo da mentira modernizado.

Unha das cuestións fundamentais a coñecer sobre a pos-
verdade é o por que do nome que se lle atribúe; isto de-
pende de varios factores que poden presentarse sós ou se 
poden combinar:

- Razóns tecnolóxicas: O feito de ter acceso, dunha ma-
neira rápida e sinxela a internet permítenos vivir en mun-
dos paralelos á nosa realidade fóra da pantalla. Mundos 
que son a un tempo reais e ficticios creando unha mistura 
entre o real e o virtual na que, gran parte das veces, non 

se poden separar con exactitude, sen saber onde empeza 
unha e onde remata a outra. Por tanto é un medio idóneo 
para que as posverdades se dean, por mor desta ambi-
güidade. En internet non se sabe con certeza se algo é 
certo, pode ser que sexa unha invención creada por nu-
merosas razóns, por isto é algo serio e pode chegar a ser 
moi perigoso se non se ten coidado e non se desenvolve 
unha opinión crítica e madura, capaz de distinguir entre 
verdades e posíbeis verdades.

ciaba dos seus competidores. Aparece no escudo de Nova 
York, cidade onde ocorren moitas das principias historias 
da editorial e onde a empresa ten a súa sede.Trátase dun-
ha palabra do latín que podería significar algo así como 
“superior”, “máis alto” ou “grandeza”, usado en inglés cun 
valor poético de superación ante a adversidade: “sempre 
ascendente”, “aínda superior”, ”cara arriba e cara adiante 
para maior gloria”. EXCELSIOR!” será por sempre a canti-
lena que nos recordará a Stan Lee!

Nos anos 70, Martin Goodman convenceu os donos de 
Marvel para trasladaren os superheroes á gran pantalla. 
Foi de fracaso en fracaso ata que nos anos 90 baixo o 
amparo das produtoras Sony e Fox, estreábanse triun-
falmente Spiderman e X-Men. Despois deste éxito, anos 
máis tarde, en 2008, Marvel Studios estreou na pantalla 
grande Iron man, converténdose na primeira das máis de 
vinte películas interrelacionadas que compoñen o Univer-
so Cinematográfico de Marvel (UCM). Esta foi a peripecia 
fílmica que máis vendeu en toda a historia do cine, 17.000 
millóns de dólares.

Canda Thor, Hulk e Iron man brillou o mesmo Stan Lee 
grazas aos “cameos” que facía en cada superprodución 
cinematográfica. Deste xeito converteuse el mesmo nun 
personaxe sumamente atractivo tamén para a pren-
sa sensacionalista, que creaba historias moi polémicas, 
máis ou menos surrealistas, sobre a súa vida.

O vello Stan, escritor e creador, é o noso heroe porque as 
súas viñetas e as súas bandas deseñadas nos inspiran, 
nos guían, nos ensinan a confiar en nós mesmos... Den-
de o humor soubo crear unha actitude de superación a 
través duns personaxes humanos que, despois de máis 
de medio século de vida, aínda seguen a ser moi contem-
poráneos.

Por sempre... EXCELSIOR!

 Daniel Wall Losada. 3º ESO B 
 Brais Collazo Caulonga. 3º ESO C
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- Razóns relacionadas coa velocidade da transmisión da 
información: Na rede é común que vexamos diversas no-
ticias de distintos tipos e temáticas, as cales adoitamos 
tomar como verdadeiras sen tatexar, dándolle credibili-
dade a algo que é probable que sexa mentira. Antepoñe-
mos a velocidade á veracidade dado que pensamos que 
xa o corroboraremos máis tarde, mentres que seguimos 
difundindo e relatando a noticia. O divertimento con-
siste na inmediatez e en seguir a aparencia dos feitos, 
non descubrilos; noutras palabras: preferimos unha pos-
verdade inmediata a unha verdade posterior. Ao final, 
na maioría dos casos, non nos interesa realmente unha 
vez que sae a información verdadeira, cando sucede xa 
a maior parte da xente coñece a versión ficticia, da cal se 
remata falando.

A crise levou a unha perda de confianza en todas as insti-
tucións e medios, por esta razón adoitamos acudir a ou-
tro tipo de fontes, non por iso moito máis fiables.

Por último temos outra posíbel razón, o feito de querer 
confirmar as crenzas persoais ou os sentimentos:

A redución da variedade de información que, agora en 
día dispoñemos grazas a internet. Esta numerosa in-

formación convértese nun problema social, psicolóxico 
e educativo dada a contrariedade da rede. Empregando 
un buscador unha persoa pode atopar unha información 
que sexa similar ao seu punto de vista dada a inmensida-
de da rede; o conflito consiste en que outra moita xente 
con outros puntos de vista e opinións completamente 
opostas tamén poden atopar argumentos ou informa-
ción que apoie as súas crenzas (unha xente escribe o que 
cre e outra moita tamén, constituíndo varios puntos de 
vista contrarios pero non necesariamente erróneos). Este 
feito provoca que cada persoa lea ou consulte aquilo que 
pensa ou sente xa que é moito máis doado e sinxelo que 
consultar e comparar con outros puntos de vista. Por isto 
preferimos darlle o nome de posverdade, pois se o cha-
másemos mentira estariamos conscientemente asumin-
do o noso erro.

É un feito real que a posverdade acabará por morrer, só 
é cuestión de tempo. E ese tempo porá a cadadaquén no 
seu lugar.

 Ailén García Fernández. 3º ESO B

BICICLETAS COMPARTIDAS. PROBLEMA OU SOLUCIÓN ?

Esta é a nova moda que triúnfa en todo o mundo den-
de 2014. Parece que o uso das bicicletas está aumen-
tando.Cada día ves máis xente usando este medio de 
transporte, pero estas non son bicis habituais.Trátase 
de bicis públicas que calquera pode usar. Este méto-
do de bicicletas compartidas permíteche moverte dun 
lado a outro ao mesmo tempo que reduces a contami-
nación. Ademais é barato, rápido e fácil de manexar, 
xa que o podes utilizar a través dunha aplicación para 
o móbil. A verdade é que moita xente está a favor 
deste método, porén tamén hai xente que pensa 
que é toda unha excentricidade.

Este novo método consiste en poñer a disposición duns 
usuarios unha cantidade de bicicletas para usalas 
como medio de trasporte. Normalmente estes siste-
mas permiten coller e deixar unha bicicleta nun lugar 
calquera da cidade para que así o cliente só teña que 
usala durante o desprazamento e non teña que cargar 
con ela innecesariamente.

O sistema parece toda unha novidade, pero o certo é 
que todo se remonta a 1964, cando en Ámsterdam se 
iniciou un sistema parecido.Consistía en repartir pola 
cidade unha pequena cantidade de bicicletas bas-
tante distintivas e totalmente gratuítas.A pesar 
de que gran parte destas bicicletas foron roubadas, 

este sistema aínda segue funcionando en peque-
nos lugares.

A partir deste método desenvolveuse outro en Co-
penhague que permitía acceder ás bicicletas median-
te moedas. A pesar disto os roubos continuaron

En 1996 créase un novo sistema de bicis compar-
tidas delimitado aos estudantes dunha universida-
de de Reino Unido, que consiste nunha tarxeta mag-
nética que permitirá o uso da bici e o seu rastreo.En 
1998,este novo método chega a Francia, onde calquera 
persoa podería usar esas bicicletas. En España, no pri-
meiro lugar no que se estreou un sistema coma este 
foi en Vitoria no ano 2004.

No sistema actual, a gran maioría das empresas 
que ofrecen dito servizo, utilizan aplicacións para 
poder reservar e usar unha desas bicicleta públicas. 
Como por exemplo: Obike, Ofo ou Donkey Republic 
entre outras. Para poder usar a túa bicicleta só tes 
que descargar unha aplicación, rexistrarte, buscar 
unha bicicleta e desbloqueala. Para facelo só 
tes que ler o código QR que aparece na bici e cando 
chegues ao teu destino terás que volver a bloqueala.

Unhas das moitas razóns polas que o uso destas 
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bicicletas está aumentando, é a posibilidade de pa-
liar os efectos da contaminación, o baratas que pa-
recen e o fácil que é conseguir unha. Pero isto non é de 
todo certo. A verdade é que nin son tan económicas 
nin tan beneficiosas para o medio ambiente, incluso 
poderían chegar a contaminar máis, debido á canti-
dade de furgonetas que se empregan para distribuí-
las polas distintas cidades. Asemade este sistema 
non substitúe o coche privado,senón que é utiliza-
do pola xente que antes xa utilizaba o transporte 
público ou polas persoas que chegaban ata os seus 
destinos andando, que son métodos tan ou máis eco-
lóxicos ca este novo de bicis compartidas. Ademais 
de non reducir os efectos da contaminación, estas 
bicicletas estráganse con facilidade e son abandonadas 
nun lugar calquera, creando así o problema de ter que 
buscalas e recollelas.

En China, un dos problemas máis graves son os chama-
dos cemiterios de bicicletas, nos cales hai cantidades 
enormes de bicicletas amontoadas nun lugar calquera. 
Isto débese a que cando unha destas bicis se avaría tí-
rana en calquera lugar creando un problema ecolóxi-
co moi serio.

A maneira de xestionar as cousas das empresas que 
ofrecen dito servizo tamén está cuestionado. Moitas 
destas empresas desaparecen despois de crearse, xa 
que quebran debido aos gastos que xeran a reparación 
e o repartimento das bicicletas polas distintas locali-
dades.

O prezo tamén é unha cousa que chama a atención so-
bre esta nova moda.A gran competencia que existe 
en países como China, fai que haxa máis de 40 ope-
radores, o que fai que o prezo de alugar unha destas 

bicicletas sexa bastante barato, sobre 13 céntimos a 
media hora. En España unha hora usando este me-
dio de transporte custa en torno a 1 euro, o que fai 
que non sexan tan económicas como pensamos.

Aínda que algúns destes servizos funcionan con 
subvencións públicas, outros buscaron fontes de 
ingresos distintas. Alibaba investiu 900 millóns de 
dólares en Ofo; e Meituan- Dianping, unha empresa 
de comida a domicilio comprou Mobike por 2700 
millóns. Con tal cantidade de cartos non só com-
pran unha gran cantidade de bicis , senón que tamén 
compran os datos dos seus clientes. Estes utilíza-
nos para enviarlles ofertas e publicidade únicas e 
personalizadas.

Outros problemas polos que este sistema non fun-
ciona ben de todo,sobre todo nas grandes cidades, 
son: o problema de atopalas, debido a que a xente 
deixas tiradas en calquera lugar; e a gran competen-
cia, o que podería facer que se impuxese este novo 
método. Porén isto non é un problema tan grande 
nas pequenas zonas, onde o rastrexo destas bicis 
non supón un esforzo nin existe unha gran compe-
tencia.

Entón, é este o futuro ? Este sistema á parte de ter 
cousas boas tamén as ten malas. Este novo método 
nin é tan barato nin tan ecolóxico como parece, pero 
pode ser un bo método nas pequenas urbanizacións, 
onde o seu rastrexo non é unha preocupación, e in-
cluso tamén podería chegar a selo nas grandes cida-
des se se melloraran algunhas cousas, como facilitar 
a súa busca en caso de que se perderan.

 Alejandra Rodríguez Barreiro. 2º ESO D
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GALICIA REINVÉNTASE CON NÓS

É Galicia unha potencia inventora?

Existen inventos dende o comezo da existencia do ser 
humano e estes son tan diversos como as persoas que 
os crean e todas as nacionalidades ás que eles pertencen.

Primeiro é importante precisar que é a innovación e que 
é a invención xa que son termos que non deben confun-
dirse nunca. A innovación é o proceso polo cal, un obxecto 
xa inventado se mellora e a invención é crear un obxecto 
totalmente novo.

Pese a que existen países que lideran a innovación e a 
invención, España non está entre eles. Existen inventos 
que cremos que pertencen a outros países ou comunida-
des e se xeraron aquí, en Galicia.

Entre outras invencións galegas atópase un xogo moi 
demandado pola mocidade, como é o futbolín, creado 
por Alexandre de Fisterra; un dos obxectos elementais 
nas matemáticas, como son as calculadoras teñen como 
“pai” a Ramón Verea, da Estrada; a primeira enciclopedia 
mecánica de Ferrol a Ángela Ruíz…

Ademais de particulares, tamén existen empresas que 
xeran e moven moito diñeiro comercializando inventos 
propios como Micatón, que move 120000 euros co seu 
modelo de suxeita parafusos e vende máis de 50000 
unidades ó mes; ou a empresa Galopín, cos seus parques 
infantís, que se sitúa na cuarta posición de exportacións 
en España.

Isto sitúa a Galicia nunha boa posición dentro das comu-
nidades máis inventoras do Estado español, dándolle una 
media de 57 patentes, distando ainda así moito doutras 
comunidades como Navarra, cunha media de 141, ou Ma-
drid con 100, seguida por Cataluña con 98, e Aragón con 
81 ou País Vasco con 74.

En 2015 a Oficina de Patentes e Marcas, aprobou 129 
inventos procedentes de Galicia, entre os que destacan 
campos como os de mecánica, con 46 patentes; os de 
química, con 29; enxeñería eléctrica, con 14…

Ademais, esta institución tamén nos aporta datos como 
os solicitantes de títulos nacionais, nos que, entre os cin-
cuenta postos iniciais están as tres universidades gale-
gas, sendo a da Coruña na cabeza, con 92 solicitudes; a 
de Vigo con 11 solicitudes colócase no posto 24 e a USC 
cunha petición menos, é dicir, con 10.

Galicia inviste no I+D?

Galicia cre nos seus inventores, e pese as diversas queixas 
existentes de que Galicia non inviste no I+D, dende a Con-
sellería de Innovación e Industria afirman que Galicia é a 
terceira comunidade en investimentos; de feito, en 2015 
sumou 19,3 millóns de euros, o que creou un aumento do 
4%, cando nese ano, a media estatal fora de 2,7%.

Quen son os inventores?

As empresas privadas e as universidades inventan pero, 
realmente, a maior parte das patentes chegan de par-
ticulares cunha gran diferenza entre creadores varóns e 
mulleres; no ano 2015, tan só doce patentes foron de mu-
lleres e cincuenta e oito de homes.

Todo o mundo ten que patentar os seus inventos?

O patentado, obviamente, non é obrigatorio, aínda que é 
recomendable.

As persoas que non patentan tenden a dicir que iso é 
máis americano ou alemán (o cal carece de veracidade), 
ou que os trámites son moi caros e lentos e non se quere 
investir tanto.

Así que non todo o mundo patenta, e ó carecer da pa-
tente, tamén descoñecemos as nacionalidades dos in-
ventores, polo que podemos sospeitar que existen máis 
inventos galegos.

 Alba Cerqueiro Landín. 4º ESO
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A MORTE RÁPIDA DO PEQUEÑO COMERCIO EN GALICIA

Pinga a pinga e en silencio, de maneira case invisible, o 
pequeno comercio galego de proximidade, o de barrio, 
o de vila, extínguese sen que ninguén lle poña remedio. 
Está ocorrendo en vilas e parroquias, onde xa non que-
da outra alternativa que desprazarse en coche ata para 
ir a mercar o pan. Tamén nos barrios das grandes cida-
des. O apagamento comercial deixa un panorama de rúas 
salpicadas de locais pechados que amontoan lixo e co-
rrespondencia que xamais será lida tras uns enreixados 
permanentemente pechadas. Só as chamadas “ rúas 
franquicia”, as que concentran o maior número de distin-
tivos comerciais, e que irremediablemente están vincula-
das á presenza de grandes grupos internacionais (Inditex, 
H&M, Mango, Tendam, El Corte Inglés...) se salvan da de-
cadencia dun sector do que viven en Galicia oito de cada 
dez autónomos. Os demais, os que están fóra das marcas 
bandeira, aguantan ata que a situación se fai insostible. 
Segundo o INE, o consumo ao peche de abril do 2018 no 
pequeno comercio reduciuse un 0,4 %. 
En cambio, nas grandes cadeas creceu no 
mesmo período nun 4,3 %.

Os datos que aporta a Seguridade Social 
son moi preocupantes. Cada día pechan 
tres tendas en Galicia. Hai consumo, pero 
o auto emprego sen formación, as re-
baixas sen control, a presión das grandes 
superficies e un feroz e puxante mercado 
por Internet tombaron 1.100 negocios no 
2017, aos que hai que sumar 800 máis nos 
catro primeiros meses deste ano.

A evolución é máis negativa que a do pa-
sado exercicio, e a previsión para o ano en 
curso alerta de alto risco de peche para 
uns 4.000 negocios. Son os cálculos da or-
ganización de autónomos UPTA, que ex-
plica que esas tendas dun só local son as 
rexentadas na súa maioría polos traballadores por conta 
propia. «O que está en perigo ó final é a estrutura comer-
cial tradicional do noso país», advirte Eduardo Abad, se-
cretario xeral desta agrupación.

Só no Salnés, a comarca de orixe de Abad que el pon de 
exemplo, pecharon 140 establecementos o ano pasado e 
a sangría continúa. «É un número extremadamente alto, 
o comercio estase enfrontando a unha situación insopor-
table», denuncia. Que está pasando? «A liberalización 
dos horarios dos comercios aplanou o camiño á entrada 
de cadeas onde antes había negocios independentes», 
explican fontes da federación galega de comerciantes. 
Din que un claro exemplo deste cambio son os comercios 
chinos: “Antes eran os únicos que pechaban tarde e tra-
ballaban todos os días da semana. Agora tes un Carrefour 
ou un Día aberto ata as dez, incluso algúns 24 horas. Con 

estes horarios, o comercio pequeno non pode competir», 
aseguran estas fontes.

Antes de botar o peche, queda o dereito á pateadura, 
que se está estendendo en distintas zonas de Galicia. Por 
exemplo, emprendedores de Baio, Zas, Laxe, Ponteceso e 
Vimianzo decidiron unirse para reivindicar a importancia 
do comercio de proximidade. Nun acto celebrado fai un-
has semanas apagaron las luces, incluídas as dos rótulos 
durante 24 horas. «É un xeito de visibilizar a importancia 
do pequeno comercio, de lembrar que é responsabilidade 
de todos mantelo vivo; e de pedir que toda a sociedade 
loite pola súa permanencia», explican desde o colectivo 
mobilizado.

Noutras localidades, os comerciantes optaron por esce-
nificar a defunción das tendas de barrio para chamar a 
atención dos consumidores. É o que fixeron propietarios 

de negocios de Salceda de Caselas e Rianxo. Os de Vivei-
ro: empapelaron máis de cen locais con periódicos vellos, 
e apagaron las luces simulando o peche e a quebra. “Que-
remos concienciar á xente da necesidade de mercar nos 
comercios de proximidade. O sector servizos é o que dá 
vida a unha localidade», afirman fontes da organización.

Perderase o trato familiar dos pequenos comercios, por 
iso debemos conseguir terminar co seu peche, xa que 
ademais de vender produtos de mellor calidade, danlle un 
encanto especial ás vilas e cidades. Por exemplo a zona 
vella de Santiago non será a mesma sen as tendas de 
sempre: mercerías, tendas de alimentación, ouriverías, 
praterías…, xa quedan poucas. Tamén depende de nós 
que desaparezan para sempre!

 Daniela Román Fernández. 3º ESO A
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WEBTOON,
MARVEL UNLIMITED E A RENOVACIÓN DOS CÓMICS

Durante a segunda metade do século pasado o universo 
da banda deseñada foi o refuxio dunha xeración que na-
ceu entre as grandes novelas a papel e o auxe da televi-
sión. Empresas como Marvel Worldwide, Inc. o DC cómics, 
ambas estadounidenses, lograron explotar a industria 
das viñetas de superheroes e acumular miles de millóns 
en ventas con personaxes tan famosos como Iron Man 
o Spiderman. Na actualidade, esas empresas e os seus 
grandes ilustradores (como Stan Lee, que en paz descan-
se) seguen aumentando as ganancias grazas ao salto á 
gran pantalla. Entón, ¿onde queda o cómic?

En España e en Galicia o bombardeo de viñetas vidas de 
América impediu o desenvolvemento dun xénero super-
heroico autóctono. Porén, isto non detivo aos nosos auto-
res de crear o seu propio estilo, lonxe das bandas deseña-
das americanas. A nosa especialidade foi, durante moito 
tempo, o cómic comercial humorístico, que parodiaba 
escenas “tipicamente españolas” ou modas inglesas. No 
caso de España, a Editorial barcelonesa Bruguera domi-
nou o mercado durante décadas, con cómics tan ampla-
mente coñecidos como Anacleto, axente secreto (Manuel 
Vázquez Gallego), Zipi e Zape (Josep Escobar i Saliente), 
Jan (Superlópez) e, por suposto, os grandes Mortadelo e 
Filemón de Francisco Ibáñez.

Porén, lonxe de Barcelona e Madrid, o cómic comercial ga-
lego estivo tristemente mudo durante moito tempo. Aín-
da así, o xénero finalmente comezou a crecer tras déca-
das de silencio como un nexo cultural entre a mocidade e 
a cultura; o Salón Internacional do cómic Viñetas dende o 
atlántico é mostra de isto. Tendo celebrado en 2018 a súa 
XXI edición, este festival reúne autores e lectores nun só 
espazo. Recolle obradoiros e conferencias de ilustradores 
de renome e exposicións de cómic internacionais, con-
vertendo a cidade da Coruña na capital galega da banda 
deseñada.

Ademais deste Salón do cómic, diversos autores galegos 
son merecedores de mención. Luís Davila, por exemplo, é 
un dos máis coñecidos. As súas tiras cómicas, que publica 
baixo o título de O bicheiro, son críticas sociais e políticas 
sobre asuntos de actualidade galega, especialmente ten-
do como contexto o rural avellentado.

Outro dos autores de renome galegos é Miguelanxo Pra-
do, que estivo durante anos detrás do éxito de Xabarín 
club. Saltando de Galicia a Madrid no seu día a día, é un 
dos principais representantes da ilustración galega a ni-
vel nacional e internacional, por galardóns como o Nacio-
nal de cómic con Alardén e por ter traballado xunto a di-
rectores americanos como Steven Spielberg. Porén, pese 
ao seu éxito fóra de Galicia, nunca se esqueceu das súas 
raíces, como ben demostra a súa implicación na dirección 
de Viñetas desde o Atlántico. Pódese dicir que Migue-
lanxo Prado é unha mostra de que escribir en galego non 
é un impedimento para alcanzar o éxito.

Con todo, e pese a que o xénero do cómic segue sumando 
admiradores, existe un abismo infranqueable coa cultura 
televisiva das novas xeracións millennials que é difícil de 
superar. O papel está en crise na mente dos adolescentes, 
que carecen de paciencia e teñen unha necesidade cada 
vez maior cara a información inmediata, o que os leva a 
preferir as novas tecnoloxías fronte ao tacto das follas.

Os estadounidenses, lonxe de Galicia, xa están comezan-
do a adaptarse aos novos gustos mediante a creación de 
aplicacións para ler cómics online. Por exemplo, a empre-
sa Marvel Worldwide lanzou en 2007 Marvel Unlimited, 
unha plataforma de pago que permite o acceso ás súas 
historias en calquera dispositivo. ReadDc, de DC cómics, 
funciona dunha maneira similar, pero talvez mellor solu-
ción para este inevitable problema teña orixe en Corea do 
Sur.
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A cultura da banda deseñada en Asia desenvolveuse 
nunha liña diferente ós países occidentais. O cómic 
tradicional asiático son viñetas en branco en negro 
que moitas veces se invaden unhas a outras para na-
rrar historias de carácter diverso. Mentres que en Eu-
ropa e América os principais lectores son adultos, en 
Asia son os adolescentes quen senten predilección 
por este xénero, polo que os temas son adaptados 
aos seus gustos. Romance, ficción e drama son tra-
tados cunha dimensión esaxerada, con personaxes 
de ollos grandes e trazos máis rectilíneos. Este tipo 
de cómic é mundialmente coñecido como manga, 
nome co que traspasou fronteiras e tomou os mer-
cados internacionais. Porén, pese ás similitudes, as 
historietas chinas e coreanas teñen unha denomina-
ción diferente: o cómic chino chámase manhua e o 
coreano manhwa.

Co paso do tempo as empresas de Corea do Sur 
concienciáronse de que estaban perdendo lectores, 
porque os seus clientes preferíano formato dixital 
do webcómic (como Marvel Unlimited ou ReadDc) ó 
formato en papel. A raíz disto o sitio web Daum lan-
zou en 2003 o primeiro servizo de webtoon (do inglés 
webcómic e cartoon, que significa “debuxo anima-
do”), e dous anos despois a empresa Naver estreou 
a súa propia web coa mesma idea. Porén, non foi ata 
2015 cando Naver chegou a un acordo para lanzar 
Line Webtoon, unha nova aplicación para dispositi-
vos móbiles que permitía acceder aos seus contidos 
en inglés, polo que foi ofertada internacionalmente.

Aínda que Line Webtoon ten un curto percorrido, o 
seu éxito mundial foi inmediato. O webtoon son viñetas 
verticais e en cor que facilitan a lectura en dispositivos 
móbiles. Ademais, Line Webtoon é un servizo aberto no 
que calquera autor amateur pode subir as súas historias. 
Cando estas historias alcanzan unha certa popularidade 
son recoñecidas pola empresa, que lles dá o respaldo eco-
nómico necesario para publicalas profesionalmente e con 
regularidade.

Ademais de mediante o reconto do número de “segui-
dores”, existen outros métodos para conseguir que web-
toon recoñeza a túa historia. Por exemplo, por medio do 
seu concurso anual Webtoon Contest. Esta competición 
consta de catro categorías: máis atraente, máis divertida, 
máis épica e máis emotiva, con premios de $25 000, o 
equivalente a uns 21 000€ en Europa. Na edición de 2018 
deuse a casualidade de que o webtoon gañador na cate-
goría de máis atraente foi o thrillerLalin’s curse, que está 
ambientado no municipio de Lalín, en Pontevedra. Pese 
a que a autora —que publica co sobrenome de Isakytm— 
non é galega, admite estar namorada da vila e niso radica 
a súa decisión de debuxala. No cómic mesmo aparecen 
elementos da flora e a arquitectura local como hórreos e 
cruceiros, plasmando de forma xenuína unha aldea facil-
mente recoñecible para os seus habitantes.

A historia de Lalin’s Curse é de ficción e suspense. O seu 
protagonista, David, está convencido de que existen cria-
turas marabillosas na vila. Porén, o seu extenso grupo 
de amigos teñen os pés na terra, así que David terá que 
arrastralos á súa busca paranormal. A trama chegará a un 
punto morto despois do descubrimento dun cadáver no 
bosque en circunstancias macabras e inexplicables, que 
fará que os protagonistas dubiden de se deberían con-
tinuar investigando ou de se o custe é demasiado alto.

Despois de decidir que o webtoon sería publicado co apoio 
da compañía, a autora eliminou os capítulos antigos para 
comezar a historia de novo. Polo tanto, Lalin’s curse es-
tará en hiatus ata que poidan sacalo adiante, que posi-
blemente será a principios de 2019. Eu, que lin o cómic 
dende que viu a luz, estou desexando ler a continuación 
e solucionar as incógnitas que quedaron no aire. Para os 
que non o lestes nunca, recoméndovos que descarguedes 
a aplicación webtoon e esteades atentos a novas actua-
lizacións.

 María Carballido Cerqueiro. 2ºBach C
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PERIGO, NOMOFOBIA!

Cada vez máis, o número de mozos con teléfono móbil é 
máis elevado. Acaso ti non tes un destes aparellos? Poida 
que non, pero as enquisas demostran que é unha mino-
ría. Segundo o INE, o 30% dos rapaces de 10 anos xa ten 
móbil; aos 11, o 45%; aos 12 alcanza o 75%; aos 13 anos, o 
83%; e aos 14 supera o 90%. Ese é un dato preocupante 
tendo en conta que os expertos recomendan esperar ata 
os 13 ou 14 anos para mercar un móbil.

Estes aparellos son moi útiles, pero tamén moi perigosos. 
Un 90% dos nenos menores de 10 anos xa ten acceso a 
Internet. Os seus usuarios, ao ser moi novos, teñen falta 
de experiencia e poden sufrir acoso, cyberbulling, estafas, 
adicción, sexting, e moitos outros problemas. Tamén se 
debe a que os pais non saben moi ben como xestionar e 
controlar o tempo dos seus fillos en liña.

A adicción ao móbil chámase nomofobia. Esta adicción 
consiste en ter unha tendencia compulsiva que nos im-
pulsa a estar revisando o móbil constantemente e ata a 
illarnos do mundo real. De acordo cun estudo no 2008, 
miramos o móbil de media unhas 150 veces ao día, un 
66% das persoas sofren esta adicción e un 9% sente ten-
sión cando ten o móbil apagado, e iso que ese número foi 
aumentando ata agora.

PRINCIPAIS SÍNTOMAS DUNHA PERSOA NOMOFÓBI-
CA:

• Medo a non poder utilizar o seu móbil, sexa porque 
non hai cobertura ou porque non ten batería.

• Diariamente pasa 4 horas conectado.

• Adoitan ser persoas introvertidas, debido ao illamen-
to social que provoca.

• Cando dispón de tempo libre, só pensa en usar o mó-
bil, para el non existe ningunha outra actividade.

Segundo a FEPAD, o abuso destes dispositivos pode deri-
var en varios problemas, como o illamento social, a ines-
tabilidade emocional e baixo rendemento escolar. Ade-
mais de riscos directos tamén produce indirectos, como 
accidentes de tráfico. Actualmente, en España, un 26% 
dos accidentes de tráfico están provocados por falar co 
teléfono móbil.

Agora imos falar dunha aplicación móbil. Esa aplicación 
é WhatsApp, que xa en 2016 contaba con máis de 1.000 
millóns de usuarios. É moi atractiva porque nos permite 
comunicarnos rápida e facilmente, enviar notas de voz, 
emoticonas... Poida que sexa a máis coñecida, a máis útil 
ou a máis usada, pero segue tendo os seus riscos.

Vantaxes e riscos dalgunhas funcións de WhatsApp:

Eliminar a mensaxe para todos:

V. Podes eliminar a mensaxe se non querías que esa per-
soa vise iso ou se a mensaxe non era para ela.

R. Pode producir situacións de acoso, xa que ao poder eli-
minar a mensaxe, un 
acosador pode amea-
zar a alguén, agardar 
ata que a súa vítima 
a lea, e logo elimina-
la.

Estados e o bloqueo 
de estados:

V. Podes colgar unha 
imaxe, vídeo ou texto 
durante só 24h. Ade-
mais, podes permi-
tir que só sexa visto 
polas persoas que ti 
elixas,evitando así 
situacións incómo-
das.

R. Pódense subir fo-
tos inapropiadas ou 
publicar comentarios 
mal intencionados 
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para alguén e logo bloquearlle os estados para que non 
os poida ver.

Xeolocalización:

V. Facilita as quedadas cos amigos nun lugar en concreto 
ou a supervisión por parte dos pais da posición do seu 
fillo.

R. Un neno pode enviar a súa localización a descoñecidos, 
poñendo en risco a súa integridade física.

Tamén é perigoso o acceso a Inter-
net sen control, xa que poden buscar 
e atopar respostas ilimitadamen-
te e tamén contactar con persoas 
completamente descoñecidas, xen-
te que de ningunha outra maneira 
coñecerían e coa que poden chegar a 
ter unha gran confianza. Os rapaces, 
ao buscar certa información, poden 
atopar contidos inapropiados, como 
pornografía. Tamén poden acceder 
a grupos de xente perigosa, nor-
malizar comportamentos violentos, 
difundir vídeos pouco adecuados e 
facer cyberbullying. Estes vense in-
fluenciados pola falta de personali-
dade e a necesidade de encaixar, co 
que poden chegar a cambiar as súas 
ideas polas de outros e sentirse inti-
midados ao visualizar unha situación de acoso. Ademais, 
Internet non é 100% seguro. Cada día fíltrase información 
privada que centos de persoas gardan nos seus disposi-
tivos móbiles. E en aplicacións como Instagram, hai que 
vixiar os seguidores, xa que estas persoas poden ver todo 
o que subas. Absolutamente todo.

Así mesmo, ao ser tan inocentes, os nenos depositan un 
excesivo nivel de confianza na persoa coa que están a 
falar chegando a enviar imaxes e vídeos íntimos, e esta 
usala na súa contra; realizando sexting, revenge porn, 
grooming, cyberbulling... Tan só en 2010 se produciron 
máis de 24.000 denuncias en todo o mundo sobre páxi-
nas de pornografía infantil. O engano de identidade pro-
dúcese fundamentalmente por 2 motivos:

· O anonimato: nunca se sabe ao 100% se en realidade 
esa persoa che está dicindo a verdade.

· A distancia física á outra persoa: ao non falar cara a cara, 
senón que Internet, é moi fácil mentir. Este punto favo-
rece o primeiro.

Ademais de interactuar con descoñecidos, os móbiles 
contaminan relacións e normalizan comportamentos tó-
xicos entre parellas, algo moi común entre parellas ado-
lescentes.

Pero, para evitar estes riscos, hai que realizar un proceso 
de aprendizaxe no que os pais lles ensinen aos seus fillos 
a ensinar correctamente como se deben utilizar, tendo en 
conta que empregándoos adecuadamente son moi útiles. 
Segundo a FEPAD, os pais teñen que seguir unha serie 
de consellos para evitar o perigo: respectar e escoitar a 
opinión dos seus fillos, facer que o menor se fago cargo 
dalgunha pequena parte da factura do seu móbil, atrasar 
a compra do móbil, escoller un móbil de prepago para evi-
tar as facturas excesivas...

Estes son algúns consellos que podes seguir:

• Non aceptes solicitudes de xente que non coñezas, e 
menos aínda teñas a túa conta en público.

• Evita os enlaces sospeitosos, poden ser un virus.

• Se un descoñecido che envía unha mensaxe, comu-
nícallo rapidamente aos teus pais, e se persisten 
durante bastante tempo podes bloquear esa conta 
e denunciar.

• Intenta dar sempre a mínima información persoal so-
bre ti a descoñecidos.

• Cerra a túa sesión sempre que te conectes nun apa-
rello electrónico que no sexa o teu para que non se 
poidan facer pasar por ti en Internet.

• Controla todo o material que subas, non subas conti-
do inapropiado nin persoal.

Aínda que sexa imposible ou case imposible non deixar 
pegada en internet, procura sempre deixar a menos po-
sible.

 Mara Domínguez Castro. 2ºESO D
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COMIDA DE XAPÓN

En ocasións informais o que se adoita comer é sopa 
e arroz xunto con peixe, marisco ou carne. Nas caixas 
“bento” (utilizadas no traballo ou na escola), o habitual 
é incluír pequenas porcións de distintos tipos de comidas 
separadas en varios compartimentos.

En ocasións máis formais, a presentación cobra gran 
importancia. Unha norma curiosa é a de utilizar 5 cores 
– verde, amarela, vermella, branca e negra; 5 sabores – 
doce, salgado, agre, ácido e picante; e 5 coccións – cru, 
cocido, ao vapor, á grella e frito.

PRATOS TÍPICOS

SUSHI

É a comida máis coñecida fóra de Xapón. Consiste nunha 
base de arroz con peixe cru ou semi-cociñado mais outros 
ingredientes como verdura ou ovo.

Tipos de sushi: MAKIZUSHI (rolos de arroz envoltos en 
nori cortados en pequenas porcions), NIGIRISUSHI (o tipo 
máis popular e coñecido – unha bóla de arroz avinagrada 
cunha loncha fina de peixe), TEMAKI (é como o makizus-
hi pero de forma cónica), URAMAKI (sushi ‘ao revés’ – o 
arroz envolve os ingredientes), SASHIMI (peixe cru ou co-
ciñado)

O sushi acompánase de salsa de soia, wasabi, xenxibre 
mariñado, etc.

ONIGIRI

Trátase dunha bola triangular de arroz envolta en nori e 
rechea de distintos alimentos. Adóitase levar no bento.

TOFU

É un alimento feito a partir da soia. Ten unha textura e ca-
racterísticas similares ao queixo fresco, pero non ten prac-
ticamente sabor. É un alimento moi consumido. Sérvese en 
pratos tanto fríos como quentes.

OUTROS:

TSUKEMONO: Diversas verduras encurtidas que se comen 
como acompañamento ou para picar.

EDAMAME: Prato consistente en xudías verdes cocidas con 
sal; cómese como aperitivo nos izakaya (bares xaponeses).

ALGAS: Hai diferentes tipos que se utilizan con moita fre-
cuencia, por exemplo, o wakame, o hijiki ou o nori.

TEMPURA: Combinación de fritura de verduras e marisco 
rebozados.

CURRY XAPONÉS: Moi popular en Xapón na actualidade, é 
arroz con curry ao estilo xaponés.

TONKATSU: Filete de porco empanado e cortado en anacos 
para comer con palillos, é normalmente acompañado dou-
tras verduras.

OKONOMIYAKI: Especie de tortilla con diferentes ingre-
dientes mesturados con fariña e feitos á prancha. Ten moi-
tísimas variantes.

YAKISOBA: Fideos de fariña de trigo fritos con verduras e 
ás veces, carne de porco.

YAKITORI: Pinchos de polo á brasa con salsa

GYOZA: Empanadillas recheas de distintos ingredientes 
como verduras, carne ou gambas.

TAKOYAKI: Bólas de fariña fritidas, recheas dun anaco de 
polbo.

GUISOS, SOPAS E FIDEOS

NABE (ola, en xaponés): Comida cociñada nun recipiente 
como unha ola. É unha especie de guiso onde se engaden 
distintos ingredientes. Existen moitos tipos.

SUKIYAKI: Estilo de recipiente onde se mollan os ingre-
dientes nun bol con ovo cru antes de comelos.

SOPA DE MISO: Moi habitual, a sopa faise con miso, que é 
unha pasta feita a partir de soia disolta en dashi ou caldo 
de peixe.
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ODEN: Tipo de guiso cuns ingredientes característicos 
que se come moito en outono.

RAMEN: Fideos orixinarios de China, que se serven en 
sopa quente.

SOMEN: Fideos moi finos que se serven xeralmente fríos 
cunha salsa para mollar.

UDON: Fideos grosos que se toman en sopa con moitos 
ingredientes.

POSTRES E BEBIDAS TRADICIONAIS

WAGASHI: É unha lambetada tradicional que se come 
xunto co té.

DORAYAKI: Dous anacos de biscoito recheos de ‘anko’ ou 
pasta doce de azuki (fabas vermellas).

MOCHI: Elaborado con pasta de arroz doce, o mochi ten 
moitísimas variantes e é o doce típico xaponés.

MATCHA: Té verde.

UMESHU: Licor de ameixa xaponesa.

OBENTO

A primeira vez que se escoitou foi no período Kamakura 
(1185-1333); ao comezo eran soamente bólas de arroz ou 
simplemente arroz cocido e seco que se levaba ao traba-
llo. A palabra OBENTO provén do comandante militar Oda 
Nobunaga, no s.XVI, que repartía comida a todos no seu 
castelo en pequenas porcións.

No período Edo (1603-1868), o obento modificouse, fa-
céndose máis refinado e o seu uso moi habitual.

No período Meiji (1868-1912), creouse obento no novo es-
tilo, que aínda hoxe é moi vendido.

O EKI-BEN véndese nas estacións de tren. A primeira que 
se vendeu foi no ano 1868.

Hoxe en dia, é moi práctico nas escolas e tamén no traba-
llo. Ademais a presentación tamén é algo que é divertido.

PREPARACIÓN:

Xeralmente, ten 4 partes de arroz, 3 do ingrediente prin-
cipal (peixe ou carne), 2 de verduras e hortalizas e 1 parte 
de encurtidos.O principal ingrediente é o arroz. Os demais 
ingredientes son secundarios.

Hoxe en día hai moitas formas de facer caixas bento

RECEITA: OKONOMIYAKI

• Ingredientes: (1 persoa) OPCIONAIS
• Fariña, 50 gramos.
• Cebola, 1 unidade.
• Ovos 1 unidade.
• Carne (porco ou vaca en lonchas finas).
• Auga, 50 ml.
• Cogomelos.
• Col, 100 gramos.
• Langostinos

PASOS

1. Mesturar nun bol a fariña, o ovo, e a auga.

2. Cortar a col en tamaño opcional e outros ingredien-
tes opcionais. Engadir todo no bol cos demais ingre-
dientes.

3. Fritir a masa na tixola (deberían de caber 3 ou 4) du-
rante 8 a 10 min polos dous lados.

4. Botar salsa/maionesa, etc.

 Eline Magdaleno Yasui. 3º ESO C
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50% AZUCRE E 25% GRAXA
OU A GALLETA DE TODOS OS DÍAS.

Hoxe en día, a galleta forma parte do cotián ata da ru-
tina. Pero sabemos con toda a seguridade que é o que 
inxerimos?

Con canta frecuencia consumimos galletas?

Segundo datos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación, cada persoa come ao ano en España 5,8 qui-
los de galletas. O seu baixo prezo e a súa variada gama, 
vólveas un produto atractivo. Aínda así, o seu consumo 
debe ser ocasional, debido á cantidade de azucre, graxa, 
e fariñas refinadas.

Cal é o consumo adecuado?

Na ampla variedade de marcas, non é facil elixir e compa-
rar, cada fabricante recomenda racións de consumo dife-
rentes. A información que nos achegan está disfrazada 
ou mal presentada, e pode ocasionar erros á hora de apre-
ciar o seu impacto nutricional. Moitas empresas amosan 
estes datos por unidade, pero acaso só comemos unha 
galleta? A ración media descrita polos expertos rolda os 
50 g. por persoa. Outras galletas como Marbú e Tosta 
Rica ofrecen datos próximos a unha ración máis realista.

Enerxía ou calorías?

As galletas son un producto moi calórico, si. Pero a impor-
tancia das calorías non depende só da cantidade, senón 
tamén das substancias que as achegan. Un exemplo: o 
aceite de oliva contén tantas calorías coma o de palma, 
pero o segundo é moito menos san ca o primeiro. Ver isto 
nas galletas é un obstáculo, xa que as empresas mostran 
a información en función dos seus intereses. Desa forma, 
sabemos que nas Mini Oreo podemos atopar un 4,5 % de 
cacao magro en po, pero non a porcentaxe de graxa de 
palma ou aceite de nabiña.

Demasiado azucre

Este é un elemento esencial nas galletas. Se vemos a pa-
labra azucre na súa composición, fai referencia á sacaro-
sa, o azucre branco de mesa. Aínda así, tamén podemos 
atopar outras substancias, que son en realidade azucres 
engadidos; glucosa, mel, xaropes, azucre de cana, azucre 
moreno, néctar... O dato real será a suma de todos estes 
compoñentes.

En moitos casos, as galletas non levan esta clase de azu-
cres, ao substituílos por edulcorantes. Estes non afectan 
ao nivel de azucre en sangue, mais si á flora intestinal, 
podendo inducir a consumir máis por adicción.

Graxas

Son fontes calóricas moi importantes. Distinguimos tres 
clases:

-Saturadas, relacionadas co peor tipo de graxas.

-Insaturadas, con efectos beneficiosos.

- Trans, que pode ocasionar enfermidades cardiovas-
culares.

Temos que fixarnos na cantidade de graxas, sobre todo 
saturadas, que teñen estes produtos, xa que é moi fácil 
exceder o límite diario (20 g. por persoa). Tamén é intere-
sante fixarse na clase de aceite que conteñen, a maioría 
das empresas non declaran utilizar aceite de oliva.

Sal?

É un factor importante na preparación de galletas elabo-
radas con fariñas integrais e aquelas sen azucre. E posible 
que a carencia de azucre ou presenza de fibras (Ambas 
reducen o sabor notablemente) queiran ser compensados 
coa adición deste ingrediente.

Que é integral?

“Integral” refírese a aquelas fabricadas con fariña proce-
dente do gran enteiro dun cereal cunha proporción míni-
ma do 50%.

 Xoel Amigo Moure. 2º ESO D

Galletas

Bolería

Froita

Lambetadas

Bocadillos

Nada

A merenda do instituto, datos segundo
20 alumnos do IES Antonio Fraguas
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 GALLETAS DE MARÍA SAUDABLES

INGREDIENTES:

-60 ml de aceite de oliva virxe extra

-60 ml de leite

-80 g de azucre integral de cana

-300 g de fariña integral de trigo, ou fariña de espelta

ELABORACIÓN:

Temperar o leite e o azucre a derreter, engadir o aceite e repousar 3 minutos. Botar a fariña, integrándoa pouco a pouco 
e un chorriño de zume de mandarina. Amasar moi pouco e facer unha bóla. Tapar e deixar repousar 20 ou 30´. Despois 
estirar a masa entre dous papeis de forno, con rolete, cortar con corta pastas e colocar en papel de forno a 180º uns 10´ 
máis ou menos ata que estean dourados. Deixar arrefriar nunha malla metálica.

 GALLETAS DE AMÉNDOA E AMARETTO

INGREDIENTES:

-230 g de améndoa crúa moída

-170 g de azucre integral de cana

- 3 claras “a punto de neve” e 25 ml de amaretto

PREPARACIÓN:

Mesturar o azucre e a améndoa. Incorporar 3 claras a p.d.n, cun 
pouco de sal en movementos envolventes, mesturando tamén o amaretto. Distribuír en montonciños cunha culler so-
bre papel de forno con separación entre uns e outros. Meter no forno a 150º ata que estean tostadas. Arrefriar en rede 
metálica.

 GALLETAS DE MACADAMIA

INGREDIENTES:

-100 g de noces de macadamia

-100 g de manteiga

-150 g de fariña peneirada

-100 g de azucre glass

-Sal, unha clara de ovo, un chisco de sementes de anís moído 
ou estrelado.

PREPARACIÓN:

Moer as noces de macadamia e engadir todos os demais ingredientes ata mesturalos ben formando unha masa homoxé-
nea. Facer unha bóla e tapala con film transparente, metela no frigorífico 30´. Formar bólas pequeniñas cunha noz de 
macadamia no centro e colocalas sobre unha bandexa con papel de forno a 180º durante 12’. Retirar e arrefriar.
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SOMOS O QUE COMEMOS

Nos últimos anos, a maioría da poboación está comezan-
do a preocuparse máis pola súa alimentación (que contén 
o que consomen, a partir de que está feito…). Isto, en par-
te, débese á mellora da tecnoloxía. O desenvolvemento 
dos medios de comunicación xoga un papel moi impor-
tante, xa que estes son os que nos informan de todos os 
novos descubrimentos e dos perigos que se descoñecían. 
Non obstante, isto non sería posible sen as grandes me-
lloras a nivel científico que están a acontecer, xa que é a 
ciencia a que descobre e crea.

Unha tendencia dos últimos anos é a de frear o consu-
mo da chamada “comida lixo”, pero deberíase aclarar 
que tamén hai outro tipo de comida que tamén é alta-
mente prexudicial, é a dos alimentos procesados. E cales 
son? Estes engloban un número moi amplo, pero prin-
cipalmente son todos aqueles que se cociñan a nivel in-
dustrial. Un exemplo é o arroz. É preferible comer arroz 
integral no lugar das tortas de millo, pero, por que non 
debemos consumilos? Os produtos procesados pasan por 
unha transformación na que cambia o seu aspecto orixi-
nal e, ademais, os seus nutrientes. Isto fai que o resul-
tado final conteña moitas menos proteínas e vitaminas 
que nun principio, á parte de incrementar a cantidade de 
produtos químicos que inxerimos. Non somos realmen-
te conscientes dos perigos porque estes adoitan darse a 
longo prazo. Nalgúns casos, aparecen en forma de cancro. 
Isto é debido a que moitos dos compoñentes non son di-
xeridos polo corpo por seren creados artificialmente e non 
se atoparen na natureza.

Outro tema importante é o do glute e o da lactosa. O glu-
te é unha proteína presente en moitos cereais como a ce-
bada, a avea e o centeo. As persoas celíacas non o poden 
tomar porque o seu organismo non é capaz de dixerilo. Os 
non celíacos si poden tomalo, pero resulta que esta pro-
teína é altamente inflamatoria. Algúns substitutos que 
se están empregando cada vez máis son o arroz, o millo, 
os garavanzos e os chícharos. O glute é o responsable da 
textura esponxosa do pan. O pan sen glute recoñécese 
porque é máis pequeno e delgado, e tamén máis brando. 
Se se deixa de consumir esta proteína durante uns anos 
é moi probable que se produza a intolerancia, e que polo 
tanto non se poida volver a tomar.

Coa lactosa ocorre o mesmo, se se deixa de tomar acá-
base provocando unha intolerancia que, nun principio, o 
corpo non posuía. Unha etiqueta moi buscada cando se 
merca é “sen lactosa”. Esta é un azucre complexo que lle 
proporciona a vitamina D ao leite. Cando o tomamos, o 
noso organismo segrega no intestino delgado un enzima 
chamado lactasa, é dicir, unha proteína que se encarga 
das reaccións químicas que separan a glucosa e a galac-
tasa do leite. As persoas intolerantes non producen este 
enzima polo que non se separan e chegan ao intestino 
groso, inchan e prodúcese dor intestinal. Na fabricación 
dos produtos sen lactosa introdúcese artificialmente a 
lactasa de maneira que a glucosa e a galactasa sepáran-
se antes de ser inxeridas. A maior porcentaxe de persoas 
intolerantes atópanse en África e Asia onde só se con-
some leite durante a lactancia debido á pobreza. Tamén 
se encontran diferenzas entre o norte e o sur de España, 
xa que no norte é onde máis leite se consome debido á 
tradición das granxas vacúas.

Outro compoñente prexudicial é o coñecido aceite de 
palma. Realizouse un estudo con ratos que tiñan células 
canceríxenas. A unha parte deles alimentáronos con acei-
te de palma, mentres que á outra non. Como resultado 
deuse que, as células canceríxenas dos ratos alimentados 
con esta graxa multiplicáronse a unha velocidade moito 
máis elevada.

Para rematar, varios mitos sobre a alimentación:

•	 Comer produtos integrais fai que perdamos peso. É 
bo comer alimentos integrais, xa que aportan fibra 
e minerais, pero teñen o mesmo número de calorías 
que os alimentos tradicionais. Relaciónase con baixar 
de peso porque a fibra provoca unha sensación de 
saciedade que contribúe a unha diminución da fame, 
e polo tanto a que se coma en menor cantidade.

•	 Os zumes de froitas perden vitaminas ao pasar as 
horas. Trátase dun debate que tivo lugar fai pouco 
tempo e no que se demostrou que as vitaminas non 
se perden ata pasadas 12 horas.

•	 Crese que consumir graxas animais engorda máis 
que consumir graxas vexetais. En realidade conteñen 
o mesmo número de calorías, pero as graxas vexe-
tais conteñen máis micronutrientes.

•	 Non comer carbohidratos axuda a adelgazar. Os car-
bohidratos son a base dunha dieta equilibrada e son 
os que nos aportan a enerxía para que o corpo fun-
cione.

•	 Inxerir produtos light axuda a adelgazar. Os produ-
tos light non son máis sans, senón que teñen unha 
menor cantidade dalgúns compoñentes que hai no 
produto orixinal.

 Paula Pérez Antelo 4º B
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COCIÑAR: ARTE, PRACER OU NECESIDADE?

A cociña está de moda, cociñar é algo cultural e tamén 
emocional, é unha actividade na que podemos refuxiar-
nos e evadirnos do día a día.
Moitas persoas consideran que a cociña é unha afección, 
pero en realidade vai moito máis alá: É un hobby que en-
tretén e motiva, é relaxante, e ademais é moi gratifican-
te.
Está claro que se chegamos cansos de traballar e tam-
pouco temos moito tempo na casa, non nos imos poñer 
a preparar unha receita complicada e longa, pero simple-
mente cociñando un prato sinxelo que nos guste xa nos 
serve para relaxarnos un pouco.
O bo que ten o mundo da gastronomía é que é moi amplo 
e variado, con moitas receitas, ingredientes, técnicas e 
culturas por descubrir.
Todos temos gravados sabores que nos enchen de recor-
dos, pero a memoria olfactiva ten máis poder na relación 
emocional que establecemos con certos pratos e alimen-
tos. Antes de levar un bocado á boca, é o seu aroma o que 
esperta os nosos mollos gástricos, e tamén activa a nosa 
memoria.

Todos temos gardados na cabeza recordos, imaxes, sen-
sacións e emocións que se activan con determinados olo-
res, sobre todo con pratos caseiros que nos trasladan á 
infancia. Un asado no forno, o aroma dun guiso a lume 
lento ou o doce arrecendo de galletas e biscoitos ao en-
fornarse non só nos abren o apetito, tamén nos fan sentir 
ben.

Aprender a cociñar permítenos non ser 
dependentes da mala alimentación e da 
comida “lixo”.

Nunha sociedade na que se abusa de-
masiado dos precociñados, a comida a 
domicilio ou pratos preparados, o de-
terse a preparar un prato sinxelo desde 
cero fainos sentir ben.

Por iso merece a pena volver ao máis 
simple de cando en vez. Incluso os gran-
des chefs recoñecen que na casa como 
máis gozan é preparando ovos fritos ou 
unha boa tortilla de pataca.

Cociñar sen tensión, sen demasiadas aspiracións, só go-
zando do momento e saboreando ese prato sinxelo pero 
que nos fai a boca auga.

A cociña axúdanos a desconectar do día a día, a esquecer 
os problemas e a descansar a mente, permítenos meditar 
e descansar mentres os aromas que xorden espértannos 
emocións reconfortantes.

Sexa cal sexa o motivo principal, cociñar non é só esencial 
para alimentarnos ben, tamén nos entretén e reláxanos.

Algúns estudos din que os mozos na actualidade teñen 
menos habilidades básicas na cociña, o que os fai incapa-
ces de ter autonomía ao elixir os alimentos e representa 
un factor preocupante na súa alimentación.

O descoñecemento gastronómico e a falta de previsión 
son algunha das causas da falta de elaboracións na co-
ciña. Chegar ás tres da tarde ou ás dez da noite á casa 
con moita fame só pode favorecer que se abran un par de 
latas e quentar o seu contido no microondas para comelo 
con ansia e rapidez.

De aí a gran importancia de aprender a cociñar xa que 
ademais de ser bo para a nosa saúde, tamén nos facilita 
a convivencia tanto na casa como cos nosos amigos.

 Martina Díez Herrera. 2º ESO B
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Dende hai séculos son moitas as persoas que decidiron 
eliminar da súa dieta os produtos de orixe animal por di-
versas razóns: sexa polo sufrimento do animal, por dese-
xar coidar o medio ambiente, xa que a produción gandeira 
é altamente contaminante, por saúde ou tamén por mo-
tivos económicos.

O vexetarianismo é aquel réxime alimentario baseado no 
consumo de froitas, verduras e legumes acompañado da 
abstención no consumo de carnes e, na maioría das ve-
ces, peixe. Tamén, en ocasións, está caracterizado polo 
rexeitamento doutros produtos de orixe animal como 
pode ser o ovo, o mel, o leite… Porén, existen numero-
sas variantes desta dieta: a vexetariana (que pode incluír 
ou non leite, ovos e derivados), a lacto-ovo vexetariana 
(que inclúe ovos e lácteos), a ovo-vexetariana (que in-
clúe ovos e derivados pero non leite), a lacto-vexetariana 
(que inclúe leite e derivados pero non ovos), a vegana ou 
puramente vexetariana (aquela que exclúe alimentos de 
orixe animal, non usar produtos testados en animais…), 
crudivegana (como a vegana incluíndo só alimentos crus), 
pescetariana, flexitariana, apivexetetarianismo… Sendo 
as seis primeiras as máis seguidas segundo a AND ou 
Academia Americana de Nutrición e Dietética.

Segundo o informe internacional de IPSOS Global Advi-
sor, en España, un 20% da poboación segue este tipo de 
dietas e cada vez máis persoas se suman por diversas ra-
zóns. Non obstante, e como todo, ten as súas vantaxes 
e desvantaxes.

Sen dúbida, un dos principais beneficios desta dieta, 
sempre e cando estea correctamente planificada, é o seu 
baixo consumo de graxas saturadas debido ao gran nú-

mero delas que posúen os produtos de orixe animal, así 
coma o colesterol.

Por outra banda, outro dos seus beneficios é o aporte 
de fibra e o seu poder cardioprotector que darán lugar á 
prevención e á diminución do risco de padecer outro tipo 
de enfermidades como poden ser o cancro de próstata, o 
cancro de colon, a obesidade, a diabetes de tipo 2…

Polo tanto, estas dietas non só resultan saudables e nu-
tricionalmente beneficiosas, senón que tamén poden ser 
beneficiosas para a saúde e útiles para a prevención e tra-
tamento de enfermidades.

Non obstante, este tipo de réxime tamén ten as súas 
partes negativas. A principal desvantaxe é o aumento de 
posibilidades de carecer de determinados micronutrien-
tes xa que un aumento excesivo de fibra pode causar di-
ficultades á hora dunha correcta absorción dos minerais 
como tamén a deficiencia dalgúns nutrientes que resul-
tan escasos ou nulos no mundo vexetal como a vitamina 
B12. Por exemplo, a deficiencia desta vitamina pode pro-
ducir anemia ou carencia de ferro, pois o de orixe vexetal 
non é de fácil absorción.

Tamén é preocupante nesta dieta a usual carencia de 
omega 3 e algunhas proteínas animais con propiedades 
nutritivas difíciles de atopar nos vexetais.

Os especialistas advirten da importancia das proteínas e, 
no caso das persoas vexetarianas, a facilidade de atopa-
las en produtos de orixe vexetal como poden ser os legu-
mes, as noces, os produtos con soia…

Tamén fan fincapé en alternativas lácteas á de vaca para 
obter o aporte de calcio suficiente como pode ser o leite 
de soia, tofu elaborado con sulfato de calcio ou cereais.

Por outra banda, tamén é importante o consumo de froi-
tos secos e vitamina B12 como suplemento alimenticio 
no caso desta dieta xa que só se atopan en produtos de 
orixe animal e derivados.

É recomendable seguir esta dieta baixo a supervisión dun 

Os embutidos, tan presentes na alimen-
tación e na produción española, “no tie-

nen hoy mucho sentido”, segundo algúns 
especialistas: “Hace cien años quizá, por-

que era una reserva de alimentos para 
cuando venía el frío, pero hoy el consumo 

de derivados cárnicos es prescindible”.
EFE, libro “Más vegetales, menos animales”

“Queremos hacer un planteamiento 
de alimentación saludable, 
que pasa por comer pocos 
o ningún derivado cárnico 
y alimentos superfluos”

Julio Basurto, entrevista con EFE

A DIETA VEXETARIANA, ¿AQUELA QUE SUBSTITUIRÁ 
OS EMBUTIDOS NO FUTURO?

“Una dieta vegetariana es 
compatible con una vida saludable”

Jose Oliva, Barcelona 23 de octubre, EFE
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nutricionista para asegurar a boa consumición de vitami-
nas, nutrientes e cereais que precisa xunto cunha alimen-
tación variada e equilibrada así como controlar e evitar o 
abuso de alimentos ricos en graxa, carbohidratos e sal.

Aconséllase evitar a substitución dun alimento do que se 
carece por outro.

Preguntámoslle a unha persoa que restrinxe o consumo 
de carnes sobre a súa experiencia persoal con este tipo 
de dieta.

-¿Por que razón decidiches seguir este tipo de pautas 
na túa dieta?

-Empezou por una enfermidade a cal me facía repugnar o 
cheiro da carne animal.

Despois, fun vivir a un lugar no que a carne era de moi 
mala calidade coñecendo, á súa vez, unha persoa que mo-
rrera do mal das vacas tolas. Dende ese momento decidín 
deixar de consumir carne.

-¿Que produtos restrinxes da túa dieta?

-Todo o que sexa carne animal.

-¿Como consegues os nutrientes e vitaminas necesa-
rios para o organismo, pero que non se presentan en 
produtos de orixe vexetal?

-Mesturando, por exemplo, cereais con legumes.

-¿Cales consideras as principais vantaxes e desvanta-
xes deste tipo de dieta?

-Pensando nas vantaxes do vexetarianismo, que tam-
pouco pensara nunca en se tiña vantaxes ou desvantaxes 
simplemente como unha forma de vivir e alimentarse, 
unha delas é estar fóra de todo perigo que conleva todo 
consumo relacionado coa carne, é dicir, fálase moito de, 
por exemplo, tódolos antibióticos que son administrados 
ao gando, aos porcos, ás galiñas… por diferentes enfer-
midades, pola forma de crialos de forma que isto, ao ser 

administrado aos animais, pasa directamente á carne 
que a xente come mentres que unha persoa que non 
come carne está completamente tranquila por saber que 
iso non lle afectará como calquera outro tipo de enfermi-
dade que poida estar relacionada cos animais.

E outras vantaxes como son non comer demasiadas gra-
xas, por exemplo. Para min é unha cousa importante xa 
que noto que teño dixestións moito máis lixeiras…

En canto aos inconvenientes, un dos principais é o de bus-
car unha proteína e tratar de cumprir todo o que che falta 
ao non comer carne: proteínas, aminoácidos, vitaminas 
que perdes e que tes que substituír con outro alimen-
to. Outro, en sitios como Galicia, nos que a xente é moi 
carnívora e por exemplo quedan para comer nunha chu-
rrasquería, todo o mundo sabe ben que pedir, pero se non 
comes carnes tes que comer ensaladas, ou o que haxa, 
estando un pouco á marxe do que coman os demais. Por 
dicir que é unha contrariedade porque en calquera sitio 
sempre poderás comer unha ensalada, unha tortilla…

Non sei, tería que pensar máis detidamente sobre os 
“pros” e os “contras”. Eu creo que a xente que non come 
carne faino por principios morais de non matar animais, 
que eu chegou un momento no que tamén o fixen por-
que creo que se cría máis do que se consome, xa que se a 
xente realmente tivese que criar por eles mesmos a carne 
para poder comer non o farían tan masivamente, nin por-
cos, nin galiñas… Entón pois supoño que, moralmente, 
un queda máis tranquilo.

-¿Atópaste con dificultades á hora de conseguir estes 
produtos no mercado?

-No pasado existían dificultades, pero agora xa non.

-Moitas grazas.

En conclusión, o vexetarianismo é unha dieta máis que 
pode ser saudable sempre e cando haxa técnicas para 
proporcionarlle ao noso organismo os nutrientes necesa-
rios dunha boa alimentación.

 Iria Álvarez Blanco. 4º ESO B

“Cuando la gente se hace vegana 
debido a su religión saben cómo hacerlo 
correctamente. Saben cómo compensar 
lo que no consiguen al no ingerir carne 

y productos lácteos”.
“Pero eso no es a menudo el caso 

de las personas que se hacen veganas 
sobre la base de las imágenes 

que ven en línea”, agrega.
Catherine Collins, Asociación Británica de Dietistas
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BEBIDAS ENERXÉTICAS, INOCUAS OU PASAN FACTURA?

Veñen en lata e prométeno todo: enerxía, diversión, máis 
horas de festa e un mellor rendemento cognitivo. O con-
sumo aumenta ano a ano, sobre todo entre adolescen-
tes e nenos. O imperio das bebidas enerxéticas atopou 
os seus súbditos entre os máis novos, pero tamén están 
en boca de quen as critican. Que teñen estas bebidas que 
xeran tanta polémica?

O soño de calquera fabricante: un produto que se venda 
moi ben e que sirva para case todo. As bebidas enerxéti-
cas conseguiron instalarse no noso imaxinario como as 
mellores amigas para desenvolver moitas actividades: 
saír de festa ou quitar a resaca,estudar durante a noite 
ou render máis durante o día ou conducir, facer deporte, 
animarse ou concentrarse mellor

O consumo destas bebidas disparouse nos últimos anos 
grazas ao bo resultado que dan e á moita publicidade e 
patrocinios que teñen.

Sete de cada dez adolescentes toman estas bebidas (moi-
tos tómanas a diario) e máis da metado adoita mestura-
las con alcohol. Tamén son consumidas por rapaces máis 
pequenos, xa que un de cada cinco nenos en idade escolar 
as consomen. Estes datos indican que o seu consumo dis-
parouse, polas marcas nomeadas anteriormente. Isto xera 
preocupación tanto dentro como fóra de España.

Hai catro anos Lituania converteuse no primeiro país en 
prohibir a venda destas bebidas a menores de 18 anos. 
Reino Unido tamén comezou a prohibir a venda de be-
bidas enerxéticas a menores o ano pasado; Puerto Rico 
e México prohiben o consumo destas bebidas e algúns 
países como Colombia, Chile e Ecuador pensan en facer 
o mesmo.

O pediatra Carlos Casanova explica que, a curto prazo, o 
exceso de azucres pode provocar fermentación no colon, 
gases, disestión abdominal e retorzóns. Pero o realmen-

te grave vén despois, co consumo sostido de produtos 
azucrados. A medio e a longo prazo, a diabetes de tipo 
2 está servida por esgotamento do páncreas, que deberá 
segregar insulina en doses masivas e cunha frecuencia 
moi elevada. E non esaxera; segundo as cifras que ma-
nexa a fundación para a diabetes, case o 14 de cada 100 
habitantes da poboación española maior de 18 anos sofre 
esta enfermidade, estreitamente relacionada coa dieta e 
o estilo de vida.

Entre as persoas que consomen bebidas enerxéticas, ao 
redor dun 15% presentan un consumo crónico alto (4 ou 5 
veces á semana ou máis) e un consumo agudo alto (máis 
dun litro cada vez) e gran parte dos que o fan son ado-
lescentes e nenos. Os datos despréndense dun rigoroso 
informe realizado en 2013 pola Autoridade Europea de 
Seguridade alimentaria (EFSA), e agora estes datos em-
peoraron. Hoxe compramos máis bebidas enerxéticas ca 
entón.

Con estes niveis e frecuencia de consumo o outro ingre-
diente, a cafeína, tamén pode ser un problema. Inxerila 
en exceso pode provocar diversos trastornos, que van 
dende o insomnio e sono de peor calidade ata palpita-
cións cardíacas e alteracións da presión arterial. A cafeí-
na estimula o sistema nervioso, diminúe a sensación de 
somnolencia e restaura de forma temporal os nosos ni-
veis de alerta. Non é mala para a saúde pero unha cousa é 
tomar un par de tazas de cafés e outra tomar seis cuncas.

Para José Manuel López Nicolás, doutor en Ciencias Quí-
micas, é igual de malo tomar estas bebidas de xeito re-
gular ca tomalas puntualmente en grandes cantidades. 
Tamén di que se se mesturan con alcohol ( algo que fan 
o 56% dos adultos e o 53% dos adolescentes ) os riscos 
multiplícanse.

Aquí temos unha entrevista que lle fixo unha revista es-
pecializada a este experto.
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As bebidas enerxéticas poderíanse considerar unha 
droga?

Non. É un produto apto para o consumo que é prexudicial 
para a saúde e non debería estar permitido para menores 
de 18 anos.

Xeran dependencia?

Si. Igual que nos pasa co café. Eu cando chego ao traballo 
vou directamente á cafeteira. Agora imaxina que estás to-
mando unha lata que equivale a tres cafés sós.

Dannos enerxía ou disimulan o cansazo?

O único que nos dan estas bebidas son calorías baleiras 
por mor do azucre que conteñen, e en canto á cafeína, si é 
verdade que nos estimula puntualmente. A EFSA recoñece 
que unha medida de cafeína superior a 75 mg ten efecto 
estimulante, e estas bebidas superan esa cantidade.

Cal é o ingrediente máis conflitivo?

O azucre. Unha soa lata contén máis de 50g. A cafeína 
non é tan preocupante xa que equivale a dous ou tres ca-
fés. Agora ben , se consumimos moitas bebidas, preocú-
panme as dúas cousas.

Agora hai versións light. Son mellores?

Os edulcorantes, como o aspartame, o ciclamato ou a sa-
carina non teñen ningún risco. O seu problema é que alte-
ran a percepción sensorial, afás o padal ao sabor doce, e 
logo queres beber outra.

Que conteñen?

Os ingrediantes varian dunha marca a outra, pero hai tres 
elementos presentes en todas:cafeína, vitaminas do grupo 
B e azucre. Con excepción das light, que levan edulcoran-
tes.

Canto tarda o corpo en eliminar a cafeína?

Horas. A cafeína non desaparece do noso corpo con fa-
cilidade. Ao cabo de cinco horas, aínda teremos no noso 
organismo a metade do que inxerísemos. O tempo que se 
tarda depende dos factores como a idade ou o estado de 
saúde. Pode tardar ata 10 horas.

 Martín Sangó Rial. 3º ESO A 
 Manuel Rodríguez Ruído. 3º ESO A

AS CIDADES SUSTENTABLES

A superpoboación do planeta, o consumo desmedido, a 
escaseza de recursos naturais como a auga e a enerxía, 
a contaminación e a desigualdade social, entre outros 
factores, teñen impulsado a aparición das denominadas 
cidades sustentables, un concepto co que pouco a pouco 
nos imos familiarizando.

En setembro de 2015, máis de 150 xefes de Estado e de 
Goberno reuníronse no histórico Cume do Desenvolve-
mento Sostible para aprobar a Axenda 2030 que contén 
17 obxectivos para aplicar en todos os países. O obxectivo 
número 11 ten o título de “cidades e comunidades sosti-
bles” que trata de lograr que as cidades sexan sustenta-
bles. Dende o 1 de xaneiro de 2016, estes países esfórzan-
se para lograr un mundo sostible en 2030.

En 2015, aproximadamente 4000 millóns de persoas vi-
vía en cidades e este número aumentará ate uns 5000 
millóns para 2030. Entón, tense que mellorar a planifica-
ción e a xestión urbanas para que as cidades do mundo 
sexan máis inclusivas, seguras e sustentables.

Este aumento da poboación trae novos problemas como 
a recollida e xestión de refugallos. As cidades necesitan 
adaptarse a este cambio dunha maneira que lles permita 
seguir crecendo, aproveitando mellor os recursos, redu-
cindo a contaminación e proporcionando á poboación os 
servizos básicos como a enerxía, vivenda e transporte.

Que é unha cidade sustentable?

Unha cidade sustentable é aquela que ofrece calidade de 
vida aos seus habitantes sen poñer en risco os recursos e 
vela tamén polo benestar da humanidade futura.

37

ECOLOXÍA



Tamén se defíne como aquela localidade onde se fomen-
ta o uso do transporte público fronte ao coche privado, 
se utilizan as enerxías renovables, a poboación recicla e 
que sexa respectuosa co medio ambiente, onde existan 
distintas zonas verdes e espazos públicos coma parques 
e onde a calidade de vida das persoas sexa boa.

Elementos esenciais dunha cidade sustentable

O sustentable é o que se abastece a si mesmo e garante 
a súa continuidade no tempo. Neste caso, refírese á ca-
pacidade das cidades para desenvolverse baixo criterios 
ecolóxicos e de igualdade social. A cidade sustentable 
está en permanente construción.

Non existe un só modelo; cada unha propón as súas pro-
pias solucións. As medidas que se tomen debe apuntar 
ao equilibrio entre desenvolvemento e benestar. Para ex-
poñelo noutros termos, os requisitos esenciais de toda 
cidade sustentable son:

1. Fomentar os espazos públicos. Crear prazas, zonas 
peonís, zoas verdes coma parques,pavillóns polide-
portivos para mellorar a calidade de vida das persoas 
e darlle máis espazo ao peón e reducir o do coche, 
prohibindo a súa entrada ao centro das cidades, por 
exemplo.

2. Urbanismo compacto. Proponse que os distintos 
servizos públicos coma os institutos ou colexios es-
tean máis cerca da poboación, para fomentar o uso 
da bicicleta, de ir camiñando ou de utilizar o trans-
porte público en vez do coche privado. Ademais de 
que é moito máis cómodo e accesible para as per-
soas.

3. Recuperar o centro.Protexer os centros urbanos, 
facer distintas zonas peonís, mellorar o transporte 
público… Son algunhas das propostas que se fan 
para que as persoas non utilicen tanto o coche e así 
reducir as emisións de CO2 a atmosfera. Nalgunhas 
cidades como a de Santiago de Compostela pode-
ríase facer peonil todo o centro da zona nova (o que 
abrangue entre a Praza de Galicia e a Praza Roxa por 
exemplo): con preferencia para aos peóns seguindo o 
exemplo da cidade de Pontevedra.

4. Calidade do aire. Os cascos urbanos presentan niveis 
de contaminación superiores aos que recomenda a 
OMS (Organización Mundial da Saúde). Distintas 
medidas para reducir estes altos niveis de polución 
son a de limitar o acceso dos vehículos aos centros 
urbanos, por exemplo mediante o cobro de taxas, 
deixando pasar unicamente aos residentes e trans-
porte público mellorando este último.

5. Natureza. Crear máis zonas verdes das existentes 
coma parques ou pequenos bosques nas cidades son 
unha forma de darlle un novo servizo ás persoas e de 
integrar a natureza.

Na cidade de Santiago de Compostela hai 24.94 
metros cadrados de espazos verdes por habitante 
e máis dunha árbore por cada catro habitantes, moi 
por riba das recomendacións da OMS que recomenda 
uns 10-15 metros cadrados por habitante.

6. Enerxía limpa.Deixar de utilizar tanto os combustí-
beis fósiles e utilizar máis as fontes de enerxía reno-
vables como a enerxía eólica, hidráulica, xeotérmica, 
etc.

Por exemplo, a construción de parques eólicos e co-
locar paneis solares nos edificios públicos (parques 
de bombeiros, colexios, edificios da Administración, 
hospitais…) son algunhas medidas que se poden le-
var a cabo.

En Santiago hai edificios da Xunta e do Concello que 
ocupan grandes extensións e que consomen moita 
enerxía fósil e ningún ten enerxías alternativas polo 
que unha medida sería a implantación de fontes de 
enerxía limpas para estes espazos.

7. Protexer o clima. Por exemplo, reciclando e reutili-
zando materiais ou obxectos que non utilizamos e 
tentando aumentar a vida dos aparellos electrónicos 
para reducir o consumo. Outra opción sería a de crear 
máis obradoiros e talleres para concienciar a xente 
do cambio climático. Outro simple xesto como o de 
poñer unha caixa de cartón en cada aula dos institu-
tos e colexios para tirar o papel teñen unha grande 
importancia á hora de reciclar.
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En Santiago de Compostela, xa se están levando 
a cabo varias iniciativas, como a Tropa Verde que é 
unha plataforma que ten por obxectivo fomentar a 
reciclaxe e a responsabilidade ambiental entre a ci-
dadanía premiando de forma directa as boas accións 
medioambientais.

Outra medida implantada en Santiago son as hor-
tas urbanas. Os titulares teñen dereito a cultivar a 
parcela e obter produtos que non terán que mercar 
reducindo o uso de envoltorios de plástico.

O Concello proporciona a terra e a auga para a súa 
rega e os cidadáns teñen que manter a horta en bo 
estado de cultivo durante todo o tempo que dure a 
adxudicación de uso da horta. No caso de non poder 
cultivala, deberán renunciar ao seu uso, quedan-
do a horta dispoñible para as persoas da listaxe de 
agarda, que continuarán coa concesión anterior nas 
mesmas condicións que o titular.

Cidades sustentables a nivel nacional.

Vitoria (247.000 habitantes): encabeza o ránking en sus-
tentabilidade xeral. Tamén é a mellor en sustentabilidade 
social, a segunda no ámbito ambiental e a cuarta en sus-
tentabilidade económica. Vitoria presenta moi bos valo-
res nos catro bloques temáticos: ambiental, económico, 
social e de transparencia e cooperación, especialmente 
en social e ambiental.

Barcelona (1,6 millóns de habitantes): a clave desta cida-
de para devolver a rúa aos viandantes é crear superma-
zás; unhas illas peonís dentro da propia urbe libre de trá-
fico de coches. Outro plan é o de elevar do 15% ao 62% as 
zoas peonís co obxectivo de reducir o uso do vehículo pri-
vado para adecuar a calidade do aire ao que pide Bruxelas.

Cidades sustentables a nivel internacional.

Austin (950.000 habitantes): a capital do estado de 
Texas funciona como un gran taller cunha misión clara: 
alargar ao máximo a vida dos obxectos para reducir a 

cantidade de lixo a procesar. Esta cidade ten un progra-
ma para que as empresas intercambien bens que xa non 
usan, xornadas de reparación nas que os instrutores en-
sinan aos cidadáns a arranxar aparellos electrónicos, etc. 
Todo isto para elevar a taxa de reciclaxe da actual 40% ao 
90% antes do 2040.

Bos Aires (2,9 millóns de habitantes): dende a crise eco-
nómica de finais dos 90 unha figura protagonizou a his-
toria ambiental da capital arxentina: son os cartoneiros, 
cidadáns que recolectan refugallos de cartón para a súa 
posterior venda e que, co tempo, ocuparon un lugar cen-
tral na reciclaxe urbana, una tarefa xa recoñecida por lei. 
Esta cidade é a primeira no Índice de Desenvolvemento 
Provincial da ONU.

Liubliana (280.000): reutiliza asfalto e sinais de tráfico, 
elabora papel hixiénico a base de bricks e desperdicios 
plásticos e fabrica cuartillas coas especies vexetais inva-
soras. Capital Verde Europea no 2016 e unha das pionei-
ras en anunciar un plan de residuos cero. Tamén traballa 
para que no 2020 dous terzos dos seus desprazamentos 
se realicen a pé, en bicicleta ou en transporte público.

Que podemos facer para que Santiago sexa máis susten-
table?

Hoxe en día todos os países tentan de facer as súas ci-
dades dun lugar mellor, pero nós, coma cidadáns tamén 
temos que contribuír nesta causa.

Por todo isto, propoño fomentar o uso da bicicleta eléc-
trica, facer a zona nova da cidade unicamente peonil, po-
ñer placas solares en todos os edificios públicos e utilizar 
máis as enerxías limpas, a reciclaxe, mellorar a recollida 
selectiva de produtos como pilas, lámpadas, etc e trata-
mento ecolóxico de refugallos.

Tentemos facer deste mundo un lugar mellor.

FONTES DE CONSULTA

1. https://www.gasteizhoy.com/vitoria-ciudad-mas-
sostenible/
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sostenible.html

3. https://elpais.com/sociedad/2018/10/31/
actualidad/1541007699_803263.htm

4. https://santiago.tropaverde.org/
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 Víctor Vega Sobral. 3º ESO-C
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O LIXO ESPACIAL, O AMEAZANTE VERTEDOIRO

Talvez escoitaches falar algunha vez do ‘’lixo espacial’’ 
(ou talvez non). En ambos casos, é conveniente dar unha 
explicación do que é e de como nos pode afectar a nós 
como seres humanos.

Que é o lixo espacial?

O lixo espacial son todos aqueles residuos de obxectos 
artificiais que, despois de que a súa utilidade chega ao 
seu fin, fican orbitando o noso planeta. Son restos de 
tecnoloxía espacial creada por nós mesmos, e que vai de 
fragmentos de gran tamaño: como satélites ou os pro-
pulsores que se desacoplan no despegue dun transbor-
dador; a partículas minúsculas de pintura.

A orixe deste concepto do lixo espacial remóntase ao 4 
de outubro de 1957 cando, da man da Unión Soviética, 
lanzouse o primeiro satelite espacial: o Sputnik 1. Den-
de aquel entón, a cantidade de pezas que orbitan o noso 
planeta continúa aumentado tendo, hoxe en día, unhas 
7000 toneladas (unhas 10 pezas) de lixo espacial orbitan-
do a, aproximadamente, 27000 km/h.

Supón verdadeiros problemas?

Na actualidade, a presenza de lixo espacial non trae gran-
des consecuencias pois, por sorte, as precipitacións de 
fragmentos teñen lugar en maior medida nos océanos ou 
en campo descuberto, lonxe de núcleos de poboación, fa-
céndose así os danos humanos case imposibles, e os ma-
teriais altamente escasos. Pero só polo momento. Se a 
órbita terrestre continúa sendo un vertedoiro, a cantida-
de de desperdicios seguirá crecendo a medida que máis 
impactos se produzan, e mais residuos se acumulen: é a 
denominada Síndrome de Kessler.

Proposto polo consultor da NASA, Donald J. Kessler, este 
escenario que recibe o seu apelido é un curioso efecto do-
minó que consiste na acumulación en cadea de lixo espa-
cial: partindo dos residuos que están presentes na órbita, 
se os satelites impactan con estes fragmentos, acabaría 
inutilizado, sumando os seus restos ao conxunto de des-
poxos orbitantes. É tan grave este suceso que se chegou 
ao punto de necesitar calcular e cambiar a traxectoria 
para evitar problemas cos residuos,

Pero, se non afecta directamente ao ser humano (algo 
que como xa foi dito é case imposible) si que pode ser 
prexudicial para a vida do lugar no que cae se o fragmen-
to contén radioactividade. Antigamente, moitos dos sa-
télites e foguetes dos anos 70 e 80 estaban impulsados 
por enerxía nuclear e, agora que están abandonados na 
órbita terrestre, existe a posibilidade de que se precipi-
ten contra o noso planeta, afectando á flora e á fauna 
da zona na que cae. Así mesmo, a acumulación de lixo 

espacial afectaría nun aspecto moi importante que pouco 
se menciona: o social e cultural. Hoxe en día, a sociedade 
é dependente das tecnoloxías que nos brindan os satéli-
tes: a comunicación, o GPS... son creacións esenciais para 
o ser humano e, a afectación destes traería consigo un 
cambio no modo de vida e inclusive graves consecuen-
cias, chegando inclusive a unha regresión ao non poder 
ter estas tecnoloxías tan decisivas en ámbitos como o 
militar, a meteoroloxía (é moi importante o control dos 
furacáns ou dos incendios), o transporte, e moitas ou-
tras vantaxes que nos concede esta tecnoloxía espacial. 
En menor medida (pois non sería algo que damnificase 
o noso día a día) prexudicaría ao transcurso das misións 
espaciais, impedindo o correcto transcurso destas, e limi-
tando a capacidade de descubrimento espacial.

Pese a que é moi pouco probable que caian fragmentos 
en núcleos de poboación, parece que a provincia de Mur-
cia leva o trofeo, rexistrando tres fragmentos caídos en 
menos de doce días que, sumados a outros dous posibles 
fragmentos de lixo espacial en Pozorrubio de Santiago 
(Cuenca) e en Elda (Alicante) suman un total de cinco 
desperdicios espaciais precipitados nunha ducia de días, 
dende o 4 ao 11 de novembro de 2015.

Segundo Juan Antonio Madrid Mendoza, director do 
‘’Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional 
de Cartaxena’’, as tres esferas atopadas en Murcia serían 
depósitos auxiliares de combustible dalgún foguete ou 
satélite pero, máis alá de coñecer que son esferas metá-
licas recubertas de fibra de carbono, non se tiveron datos 
da axencia á que pertencían ou a que vehículo formaban 
parte pois, a pesar de que verían, case seguramente, o 
logotipo da compañía se retirasen as capas de fibra de 
carbono, preferiron non alterar as pezas e deixalas tal e 
como as atoparon.

Segundo afirma o alcalde do concello de Calasparra, un 
dos máis afectados de Murcia (onde se acumularon dous 
destes cinco restos) afirma que hai persoas que presen-
ciaron a caída dos fragmentos que, unidos coma se dun 
acio de uvas se tratase, desprendíanse uns doutros, to-

Esfera caída en Calasparra (Murcia)
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mando terra en diferentes partes das proximidades da 
localidade. A incertidume extendeuse pola vila e, cando 
un especialista, por actuación protocolaria da Garda Civil, 
determinou que non había perigos por radioactividade, 
voltou a calma que deu lugar a bromas e, como recorda-
torio desta vivencia, unha exposición no municipio para 
que calquera poida saber desta anécdota.

Que solucións existen?

Agora que xa é ben sabido que o lixo espacial, aínda que 
polo momento non supón grandes molestias, é un pro-
blema no que, se non se toman cartas, pode desencadear 
nun serio conflito para a nosa existencia futura. Entón, 
que solucións se propoñen para este suceso?

Por desgraza, a pesar de que existe preocupación por este 
tema, a concienciación non é suficiente como para esta-
blecer duros regulamentos que castiguen ás axencias 
propensas a abandonar lixo no espazo e, por iso, pese a 
que comeza a haber unha lexislación que o regula, nin-
gunha potencia sente unha responsabilidade exacerbada 
neste aspecto.

Por un lado temos unha solución que se podería catalogar 
‘’para saír do paso’’; un plan que deixaría, dun xeito algo 
egoísta, o problema en herdanza aos nosos netos: enviar 
o lixo á denominada órbita cemiterio. Sendo a medida que 
actualmente se toma coa maioría dos satélites (é a máis 
barata), as compañías gardan unha reserva de combusti-
ble nas máquinas para que, cando alcanzan a fin da súa 
vida útil, poidan conducilas ata a órbita cemiterio (aquela 
na que descansa o lixo), apartándoos das órbitas baixa 
(LEO-Low Earth Orbit) e xeoestacionaria (GEO-Geostatio-
nary Orbit), nas que circulan os satélites útiles. Así, estes 
fragmentos permanecen aí por, como mínimo, cen anos 
ata que comecen a baixar ás órbitas operativas e causen 

algún inconveniente.

Polo outro lado as axencias que se paran a pensar que, 
a unha das partes ás que máis afecta o lixo espacial é 
a elas mesmas, prefiren olvidar o anterior remedio e in-
vestir algo máis en pro de manter limpo o ceo espacial. 
Entre as saídas destas compañías están a creación dunha 
reserva de combustible suficiente para voltar ao planeta 
cando a maquinaria xa non sexa operativa, e pasar así ao 
seu reciclado; a fabricación de satélites con materiais que 
reduzan ao máximo a cantidade de residuos no caso dun-
ha colisión e, a escapatoria máis inaccesible e que maior 
investimento necesitaría: o deseño de maquinarias reco-
lectoras de lixo espacial.

De feito, xa se comeza a probar tecnoloxías que, se todo 
se completa con éxito, serán capaces de ser camións do 
lixo espaciais que poderán recoller o lixo que se atopa en 
órbita. Os tests comezaron en xuño de 2018 da man do 
Remove Debris, unha tecnoloxía experimental que foi lan-
zada co fin de facer probas neste campo. Consistía nunha 
plataforma satelital lanzada coa axuda dun foguete da 
compañía aeroespacial privada Space X que, chegada ao 
lugar, lanzaría dous CubeSats: dous satélites cúbicos que, 
coa montaxe e posta en marcha grazas a varios astro-
nautas, comezaría a recolectar lixo mediante, principal-
mente, dúas técnicas: unha rede para fragmentos máis 
pequenos e un arpón para residuos grandes. Outra idea 
era a instalación dun brazo mecánico, que sería menos 
perigoso que a rede e o arpón, pero máis custoso e difícil 
de usar para atrapar obxectos que xiren a grandes veloci-
dades. Finalmente, cando a Remove Debris remata o seu 
traballo, desprega unha vela de arrastre para evitar que 
esta se una ao lixo espacial que recolle e poder voltar á 
Terra.

 Rubén Montero Antelo. 2º Bach D

UNHA NOVA ERA NO PLANETA

A transformación humana da superficie terrestre é de tal 
magnitude, que está deixando un sinal xeolóxico nos se-
dimentos e no xeo do noso planeta.

As propostas sobre unha posible “era humana” realiza-
das desde finais do século XIX foron sempre rexeitadas. 

Considerábase que as forzas naturais que impulsan a 
xeoloxía do noso planeta operan a unha escala tan grande 
e a tan longo prazo, que calquera tipo de impacto huma-
no era practicamente insignificante. Porén, esta opinión 
comezou a mudar hai unas décadas, cando a magnitude 
do cambio xeolóxico provocado pola humanidade se fixo 
máis evidente e apareceu rexistrado nos sedimentos: ro-
chas nas que se atopan antigas botellas de cervexa, en-
vases lácteos, pneumáticos, calzado, redes e un sinfín de 
materiais máis.

Estes son uns feitos e fenómenos que testemuñan a 
chegada do Antropoceno (“ser humano” “novo”), época 
xeolóxica proposta pola comunidade científica para re-
emprazar ao denominado Holoceno (período postglacial, 
pertencente á última glaciación).
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No ano 2009 un grupo formado por 38 xeocientíficos ini-
ciou as súas actividades baixo o nome Grupo de Traballo 
sobre o Antropoceno (GTA).

Os humanos fomos aumentando a nosa pegada sobre o 
planeta mentres creabamos novas e cada vez máis sofis-
ticadas ferramentas culturais e tecnolóxicas. Primeiro foi 
a Revolución Industrial e a partir da segunda metade do 
século XX foi cando ese impacto humano se converteu nun 
fenómeno global e acelerado en todo o mundo.

Un rápido crecemento da poboación humana, un desenvol-
vemento tecnolóxico vertixinoso e un imparable consumo 
de recursos convertéronse nos factores que provocan o 
noso impacto sobre o medio ambiente e que sexan os dis-
tintos sinais antropoxénicos rexistrados nos sedimentos 
do planeta. Entre estes sinais inclúense a perturbación do 
ciclo do nitróxeno, como resultado da produción de fertili-
zantes, a dispersión de novos materiais de orixe humana 
como pláticos e cemento, e os múltiples artefactos crea-
dos con eses materiais.

Outros fenómenos destacables son a dispersión global de 
contaminantes debida á expansión das actividades indus-
triais, que inclúen grandes concentracións de metais pe-
sados. As extincións e invasións de especies terrestres e 
mariñas, que modifican a composición das comunidades 
biolóxicas, e que deixarán un rexistro paleontolóxico. A 
combustión de carburos, que provocou un grande incre-
mento nos niveis de dióxido de carbono atmosférico e a 
distribución de partículas carbónicas; así como a mobiliza-
ción de materiais por actividades humanas, que triplicou 
globalmente o transporte sedimentario dos ríos aos océa-
nos.

Moitas destas evidencias están distribuídas por todo o 
planeta xa na segunda metade do século XX debido á glo-
balización.

A GTA propuxo que o momento que separa o Holoceno do 
Antropoceno, o pasado do futuro, podería situarse a me-
diados do século XX.

Este concepto foi criticado por algún como un asunto de 
axenda política ou ideolóxica disfrazada de época xeolóxi-
ca.

A decisión final e formal sobre o novo período da historia 
terá que tomala a Comisión Internacional de Estratigrafía, 
dependente da Unión Internacional de Ciencias Xeolóxicas.

A mediados do século XX prodúcese a chamada grande 
aceleración: o crecemento da poboación humana explota, 
as altas taxas de urbanización dos países ricos esténdense 
aos pobres, o comercio mundial intensifícase e aparece o 
turismo de masas.Todo isto deixará unha marca directa ou 
indirecta no estrato. Mais, o sinal definitivo poderían ser 
os isótopos radiactivos procedentes dos ensaios das bom-

bas nucleares. Así que o Antropoceno debeu de empezar o 
16 de xullo de 1945, cando EEUU fixo esbourar a primeira 
bomba.

É certo que os humanos levan modificando a Terra dende o 
mesmo instante no que aprenderon a cultivar os primeiros 
cereais e legumes, ao inicio do Holoceno. Esas alteracións 
locais son hoxe globais e probablemente xa non teñan vol-
ta atrás.

Dende que existen as primeiras civilizacións humanas, hai 
só uns milenios, desapareceron o 83% dos animais salva-
xes, o 80% dos mamíferos mariños, a metade das plantas 
e o 15% dos peixes.

Na actualidade o 70% das aves do planeta son de granxa 
e o 60% dos mamíferos críanse en catividade. Só un 4% 
destes últimos viven en estado salvaxe, o resto é vida do-
mesticada.

Esta intromisión e modificación humana da natureza aca-
bou coa tradicional separación entre o natural e o social. 
A natureza, como a vían os exploradores románticos do 
século XIX, remota, exótica, limpa, salvaxe etc, deu paso 
a unha natureza híbrida, que comeza nos parques urba-
nos e acaba na reserva da biosfera máis valiosa. Porén, hai 
quen considera que o novo tempo, o dos humanos(o sufixo 
–ceno vén do grego novo) aínda non chegou. Outros cren 
que este novo tempo empezaría xa tras a última glaciación 
e non coa primeira bomba atómica.

A unha parte dos científicos incomódalles o nome Antro-
poceno, xa que atribúe o cambio ecolóxico a toda a huma-
nidade, sen ter en conta a xeopolítica ou as dinámicas de 
poder da desigualdade. Como acontece co cambio climá-
tico, boa parte da comunidade científica insiste en que 
o reparto de responsabilidades ha de ser desigual posto 
que, tanto no quecemento como nos perfís máis duros do 
Antropoceno, as sociedades occidentais e o seu progreso 
teñen máis que ver que as comunidades tradicionais de 
África, Asia ou América.

A tecnoloxía aparece como unha das solucións aos proble-
mas da nova era. Os humanos poden aproveitar a inventiva, 
a ciencia e a tecnoloxía para o seu desenvolvemento. Por 
outro lado, se botan o freo, reducen o ritmo de crecemento 
económico e rebaixan así o abuso dos recursos naturais. 
Mais o decrecemento non parece unha idea atractiva.

Terminado o Holoceno, se queremos preservar os dereitos 
e praceres civilizados dos que gozamos ata entón, será pre-
ciso adaptalos a unhas condicións ecolóxicas radicalmente 
alteradas. Aquí está o problema político do Antropoceno. 
Haberá que buscar un equilibrio.

 Eva Carrillo Mata. 2ªBACH C
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SILENCIO

Unha palabra, oito letras. Nas cidades apenas audible, e nas 
aldeas toma protagonismo. En ocasións, produce risa, nou-
tras incomodidade, noutras fere, e nalgunhas persoas chega 
a ser de reflexión. Forma parte da nosa vida de forma crucial, 
mais apenas pensamos na súa importancia. Tamén se en-
carga de alumear as nosas ideas en noites escuras.

Unha fácil definición da palabra ‘’SILENCIO’’ sería a de ‘’au-
sencia total de son’’. Mais, o silencio resulta ser moito máis 
ca iso. Nalgúns casos, o silencio pode chegar a ser un estilo 
de vida, como é o exemplo da xente que realiza o voto de 
silencio, aínda que algo común a todos, é a presenza do si-
lencio coma concepto. Cres que serías capaz de concibir a 
vida sen silencio? A resposta é simple: non. Ao igual que un 
mundo sen son é inconcibible, un mundo sen silencio tamén.

O silencio pode darse en numerosas situacións. Case sem-
pre tendemos a destacar as negativas, coma poderían ser 
momentos de tristeza e de soidade, mais tamén encontra-
mos o silencio presente cando lemos un libro ou reflexiona-
mos acerca de diferentes cuestións. Como xa se menciona 
ao principio, nas aldeas o silencio pódese apreciar bastante 
máis que nas cidades, que pode chegar a servir de inspira-
ción para certas actividades creativas coma escribir, pintar 
ou compoñer música. En resumidas contas, o silencio per-
mítenos conectar co noso espírito interior e desenvolvelo a 
través das diferentes necesidades que un poida sentir. Dito 
isto, compréndese por que o son, e mais aínda o ruído, impo-
sibilitan a tarefa do desenvolvemento persoal.

Outro motivo polo que o silencio é necesario, é polas conse-
cuencias prexudiciais no noso oído debido ao exceso de son 
ou ruído; é dicir, a contaminación acústica. Esta trae conse-
cuencias como sordeira, problemas de sono, enfermidades 
cardiovasculares e trastornos dixestivos. Tamén afecta á 
aprendizaxe e memorización na xente nova que pasa moito 
tempo en ambientes ruidosos. Unha clara proba de que isto 
é un problema serio, son as 3000 mortes en 2011, segundo 
un informe da OMS, na Europa occidental por enfermidades 
cardíacas causadas polo exceso de ruído. E en España, o 22% 
da poboación está en situación de risco debido á carga de 
decibelios, que a partir de 65 considérase perigoso.

Vistas as consecuencias que ten sobre nós o ruído, tamén 
cabe destacar esas ocasións nas que percibimos a música 
coma ruído. Isto ocorre cando a música está a un volume de-
masiado alto ou a produción desta non está ben lograda. Ou-
tros factores que tamén poden converter a música en ruído 
poden ser a dor de cabeza, producindo en nós rexeitamento 
ou incluso maior dor de cabeza. Ademais da música, tamén 
atopamos sons que poden chegar a converterse en ruído 
como poden ser os pitidos ou alarmas do móbil. Pero cando 
sucede isto? Cando se entromete no que estamos a facer, e 
o noso cerebro o identifica coma un son desagradable non 
desexado.

Dito isto, como reaccionamos ante o ruído? A resposta é 
sinxela: rexeitámolo tratando de tapar os oídos ou movén-
donos de lugar para oílo o mínimo posible, entre as opcións 
máis comúns. Malia todo, como reaccionamos ante o silen-
cio? Existen diferentes reaccións, mais unha moi común é 
o riso. A explicación disto, é que a ausencia de son pode ser 
interpretada no noso cerebro como un sinal de alerta, debido 
a que o silencio consíderase algo atípico e incómodo na nosa 
sociedade. O mellor método para evitar esta reacción é cam-
biar a percepción propia do silencio, xa que o cerebro mentres 
tanto seguirá vendo o silencio coma unha incongruencia, co 
cal necesita liberar dopamina como recompensa. Aínda así, 
o noso cerebro non aguanta máis de 40 minutos en silencio, 
de tal forma que en caso de non recibir estímulos exteriores, 
magnifica o ruído dos nosos propios órganos.

Agora ben, se comparamos o silencio e o ruído, podemos 
comprobar que o ruído resulta moito máis molesto, porén 
está máis aceptado na nosa sociedade. O silencio, a pesar de 
todos os seus beneficios, pode chegar a asustar. A sociedade 
está deseñada para convivir e relacionarnos, non para illar-
nos uns dos outros. Cando unha persoa non comprende que 
o silencio contén numerosos beneficios para nosa vida, tam-
pouco poderá manexar a súa soidade, co cal necesitará reci-
bir estímulos que o fagan sentir acompañado. Un exemplo 
actual sería cando encendemos a tele non para vela, senón 
para oír as voces e non sentirnos sós; ou cando comezamos 
unha conversación absurda con alguén para romper o silen-
cio, e non en si pola propia conversa.

Finalmente, poderiamos concibir o silencio coma eses mo-
mentos da nosa vida nos cales o mundo se detén, cedéndolle 
o control da nosa vida ás nosas cavilacións ou inquedanzas, 
tamén chamado mundo interior. A chave de acceso a este 
é, sen dúbida, o silencio. Por iso, o silencio tamén se pode 
considerar unha actitude, mais pode chegar a ser destrutiva 
se te illas nela, pero exercida con intelixencia, supón unha 
das maiores fontes de cultivo do ser humano, debido a todo 
o que conleva. Nalgúns casos tamén serve de chave para 
entrar no mundo doutras personalidades, sendo o máis co-
mún neste caso á hora de ler un libro. Ao fin e ao cabo, estás 
recibindo unha información creada por unha persoa no seu 
mundo interior, ou sexa, nos seus momentos de silencio.

O silencio pode ser unha fría coitelada de soidade ou unha 
fonte de enerxía inesgotable. Todo depende de como te en-
frontes a el.

 Leo Pereiro. 2º Bach.
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PLÁSTICOS E MICROPLÁSTICOS: UNHA AMEAZA PARA O PLANETA

Os plásticos son materiais formados por unha variedade 
de compostos sintéticos ou semisintéticos. Estes com-
postos son maleables, polo que poden ser moldeados 
en obxectos sólidos de moitas formas. Isto permite que 
teñan unha gran cantidade de aplicacións. Recibe o seu 
nome da palabra plasticidade, que é a propiedade que 
teñen os corpos de poder deformarse sen chegar a rom-
perse.

Son polímeros (composto químico no que as moléculas 
están formadas por cadeas longas nas que se repite unha 
unidade básica chamada monómero) que normalmente 
se sintetizan a partir de derivados do petróleo. En menor 
medida, tamén existen plásticos que se crean a partir de 
fontes renovables, como o ácido poliáctico, un polímero 
biodegradable que se obtén do amidón de millo, da iuca, 
da mandioca ou da cana de azucre.

Os plásticos que derivan de petroquímicos son fáciles de 
fabricar e son moi baratos, de aí as súas múltiples aplica-
cións en diversas escalas. En EEUU e en Europa máis dun 
terzo dos plásticos utilízanse en produtos desbotables, 
utensilios para a alimentación e bolsas de lixo. Ademais, 
tamén se usan en edificacións e construcións, transporte, 
dispositivos electrónicos, agricultura, etc. Os tipos máis 
utilizados en Europa son o polietileno (PE), polipropileno 
(PP), poliestireno (PS), policloruro de vinilo (PVC), teref-
talato de polietileno (PET) poliuretano (PU).

Calcúlase que ao ano prodúcense 100 millóns de tonela-
das de plásticos e un 80% deles acaban formando parte 
do lixo que se encontra nos océanos e mares. No medio 
do Pacífico, entre California e Hawai detectouse unha illa 
de plástico de 1.5 millóns de km cadrados. Tamén se en-
contraron este tipo de illas nas costas de Chile e México. 
Ademais, no mar Mediterráneo hai unha gran densidade 
de plásticos, de maneira que hai unha peza por cada catro 
metros cadrados. Isto afecta a moitas especies mariñas 
(cetáceos, peixes, aves...) que quedan atrapados no lixo 
ou que inxiren o plástico, polo que acaban morrendo. Nor-
malmente, estes residuos chegan ao mar por unha defi-
ciente xestión dos residuos: en moitos países non existe 
e noutros non é operativa ou non se emprega adecuada-
mente.

Non só as bolsas e os envases contaminan as augas, se-
nón tamén miles de microplásticos.

OS microplásticos son pequenas pezas menores de 5 mi-
límetros que proveñen de gran cantidade de produtos, 
como cosméticos, roupa, produtos de uso cotián, proce-
sos industriais...

Distínguense dous tipos: os microplásticos primarios que 
son fabricados para ser utilizados como produto; e mi-

croplásticos secundarios, que proveñen do deterioro de 
residuos de maior tamaño como é a illa do Pacífico men-
cionada anteriormente.

Debido a que non son biodegradables e só se desintegran 
en partes cada vez máis pequenas, os microplásticos 
acaban sendo absorbidos ou inxeridos polos organismos 
oceánicos, de maneira que rematan no interior dos seu 
corpo.

O seu impacto foi tan grande que foi elixida palabra do 
ano pola Fundación BBVA, a pesar de non estar recollida 
no Dicionario da Real Academia Española.

Un recente estudo piloto demostra que a materia fecal 
de persoas de distintos países contiñan partículas dunha 
ducia de plásticos e a ciencia aínda non determinou en 
que medida afectan á saúde do ser humano. Os micro-
plásticos están presentes en cantidade de produtos de 
uso común que nin imaxinamos, como por exemplo o sal 
que lle botamos ás comida, os cosméticos, a pasta de 
dentes…

Os seus efectos na saúde humana son aínda descoñeci-
dos, pero a miúdo conteñen aditivos e outras substancias 
químicas, posiblemente tóxicas, que poden ser prexudi-
ciais para os animais e as persoas.

En que solucións traballa a Unión Europea? No mes de 
setembro os eurodiputados aprobaron unha estratexia 
dirixida a mellorar a xestión do plástico na UE, e unha 
das medidas é que no 2030 todos os envases de plástico 
sexan reciclables. Ademais pediron á Comisión que intro-
ducira unha prohibición a escala europea para eliminar a 
introdución de microplásticos de maneira intencionada 
en produtos como cosméticos e deterxentes para 2020. 
O Parlamento tamén esixiu que se tomen medidas para 
minimizar a liberalización de microplásticos de téxtiles, 
pneumáticos, pinturas e cabichas dos cigarros.

E nós, que podemos facer? Facernos consumidores res-
ponsables e utilizar certas medidas para previr este tipo 
de contaminación. A principal é unha tarefa moi sinxela 
xa que hai moitas organizacións ecoloxistas como Green-
pece que publican listas anuais sobre os produtos e em-
presas que utilizan estes compoñentes prexudiciais e así 
evitar compralos.

 Xiana Torres Guerra 4ºESO A
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COMO FREAR ESTA ONDA ACTUAL DE POPULISMOS?

VOX en España, Donald Trump en EE.UU., Bolsonaro en 
Brasil… Nos últimos tempos son un tema de conversa-
ción recorrente, tanto nas noticias como nos periódicos, 
e non é para menos. Supoñen un renacemento do neo-
fascismo en Europa e no Continente Americano, unhas 
pinceladas de ultradereita; ademais dun grave reto que 
as democracias terán que afrontar durante unhas déca-
das, segundo expertos como Sami NaÏr (catedrático en 
Ciencias Políticas da Universidade de París e director do 
Instituto de Cooperación Mediterráneo-América Latina, 
na Universidade Pablo de Olavide de Sevilla).

Pero, antes de centrarnos en como poderiamos parar esta 
onda de populismos, deberiamos viaxar no tempo e re-
tornar á primeira corrente política deste tipo.

O Naródnichestvo foi un movemento populistas en Rusia, 
durante os anos 1860 e 1870, encabezado polos chama-
dos naródnik (revolucionarios rusos), que xurdiu en res-
posta aos crecentes conflitos entre o campesiñado e os 
kuláks (agricultores ricos). Eles crían que o campesiñado 
era a clave para unha revolución que derrocaría a monar-
quía, polo que foron entre o pobo ruso co obxectivo de 
ensinarlles o seu imperativo moral para rebelarse.

Con isto somos capaces de deducir que o populismo é 
unha tendencia política que se orixina por confrontacións 
sociais e ve as clases populares como a ferramenta para 
lograr os seus cometidos.

A simple vista non parece que atente contra as demo-
cracias, porén se nos centramos na súa política, vemos 
que as atacan: usan unha moral autoritaria que prohibe 
liberdades, en contra da democracia que vela por elas; rei-
vindican a liberdade de expresión para expandir as súas 
demandas, pero censuran a dos seus adversarios; pre-
sentan unha hostilidade contra os inmigrantes, contra 
a igualdade de xénero, contra a diversidade de crenzas 
relixiosas, que non sexa a que eles defende, etc.

Sabendo isto, seguramente algúns non entenden como 
van gañando forza estas mentalidades, e a resposta é 

simple: a globalización neoliberal trae vellos soños de pa-
tria e recuperan valores perdidos, como que os inmigran-
tes son os culpables da perda de postos de traballo, aínda 
que sexa falso.

Cabe recalcar que os inmigrantes son un argumento moi 
utilizado nos populismos, xa que, ademais de culpalos de 
perder empregos por eles, tamén os culpan de perder ca-
pacidade económica, por ter que compartir a sanidade e a 
educación con eles.

Ante todo, de momento, son pouco numerosos os votan-
tes destes partidos, pero cómpre paralos. As democracias 
deben responder xa, de maneira clara e rotunda.

Polo que, é precisa unha cohesión colectiva das diversas 
nacións europeas, e esta ten que actuar en tres áreas 
fundamentais, imprescindibles para frear este avance.

Estas son:

A económica. Necesítase unha política presupostaria 
máis flexible, que xere un equilibrio social, cre e incentive 
o traballo, e relance a máquina económica de integración 
profesional. Posto que, se as democracias non camiñan 
por estes campos, as vítimas, que son moitas, sempre 
terán a culpa do non progreso.

A cuestión nacional. Non se pode deixar en mans de na-
cionalistas reaccionarios. É crucial axudar as capas so-
ciais máis vulnerables e desestabilizadas pola exclusión 
social do emprego ou pola incapacidade deles mesmos de 
adaptarse aos cambios sociais. É necesario fortalecer o 
respecto a diversidade, sen prexuízos, mediante normas 
e formas para o ben común. É mester xestionar racional-
mente os fluxos migratorios, posto que a economía de 
todos os países desenvoltos necesita a inmigración, polo 
que debe regular os dereitos humanos.

A loita contra o neofascismo. Esta débese asumir, ade-
mais de explicarlle claramente á cidadanía o perigo deste 
pensamento, propor pactos democráticos antifascistas 
e condenar a aqueles que pisen a igualdade e dignidade 
humana, só por razóns electorais.

Estas intervencións, segundo o experto mencionado ao 
principio, serían suficientes, pero de carácter continuo, xa 
que o problema non se pode solucionar en dous días.

A loita é diaria, e se non se fai nada para deter o emerxer 
dos populismos, o futuro que nos deparan, non é bo.

 Alicia Pérez Rivas. 1ºBach D.
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QUE É O BREXIT?

Denomínase Brexit á saída do Reino Unido da Unión 
Europea, un acrónimo formado polas palabras “Britain” 
(Gran Bretaña) e “exit” (saída). Este foi determinado en 
referendo popular o 23 de xuño de 2016.

O plesbicito fora convocado polo primeiro ministro David 
Cameron, presionado por parlamentarios do seu partido e 
do UKIP (partido pola indepencia do Reino Unido). A op-
ción abandonar a UE saíu vencedora cunha escasa marxe 
de 51.9% fronte a un 48.1% dos votos, cunha participa-
ción do 72,2%. O apoio á permanencia foi maioritario en 
Escocia e Irlanda do Norte, mentres que o apoio á saída 
foi vencedor en Inglaterra e Gales. O apoio do ministro á 
permanencia na UE conduciu á súa dimisión en favor da 
actual primeira ministra Theresa May.

Coma chegamos ata aquí?

A entrada de Reino Unido en 1973 na entón chamada Co-
munidade Económica Europea xa fora no seu momento 
obxecto dunha forte controversia. O tratado de adhesión 
foi aprobado polo goberno conservador sen ser sometido 
á opinión dos cidadáns. En contraste coa situación actual, 
a entrada na CEE foi rexeitada maioritariamente no seo 
do partido Laborista, polo que na campaña electoral do 
ano 1974 prometeran celebrar un primeiro referendo. Fi-
nalmente este foi convocado en xuño do ano seguinte 
Obtendo unha maioría do 67% fronte a 33% a permane-
cia na comunidade. En contraste co último referendo, o 
apoio ó tratado de 1972 foi maior en Inglaterra e Gales que 
en Escocia e Irlanda do Norte.

Nos anos posteriores a opinión respecto a unión mello-
raría de maneira xeneralizada dentro da sociedade britá-
nica. Porén o descontento volveu a incrementarse nota-

blemente a partir dos 90, tras a aprobación do tratado de 
Maastrich, o cal sentou as bases da actual UE. Desde ese 
momento unha das principais fontes de oposición sería 
parte do partido conservador, sendo a propia Margaret 
Thatcher unha feroz crítica da unión. O deterioro defini-
tivo da opinión social chegaría tras a crise financeira do 
2008, cuxas consecuencias foron particularmente acusa-
das entre os sectores máis desfavorecidos da sociedade. 
Isto conduciu a que durante a campaña de 2015, o candi-
dato tory Cameron prometera convocar un referendo, no 
caso de que non fora capaz de renegociar as condicións de 
Reino Unido na Unión Europea.

Que consecuencias terá para España?

As consecuencias do Brexit están aínda por determinar 
debido á ausencia de consenso fronte á relación futura 
entre Londres e Bruxelas. Actualmente o debate articú-
lase en torno a dúas vías principais. Por un lado o chama-
do brexit “duro”, que supoñería a saída da UE sen ningún 
acordo inmediato. Por outro lado atopamos a saída baixo 
un acordo aínda sen definir, coma por exemplo existen-
cia dun tratado de libre comercio con Europa, a imaxe 
do existente entre esta última e o Canadá, ademais da 
existecia dunha unión aduaneira privilexiada na fronteira 
irlandesa e xibraltareña.

Entre os actuais países da UE os máis afectados serían 
Alemaña, Irlanda, Bélxica, Holanda e Francia, principais 
socios comerciais da illa. España sería xunto a Italia dos 
menos prexudicados. Porén a saída de Reino Unido de 
maneira desordenada podería provocar perdas por valor 
de 1.800 millóns de euros ó ano, é dicir, unha redución do 
crecemento do PIB dun 0.8% nun período de cinco anos. 
No caso dunha saída ordenada sen acordos producirían-
se perdas inferiores, por valor de 1.200 millóns de euros 
ó ano. Baixo unha saída cun acordo comercial similar ó 
noruegués ou ó suízo, o efecto negativo sería moito máis 
limitado e recuperable a medio prazo. Un dos sectores 
peor parados sería o industrial, especialmente a automo-
ción, sendo Reino Unido o destino do 13% dos vehículos 
exportados. Outro sector prexudicado sería o turismo, en 
2015 España foi visitada por 1,5 millóns de turistas britá-
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nicos, que gastaron 14.057 millóns de euros. As empresas 
españolas con negocios no Reino Unido tamén deberán 
facer fronte a maiores custos regulamentarios.

Tamén se verían afectados os case 140.000 cidadáns 
españois residentes en Inglaterra, que a patir de agora 
deberán facer fronte a un maior número de trámites para 
regularizar a súa presenza no país.

Que consecuencias terá para Reino Unido?

De maneira similar ó xa indicado para España, os efectos 
do brexit na economía británica dependerán das condi-
cións da partida. Un brexit segundo o acordo proposto por 
Theresa May provocaría unha certa recesión que suporía 
un crecemento un 4% menor en 2030. A marcha sen nin-
gún tipo de tratado podería provocar que para ese mes-
mo ano o crecemento económico fose case un 8% menor 
do orixinalmente estimado. Isto débese ó aumento das 
taxas arancelarias e a maior burocracia requirida para 
investir no país. Estas dificultades engadidas son moi 
desvantaxosas para Inglaterra, xa que o 44% das súas 
exportacións teñen coma destino a UE, mentres que esta 
lle subministra o 53% das importacións.

Outra consecuencia xa visible é a diminución na chega-
da de inmigrantes orixinarios do espazo comunitario en 
favor daqueles procedentes de países asiáticos vencella-
dos á Commonwhealth. Isto está a provocar numerosas 
dificultades nas empresas á hora de atopar persoal en 
sectores coma o sanitario, a educación ou a construción, 
onde os traballadores da UE xogan un rol moi importante.

Outra cuestión problemática é a da fronteira irlandesa, 
tradicionalmente un foco de conflito violento. A saída 
da UE sen acordo fronteirizo entre Irlanda do Norte e a 
República Irlandesa podería reactivar antigas tensións, 
e ocasionar numerosas dificultades ós seus residentes, 
moitos dos cales cruzan a fronteira diariamente cara os 
seus postos de traballo. Similar a esta situación é a de 
Xibraltar, territorio periférico que será considerado colo-
nia pola UE se non hai un acordo fronteirizo con España.

Por último, o Brexit tamén provocorá incertidume entre 
os residentes británicos na Europa continental, especial-
mente a aqueles xubilados que residen nos países me-
diterráneos. Un brexit duro suporá a perda do dereito a 
acudir ó sistema público de saúde, ademais de dificultar 
a tramitación dun visado e a adquisición dunha vivenda.

Cal é a situación actual?

As deliberacións no parlamento británico dos últimos 
meses non foron capaces de acadar ningún consenso en-
tre o plan do goberno e as reivindicacións da oposición. 
Recentemente no día 2 de abril os parlamentarios rexei-
taron as catro alternativas propostas en lugar do acordo 
de Theresa May, entre as que se incluía entrar a formar 

parte do Espazo económico europeo, coma é caso de No-
ruega; un segundo referendo; unha saída sen acordo; ou 
retrasar a toma desta decisión prohibindo a saía da UE 
sen acordo ou anulando o referendo incial no caso de que 
non se concedera unha prórroga. Actualmente a nova 
data límite negociada pola primeira ministra sitúase no 
31 de outubro deste ano. A incertidume é case total, men-
tres o goberno e a oposición procuran chegar a un acordo 
común.

Que reflicte o Brexit sobre o estado actual das nosas so-
ciedades?

Actualmente o Brexit continúa a ser un tema frecuente 
de discusión, tanto pola sorpresa que seguiu á revelación 
dos resultados, coma por constituír unha sorprendente 
radiografía da sociedade europea actual, marcada pola 
crecente desigualdade. Exemplo disto é a cidade de Blac-
kpool, situada no noroeste de Inglaterra, onde o Brexit 
se impuxo coa maior porcentaxe de voto do Reino Uni-
do. A localidade, antigo centro de vacacións predilecto 
da clase obreira, é hoxe unha das cidades máis pobres 
do país, líder nas taxas de suicido, drogodependencia e 
criminalidade. Un dos principais feitos que conduciron a 
esta situación foi o desarmamento do ineficiente tecido 
industrial da rexión durante o goberno de Margaret That-
cher. O auxe da globalización favoreceu ós grandes cen-
tros urbanos e financeiros coma Londres, pero provocou 
o deterioro de numerosas áreas do país, tanto os antigos 
centros industriais, coma os destinos do turismo interior, 
incapaces de facer fronte ós billetes de avión baratos cara 
ó estranxeiro.

É indubidable que a clase política europea debe reflexio-
nar arredor do modelo social que ata anos recentes foi 
quen de gañar a confianza da cidadanía. Isto é fundamen-
tal, non só para evitar procesos políticos convulsos coma 
o Brexit, senón tamén para posiblitar a acción conxun-
ta internacional, algo imprescindible nesta era, onde os 
conflitos, mesmo se son rexionais, teñen repercusión en 
todo o planeta, coma evidenciou a crise europea dos re-
fuxiados do ano 2015. Ou coma o inminente problema do 
cambio climático.

 Martinho Cacheda Rodríguez. 2º Bach B
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SIDDHARTHA MUKHERJEE

Siddharta Mukherjee é un médico, biólogo, oncólogo e 
autor indio-americano de fama mundial.

É bastante coñecido pola súa obra de 2010, “Unha bio-
grafía do cancro”, que gañou diversos premios, entre eles 
o premio Pulitzer. Despois de acabar a educación escolar 
na India, Mukherjee estudou bioloxía na Universidade de 
Stanford, obtivo un doctorado da Universidade de Oxford 
como becario de Rhodes, e un M.D. da Universidade de 
Harvard. Uniuse á Facultade de medicina da Universidade 
de Columbia.

Esta entrevista foi publicada no País Semanal o 16 de se-
tembro de 2018

-¿Veremos a clonación dun ser humano?

Está ó alcance da ciencia, por iso a pregunta xa non é se 
é posibel, senón se debe facerse. A miña resposta é non: 
os seres humanos non deben ser clonados. A capacidade 
desestabilizadora que tería sobrepasaría calquera logro 
técnico. Que a tecnoloxía capaz de redefinir o que signi-
fica un ser humano só estea disponible para quen poida 
pagala é aínda máis desestabilizador que clonalo. A xe-
nética foi sempre un territorio sagrado, fóra do alcance 
do diñeiro. Vivimos nunha sociedade dividida por el. Pero 
que esa desigualdade poida alterar tamén a xenética so-
brepasa o que somos.

-Nunha sociedade de ficción, sen desigualdades, e na 
que a clonación puidera ter un uso médico, ¿poderia-
mos soportalo?

Pode ser. Pero iso queda tan alonxado da nosa realidade 
que me preocupa que esa hipótese entre no noso cerebro.

-¿Que poder ten o diagnóstico xenético?

Poderiamos adiantar o risco de enfermidades xenéticas 
antes de que se produzan. Anque unha sociedade na que, 
estando sans, nos diagnostiquen o que padeceremos pa-
rece unha ficción de Orwell, poderiamos elixir entre sa-
ber ou non, e moitas veces, sabendo, alargaremos a nosa 
vida. Non sempre. Anticipar o diagnóstico pode ser tanto 
unha solución médica como un problema social. ¿Imaxí-
nase estar marcado dende pequeno cun futuro certeiro 
da súa saúde? ¿Que eliminaría iso da vida?

-No libro co que gañou o Pulitzer, O emperador de todos 
os males, resume a curación do cancro nunha pregun-
ta: “¿Canto veleno podes tomar para tratar de vencer ó 
cancro?”.

No cancro, pasamos unha década defendendo: encontra 
os xenes, entende a súa bioloxía e busca novos medios 

para curalo. Pero en 2018 isto é un éxito relativo. Nalgúns 
cancros encontramos mutaciones que podemos atacar 
coas moléculas dos medicamentos. Pero noutros non 
encontramos a diana porque hai demasiadas mutacións.

-¿Que nos fai ser como somos?

Iso é o que trato de averiguar como investigador. Por iso 
falo do contexto humano, histórico ou social en lugar de 
xulgar os nosos xenes como se partísemos de cero. Se 
pensaramos como se vivísemos nun laboratorio illado, 
sen dúbida teriamos un fillo para que un dos seus ór-
ganos puidese salvar a outro. En medicina contamos un 
clásico: un médico ten un paciente ó que lle falta o riñón, 
outro co fígado enfermo, un terceiro sen pulmón e un 
caurto cunha man amputada. Un veciño chama á porta 
para pedir azucre e o médico pensa: “Eis unha persoa sa 
á que todo lle funciona. Co seu riñón, o seu pulmón, o seu 
fígado e a súa man curaría catro pacientes e deixaría mal 
só un”.

-¿Curar con células debería ser unha decisión persoal? 
¿Internacional?

A medicina leva anos confiando na cura con pastillas. 
Agora células de todo tipo serán as novas pastillas, pero 
só para casos moi concretos e cando se dispoña dunha 
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tecnoloxía que hoxe é demasiado cara.

-¿A cura celular é pouco habitual porque é cara ou por-
que só rara vez demostra a súa validez?

Aínda non sabemos como utilizar esta terapia en moitas 
enfermidades e de momento é carísima. Unha das pro-
postas nos Estados Unidos foi que o copago para un pa-
ciente sexa de 120.000 dólares.

Ou sexa, que é inviable.

Hoxe o custo do tratamento é de 400.000 dólares. Pero 
iso é hoxe. Está claro que as células non teñen ese prezo. 
Trátase de pagar a investigación que abre esa vía, pero 
un pode imaxinar un futuro no que esta tecnoloxía estea 
dispoñible para todo o mundo. Non é maxia: non fan ouro. 
Fan células, e as células crecen.

-¿Que é perigoso e pensamos que é progreso?

As redes sociais. O problema é que podes encontrar acor-
do e desacordo. Pero custa encontrar dúbida. O máis bo-
nito do discurso científico, o escepticismo, abandónase. 
O que dubida deixa de pensar en termos de verdade ou 
mentira e ante unha verdade pregúntase: ¿Cando é isto 
verdade? ¿Que contexto precisa para selo? Esas pregun-
tas son a fonte do coñecemento. Todos os cambios im-
portantes na historia da medicina, a relixión ou a ciencia 
baséanse nunha premisa: reconsiderar o que se considera 
coñecemento.

¿Que pasará se as redes sociais acceden á nosa infor-
mación xenética?

Tremo ó pensar na información xenética en mans dunha 
mala empresa aseguradora.

-¿Canto aprendeu de xenética sendo pai?

Moito. Non aconsellaría ás miñas fillas que se fixeran pro-
bas para descubrir se portan o xen da esquizofrenia que 
se dá na miña familia, pero en 10 anos a miña opinión 
pode ser outra. Veremos canto necesitamos aceptar o ris-
co de coñecer demasiado.

-¿Canto estaría disposto a arriscar nunha terapia xené-
tica para desactivar o xene da esquizofrenia que se da 
na súa familia?

Aínda que persoalmente evito riscos innecesarios, en 
medicina tendo a estar a favor do risco. Proveño do ám-
bito da investigación do cancro. E sei que sen risco os 
tratamentos non conseguirían evolucionar. Se fósemos 
unha sociedade que evita calquera risco, na leucemia in-
fantil, que é a miña especialidade, non tiñamos avanzado 
nada. A tecnoloxía permite avanzar arriscando, pero creo 
que somos unha sociedade moito menos preparada para 

aceptar riscos. Hoxe, con tecnoloxías máis desenvolvidas, 
avánzase de maneira máis conservadora que hai unhas 
décadas. E para mín esa é a dirección equivocada.

-¿A incapacidade de asumir riscos?

Iso é. Non experimentamos o suficiente para non asumir 
certas consecuencias. E iso é un fraco favor para moitos 
pacientes.

-En “O emperador de todos os males” recorda que, du-
rante décadas, os médicos opoñíanse á quimioterapia 
polos seus devastadores efectos. ¿Que tratamento se 
encontra hoxe nese estado, con tanta oposición?

No futuro veremos cada vez máis diagnósticos tempe-
rás, ou analizando xenes, ou realizando biopsias. Córrese 
o perigo de sobrediagnosticar, alarmar ou radiar de máis. 
Miles de persoas reciben radiación innecesaria buscan-
do un mal que non teñen. Pero se non diagnosticamos 
o cancro nun estado temperán, complícase moito. Pode-
mos, en moitos casos, diagnosticar incluso antes de que 
apareza. E pódese tamén diagnosticar cancro cunha aná-
lise de sangue.

¿Hai un xene para a violencia, para o egoísmo?

Non. Hai xenes que nos predispoñen a ser máis sensibles 
ó trauma, a estar máis ou menos enfermos e a combi-
nacións de todo iso. Pero en 20 anos veremos criminais 
defenderse pola súa xenética, e iso xerará unha gran 
complexidade ética e legal. Os xenes interactúan coas 
eleccións persoais. Predispóñente. Pero non te levan a 
facer nada. Ti decides facer ou non facer algo.

 Sara Lucía Cabanilla Rendón. 3º ESO A
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AS MULLERES GALEGAS NO DEPORTE

Ao longo da historia as mulleres (coma en case todos os 
aspectos da vida) tiveron máis dificultades para destacar 
no deporte que os homes e non porque non poidan practi-
calo con normalidade, senón porque para poder dedicarse 
a el profesionalmente necesitarían unha boa financiación 
tanto pública como privada e a día de hoxe é moi com-
plicado.

Aínda que co paso do tempo a discriminación da muller 
no deporte se vai reducindo, as mulleres necesitan acadar 
moitas máis vitorias e medallas para empezar a ser coñe-
cidas tanto nos medios de comunicación coma na socie-
dade en xeral. Tamén hai que destacar que o mundo do 
deporte utiliza o corpo da muller para xerar espectáculo 
como no caso da fórmula 1, o ciclismo ou o motociclismo 
que son deportes nos que a presenza da muller se reduce 
practicamente a entrega de premios nas grandes com-
peticións.

Hai que facer notar que non ten a mesma consideración 
un deporte practicado por homes ou por mulleres aínda 
que sexa o mesmo como o caso do fútbol ou o baloncesto 
que son deportes de masas, no caso dos homes, e no das 
mulleres pasan case desapercibidos.

As seguintes mulleres son exemplos de superación nos 
seus respectivos deportes:

IRENE GONZALEZ BASANTA

Naceu o 26 de marzo de 1909 e morreu con tan só 19 anos 
dunha tuberculose pulmonar o 9 de abril de 1928. Era 
coruñesa e foi a primeira muller futbolista tanto a nivel 
galego como nacional. Tamén foi a primeira xogadora en 
disputar unha competición de fútbol masculino. Como 
era a única muller neste deporte de homes, tivo que 
aguantar comentarios desagradables doutros xogadores 
e tamén o desprezo do seu pai que a sacaba arrastrando 
dos campos de fútbol. Tras xogar en varios equipos infan-
tís, fundou a finais do 1924 o seu propio equipo chamado 
Irene F.C., do que foi capitá.

MARIA ANTONINA SAN-
JURJO ARANAZ

Naceu en Santiago de Com-
postela no 1910 e morreu 
aos 29 anos de tuberculose. 
Estudou peritaxe mercantil 
en Vigo e no 1930 obtivo o 
título de profesora mercan-
til na Escola de Altos Estu-
dos Mercantís da Coruña, 
logo gradouse na Escola de 
Altos Estudos Mercantís de 
Madrid e foi profesora axu-
dante na Cátedra de Xeo-
grafía na Escola Profesional 
de Comercio de Vigo. Nesta 
cidade decide crear no verán 
de 1932 o Atlántida Hóckey 

Club, nesta iniciativa tamén participan dúas das súas ir-
más. Foi considerada a alma máter do hóckey galego e 
no 1933 nace a Federación Galega de Hóckey onde recibe 
o título de presidenta de honra. Ela defendeu a práctica 
deportiva das mulleres dende unha visión democrática. 
Estudou xeografía na Clark University de Estados Unidos, 
alí segue a practicar deportes. Remata a súa tese de dou-
toramento no 1938.

MARTA BOBO ARCE

Naceu no 1966 en Ou-
rense, é unha ex xim-
nasta rítmica que foi 
campioa de España na 
segunda categoría no 
1979. No 1981 e 1983 
foi campioa na cate-
goría de honor. Entre 
outros galardóns, re-
cibiu o premio Raíña 
Sofía á mellor depor-
tista española de 1984 
nos Premios Nacionais 
do Deporte. Participou 
en varios campiona-
tos nos que sempre 
quedaba nos primeiros 
postos das categorías 
nas que participaba. Tamén representou a España nos 
xogos olímpicos dos Ángeles no 1984. Despois marchou 
a Canadá e alí seguía practicando o seu deporte favorito 
e ao mesmo tempo formouse como adestradora e como 
xuíza. Na actualidade é profesora na Facultade de Cien-
cias do Deporte na Universidade da Coruña.
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CRISTINA FERNÁNDEZ PIÑEIRO

Foi a primeira árbitra de balonmán. É viguesa e foi a pri-
meira muller en acudir como colexiado a unha fase final 
dun mundial e a uns xogos olímpicos e a súa presenza 
nos mellores partidos da Liga Asobal, sendo tamén a pri-
meira muller que pitou. Foi árbitro na elite da arbitraxe 
mundial durante dezanove anos e acumulou máis dun 
cento de partidos internacionais. É, ademais, unha das 
pioneiras no traballo pola igualdade da muller noutras li-
gas europeas.

BEGOÑA FERNÁNDEZ 
MOLINOS

Naceu en Vigo no 1980, é 
unha xogadora importan-
te no balonmán feminino. 
Foi a capitá da selección 
española feminina de ba-
lonmán, con esta conse-
guiu tres medallas: prata 
no campionato de Europa 
no 2008, a medalla de 
bronce no Campionato do 
Mundo en Brasil no 2011 

e medalla de bronce nos Xogos Olímpicos de Londres no 
2012. Tamén foi a mellor xogadora galega de balonmán 
da historia. No ano 2015 deixa de xogar aínda que na ac-
tualidade é a segunda adestradora do equipo feminino 
de Lavadores.

MARIA TERESA PORTELA RIVAS

Naceu en Cangas no 
1982, é a piragüista 
española que máis 
veces participou nos 
xogos olímpicos na 
modalidade de au-
gas tranquilas. Ga-
ñou catorce meda-
llas en campionatos 
mundiais e campio-
natos europeos. Ta-
mén participou nos 

xogos olímpicos de verán e chegou a competir en cinco 
finais, obtendo un 5º posto en Atenas (2004), 5º lugar 
en Pekin (2008), 4º lugar en Londres (2012) e 6º Río de 
Xaneiro (2016). En febreiro de 2019 a Federación Española 
de Piragüismo entregoulle o trofeo como mellor palista 
feminina da tempada e o premio á mellor palista sénior 
muller.

TAMARA ECHEGOYEN DOMÍNGUEZ

Naceu no 1984 en Ourense, practicou ballet, ximnasia, 
fútbol, voleibol e patinaxe, pero con quince anos decan-
touse pola vela, e hoxe en día é unha regatista nacional 
do Real Club Náutico de Sanxenxo. Foi cinco veces cam-
pioa do mundo, aínda que gañou varias medallas a nivel 
europeo e nacional, sendo a máis importante a que con-
seguiu nos xogos olímpicos de Londres no 2012. No 2017 
foi a primeira muller española que participou na Volvo 
Ocean Race.

MARTA BRAÑAS RUMBO

Naceu en Arteixo no 
1985, é unha militar 
profesional, boxea-
dora, amazona e fut-
bolista. Empezou no 
deporte co Kung-fu, 
e chegou a ser cinto 
negro, e logo deixou-
no para dedicarse ao 
boxeo, disciplina na 
que foi campioa de 
España de peso galo 
amateur no 2014 e en 
decembro dese mesmo ano converteuse na primeira cam-
pioa de España con carácter profesional. Como boxeadora 
profesional disputou nove combates e gañounos todos. 
Era coñecida como “potrilla de Arteixo”. Tivo que deixar 
este deporte por un desacordo entre o seu adestrador e o 
promotor. Cando abandonou o boxeo comezou a practicar 
o fútbol e tamén compite en saltos de equitación.
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VERONICA BOQUETE GIADÁNS

Vero Boquete, como é máis coñecida, naceu en Santiago 
de Compostela no 1987 é unha futbolista que xoga tanto 
de centrocampista como de dianteira. Xogou en moitos 
equipos tanto nacionais como internacionais. Tamén foi 
capitá da selección española de fútbol feminino, e for-
mou parte do equipo que gañou o Campionato Europeo 
Feminino Sub-19 no 2004. Dende o 2015 é embaixado-
ra da UEFA para o desenvolvemento do fútbol feminino 
e a partir do 2017 forma parte de Common Goal, que é 
unha organización que loita pola reintegración social da 
infancia cos fondos que reciben dos futbolistas que per-
tencen a mesma, xa que aportan o 1% do seu salario. Foi 
a primeira xogadora española en publicar a súa biografía 
e dende o 2018 o estadio de Santiago de Compostela leva 
o seu nome, Estadio Municipal Vero Boquete de San Lá-
zaro.

BEATRIZ GÓMEZ CORTÉS

Naceu en Pontevedra o 29 de 
decembro de 1994. É a mellor 
nadadora galega da historia 
olímpica.Entre os seus me-
llores resultados destacan o 
campionato Mundial Júnior 
en 200 metros estilos logra-
do no 2011 ou un sexto pos-
to en 400 metros libres no 
Campionato de Europa Abso-
luto en Francia.

 ANA PELETEIRO BRIÓN

Naceu en Riveira, o 
2 de decembro de 
1995. É unha atle-
ta española, plus-
marquista nacional 
xuvenil e júnior na 
modalidade de tri-
plo salto. Foi elixida 
mellor atleta espa-
ñola júnior dos anos 
2011,2012 e 2013 

pola Real Federación Española de Atletismo e recibiu o 
premio Princesa de Asturias S.A.R Dona Letizia do ano 
2013.

 Noa Lorenzo Yáñez. 2º ESO A 
 Alba Leis Tuñas. 2º ESO A

AS INNOVACIÓNS TECNOLÓXICAS MÁIS INSÓLITAS

No século XXI todo evolucionou, dende unha simpre as-
piradora, convertida nun robot eficiente capaz de limpar 
só, ata un teléfono que se dobra e que se pode converter 
en tablet.

Hoxe vou falar de todo tip de utensilios: grandes e peque-
nos , útiles e inútiles , caros e baratos...Así que dito todo 
comencemos.

Contra os ronquidos: Smart Nora vendeu 25.000 copias 
deste pequeno dispositivo semellante á pedra que está 
conectado a un minicomputador. Vibra e move delicada-
mente a almofada cando o usuario comeza a roncar de-
masiado.Así este dáse conta e para de roncar.

Dron para selfies: É unha cámara de alta definición nun 
pequeno dron que se encaixa na palma da man e que se 
almacena na funda do teléfono. O robot pode fotografar 
dende uns 20 metros de altura.

Separación de lixo: Eugène presenta un dispositivo que 
axuda á separación dos residuos. Enganchado no caldeiro 
do lixo, este escáner le o código de barras do envase e 
indica en que recipiente será lanzado (vidro, plástico ou 
cartón).

Zapatillas que se atan por si soas: Un dos inventos de 
"Volver ao futuro" converteuse en realidade durante este 
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ano. Este foi o caso dos zapatos do seu protagonista, que 
na súa versión creada por Nike poden acomodarse auto-
maticamente ao pé do usuario.

Gafas de realidade virtual: Dentro desta área, hai varios 
equipos que chamaron a atención do mundo da tecno-
loxía. Non obstante, a revista TIME destacou especial-
mente a PlayStation VR, compatible coa consola PS4.

Amazon Echo: Unha das características máis destacadas 
deste orador é que pode falar contigo. Aínda que esta 
idea non é nova, integra o asistente virtual Alexa, un dos 
máis poderosos do mercado, que che permite dende re-
solver dúbidas, ata pedir unha pizza na casa.

INVENTOS QUE AXUDAN A FACER SOSTIBLE O PLANE-
TA.

Pozo “inverso”: O acceso á auga potable é un problema 
grave en moitos países do mundo. Polo tanto, a empre-
sa Architecture and Vision ten deseñado unha enorme 
estrutura de bambú que extrae a auga presente no aire, 
almacenándoa no seu interior. Esta construción, chama-
da Warka Water, está destinada a Etiopía e estímase que 
pode recoller uns 100 litros de auga ao día.

Limpiador de océanos: O mozo inventor holandés Boyan 
Slat, de só 22 anos, desenvolveu un sistema revoluciona-
rio para limpar os océanos. Esta tecnoloxía, bautizada co 
nome de limpeza oceánica, consiste nunha serie de ba-
rreiras colocadas ao longo do mar nas que se acumula o 
plástico usando as propias correntes do océano. É dicir, 
que o océano practicamente se lmpa sen facer case nada.

 Mauro Santamariña Vilas 2º ESO B

ALTERARÁ O NOSO USO DE INTERNET  
AS FUTURAS DEMOCRACIAS?

A todo o mundo lle pasou ir a certo 
lugar ou establecemento e que o seu 
moderno dispositivo móbil lle pedise 
unha opinión acerca del. Isto fainos 
pensar o controlados que podemos 
chegar a estar desde que asistimos 
ao actual boom da tecnoloxía dixital. 
E en efecto é certo, e saben máis de 
nós do que a maioría pensa.

Nos últimos anos, son constantes os 
escándalos relacionados coa manipu-
lación dos datos por parte de empre-

sas (como Google ou Facebook) dos usuarios de internet. 
Dada a xuventude deste novo mundo das redes, estas 
prácticas escapan moitas veces do marco legal estableci-
do. Polo tanto, a privacidade é fundamental, non só para 
evitar humillacións, senón tamén para posibles discrimi-
nacións. Ademais, é un factor vital nas democracias para 
que os cidadáns poidan formar libremente a súa opinión.

Evidentemente, canta máis información teña o Poder 
sobre os cidadáns, estes serán máis vulnerables; por 
exemplo, podería predicir calquera tipo de rebelión ou 
levantamento organizado. En China xa se puxo en fun-
cionamento o sistema do “crédito social”, un sistema de 
control social que suprime dereitos a aqueles individuos 
que non se comportan de acordo co réxime establecido. 
Toda a información que circula sobre nós pode romper a 
igualdade que debe existir en toda democracia, pois pro-
picia que se nos trate de maneira distinta en función dos 
nosos hábitos.

Aínda que certos datos son necesarios para o funciona-
mento de diferentes servizos, cómpre crear procedemen-
tos que permitan borralos de maneira periódica para evi-
tar a súa acumulación e con iso o seu comercio.

De feito, xa existen empresas que se dedican a traficar 
cos datos dos usuarios, as data brokers; que non sempre 
comercian con datos cedidos co previo consentimento 
da persoa. Os efectos que ten dita práctica son nocivos a 
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AS EMOTICONAS: O NACEMENTO DUNHA NOVA 
LINGUAXE

Se tivese que definir o concepto de emoticona, diría que é 
una ferramenta de axuda á comunicación escrita, incluso 
podería dicir, que é una alternativa máis simple e rápida 
que esta.

Esta ferramenta é bastante nova, e xurdiu da necesidade 
popular dun xeito máis rápido e simple de comunicación. 
Esta necesidade desbotou aos clásicos signos como :) , 
:( ou>:( etc, dando paso ás emoticonas que hoxe coñe-
cemos.

Na miña vida diaria, emprego emoticonas á hora de co-
municarme cos meus amigos a distancia. Paréceme una 
boa forma de transmitir mensaxes simples rapidamente, 
como que certo comentario che fixo graza      .

Pese a que esta é unha linguaxe moi eficiente, hai que 
dicir que ten desvantaxes tanto como vantaxes, fronte á 
linguaxe escrita. Pénsao, para unha mensaxe moi sinxe-
la e curta, como expresar as túas emocións, representar 
algún obxecto ou comida, o máis doado é empregar unha 
emoticona, dando a entender unha sinxela mensaxe. 
Agora, pensa en enviar una mensaxe máis complexa, por 

exemplo todo o que vas facer pola tarde. Dicir isto con 
emoticonas é moi difícil de facer, porque están pensados 
para superar á linguaxe escrita en velocidade de escritura, 
pero non en complexidade.

Hoxe en dia, o uso dos emoticonas estendeuse por todo 
o mundo, grazas ao uso da comunicación escrita dixital 
(whatsapp, mensenger, e moitas outras redes), nalgun-
has xeracións máis que en outras. Por pór un exemplo, os 
mozos e mozas da miña idade empregan moitos deles, 
aínda que na súa maioría só requiren dos máis básicos, os 
que expresan emocións, como a emoticona de sorriso ou 
de enfado. Creo que son os que máis se empregan.

Como a linguaxe das emoticonas é mundialmente coñe-
cida, ti deberías saber interpretala, ¿non si?. Intenta des-
cifrar logo a seguinte frase:

 Brais Collazo 
 Daniel Wall 
 3º ESO

medio e longo prazo, xa que ao permanecer almacenados 
por un gran período de tempo acaban por ser roubados ou 
vendidos para fins nada construtivos, por iso se denomi-
nan “bens tóxicos”. Por exemplo, os “prezos discrimina-
torios” varían en función das características do usuario 
que pretende comprar un artigo, que se coñecen a través 
deste comercio de datos.

Debido ao perigo que conleva a exposición en Internet dos 
nosos datos, que se pode facer para garantir a privacida-
de e a seguridade? A forma máis efectiva é non conectar-

se a Internet. Dada a dificultade desta medida drástica 
debemos polo menos tomar certas precaucións, tales 
como usar servizos que cumpran as normas (DuckDuckgo 
en lugar de Google ou Telegram en lugar de Whatsapp), 
ou borrar de vez en cando os datos acumulados.

Porén, son as autoridades as que deben lexislar sobre 
este tema. O 25 de maio entrará en vigor unha nova lei 
para a protección de datos; entre outras medidas esta-
blece o dereito ao esquecemento, que garante a posibili-
dade de que os nosos datos poidan ser borrados.

Agardemos que a medida que pase o tempo esta difusa 
cuestión estea cada vez máis regulada e controlada e que 
os usuarios poidamos navegar pola rede sen ningún tipo 
de preocupación.

 Ismael López Becerra 
 Xacobo Insua Mariño 
 2º BAC
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DEIXE A SÚA MENSAXE DESPOIS DO SINAL

Título: Deixe a súa mensaxe despois do sinal

Autora: Arantxa Portabales Santomé

Editorial: Galaxia

Nº de páxinas: 312

Resumo e opinión persoal:

Este libro non conta unha historia, senón catro. Cada 
unha ten a súa propia protagonista, coa súa forma de ser, 
os seus problemas, a súa vida... que non se asemellan en 
nada aos das outras tres. O trazo común que as une é 
que todas elas son mulleres que teñen o curioso costu-
me de falar cun buzón de voz. Marcan o número, agar-
dan o sinal sonoro e falan, dirixíndose a unha persoa que 
saben que non as está a escoitar. Nalgúns casos saben 
que esa persoa as escoitará máis adiante; noutros saben 
que non, pero estes longos monólogos constitúen unha 
saída, unha forma de desfogarse e de reflexionar en alto 
sobre os seus problemas.

A través do que lle contan ao teléfono imos coñecendo 
as súas respectivas historias. Os seus pasados teñen o 
compoñente común de que derivan nunha situación ac-
tual difícil, complexa, que precisa da máis fonda reflexión 
e dunha ardua loita persoal. Un divorcio, unha enfermi-
dade terminal ou un intento de suicidio son algúns dos 
feitos que fan as vidas destas mulleres tan complicadas 
e duras.

Con esta orixinal forma de narrar, a autora consegue que 
vaiamos coñecendo paulatinamente as historias destas 
catro mulleres, que elas mesmas nos contan en primei-
ra persoa dirixíndose ao propietario do teléfono, a ese 
alguén que debería estar ao outro lado. Con cada novo 
capítulo salta a unha personaxe distinta, alternando 
sempre na mesma orde as catro historias, o que logra un 

ritmo relativamente dinámico. Nun inicio non existe nada 
que conecte ás mulleres entre si, pero a modo de fío que 
ganduxa a novela vanse establecendo pequenas relacións 
entre elas, ata o punto de que dúas das historias cheguen 
a unirse case por completo. No caso das historias que 
permanecen independentes, estas pequenas e vagas re-
lacións entre as personaxes permiten en ocasións ofrecer 
distintos puntos de vista sobre unha mesma situación: 
o que se sente ao vivila e como a contemplan os demais 
dende fóra. Isto dálle á novela un certo carácter didáctico, 
facéndonos reflexionar sobre a importancia de non xulgar 
as cousas sen ter verdadeiro coñecemento de como son 
e de tratar de poñernos no lugar dos demais. Identifícase 
na obra unha certa reivindicación de como na nosa vida 
cotiá criticamos todo o que nos rodea sen coñecer nin ter 
en conta todas as circunstancias que fan que as cousas 
sexan así.

Unha novela tan profunda precisa duns personaxes igual 
de profundos. Dende un principio, na forma de presentar 
e afrontar o problema que se lles presenta, xa demostran 
a súa complexidade psicolóxica. Pero esta característica 
vese acentuada na evolución que van sufrindo, evolución 
na que o feito de falar co contestador ten un papel impor-
tante como “terapia”, como método para aclarar as súas 
ideas.

Todas as historias teñen un gran realismo, e sobre todo 
destaca a habilidade coa que se recrean os sentimentos 
tendo en conta que non se trata de emocións básicas e 
sinxelas, senón confusas e pouco definidas.

Todas as historias rematan coa fin dos monólogos te-
lefónicos. Dado que estas longas conversas unidireccio-
nais non eran máis que reflexións en voz alta, a súa fin 
constitúe a resolución ou conclusión da reflexión que as 
levaba a falar co contestador. Todos os desenlaces teñen 
un pouso de nostalxia, pero implican a adquisición dunha 
nova forma de ver a vida, que levará ao lector a reflexio-
nar sobre a súa propia actitude existencial.

Debido á sordidez dalgunhas das situacións presentadas 
no libro, fixaría un mínimo de idade nos 14 anos. A partir 
de aí recomendaríallo a calquera persoa á que lle guste 
pensar, matinar sobre a vida e sobre os problemas cotiás 
que nel poden xurdir. Quizais sexa máis apropiado para 
lectores experimentados, xa que a obra na súa maior 
parte non é especialmente dinámica (aínda que o conti-
nuo cambio de narrador, como comentei anteriormente, 
contribúe a que así sexa) debido á carga sentimental e 
psicolóxica que contén. Só desfrutando tanto das partes 
amenas como das que teñen un ritmo máis pausado se 
poderá gozar da obra no seu conxunto.

 Noela Sanjurjo Carballeira. 4º ESO B
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CRÓNICA DA NOSA EXPERIENCIA COMO XURADO NO 
SAN CLEMENTE

O Premio San Clemente reúne cada ano a autores e ado-
lescentes de todo o mundo. O seu principal obxectivo é 
facer partícipes aos máis novos en actividades culturais 
das que normalmente quedan excluídos, e fomentar a 
lectura entre todos os sectores da sociedade. Parte da 
idea de que, nun mundo no que predomina o audiovisual, 
o poder das palabras e das historias é a gran carencia na 
formación de futuros profesionais. Ler é un pracer do que 
moitos nenos do mundo non gozan, e que moitos outros 
desprezan por mor de erróneos prexuízos. Por iso estímu-
los como o Premio San Clemente colaboran positivamen-
te na nosa aprendizaxe máis íntima, que somos o porvir 
de Galicia.

A elección dos gañadores do Premio, entre tres finalistas 
por categoría, recae nas mans dun xurado formado por 
alumnos de 2º de Bacharelato do IES Rosalía de Castro 
e de centros das catro provincias. Este ano cinco compa-
ñeiros do IES Antonio Fraguas e máis eu tivemos a opor-
tunidade de participar nesta iniciativa, e creo que falo no 
nome de todos cando digo que foi unha experiencia única.

A preparación previa, en continuo contacto co IES Rosalía 
de Castro, que foi o coordinador do evento, comezou an-
tes incluso de rematar o curso pasado. A finais do tercei-
ro trimestre o profesorado do noso centro ofreceunos a 
posibilidade de participar, e tras elixir cadansúa categoría 
déronnos as tres novelas finalistas. No meu caso, que fun 
xurado de Narrativa en Lingua Galega, os libros que lin 
foron Deixe a súa mensaxe despois do sinal, de Arantza 
Portabales; Alma e o mar, de Francisco X. Fernández Na-
val; e O xardineiro dos ingleses, de Marcos Calveiro.

Nas primeiras semanas deste curso, en paralelo co fre-
nesí de comezar 2º de Bacharelato e o nerviosismo da 
Selectividade, tiven que coordinarme co meu compañeiro 

(posto que cada centro enviaba 
dous alumnos por categoría) para 
preparar argumentos a favor e en 
contra de cada obra. Coa axuda 
da nosa profesora de castelá pu-
limos e puxemos en común opi-
nións, matices, interpretacións 
e comentarios, levantando en 
pouco tempo un letal arsenal que 
levar á reunión do xurado. Aínda 
que ao chegar ao instituto Rosa-
lía de Castro, lugar de encontro, 
a comitiva estaba algo nerviosa, 
pronto nos decatariamos de que 
aquel humor se percibía como un 
invisible orballo no ambiente.

No momento de separarnos nas tres respectivas catego-
rías invadiume o sentimento de ser parte dun xugo de 
bois camiño ao matadoiro. A pesar de ser doce adolescen-
tes, ninguén saía da súa zona de confort nin falaba con 
outra parella que non vise do seu mesmo centro. Fomos 
guiados por labirínticos corredores tras cuxas portas se 
escoitaba o incesante rumor de clases que estaban tendo 
lugar, ata que finalmente nos detivemos diante dunha 
aula baleira. Foi entón cando catro valentes se atreveron 
a falar entre si, talvez porque levaban suadoiros pareci-
dos ou calquera outro motivo, e en poucos segundos va-
rias persoas máis unímonos á conversa.

O ambiente era moito máis distendido, pero o xeo non 
estaba roto de todo.

Escoitamos en silencio as indicacións da profesora encar-
gada: que tiñamos que cubrir un acta cos nosos nomes 
e votos —simples formalidades—, que debiamos redactar 
un pequeno parágrafo coas razóns da nosa elección, que 
nos deixaban unha hora para deliberar... Cando a muller 
nos deixou sos moitos de nós non agardamos para facer 
comentarios sobre o pouco tempo que tiñamos para dis-
cutir. Era unha presión para a que non estabamos prepa-
rados, pero ao final non foi impedimento.

Co paso dos minutos o xeo acabou facéndose anacos. 
Pronto estivemos afeitos ás novas caras e todos eramos 
moi colaboradores. Coma nós, elixiran participar por pro-
pia vontade e por amor á lectura, polo que tiñan opinións 
que compartir e argumentos de valía. Ninguén ficou que-
do e foi unha hora que voou en cuestión dun suspiro.

Na miña opinión, diálogos como ese son difíciles de re-
petir. Por propia experiencia sei que non hai moitos com-
pañeiros dispostos a debater de forma tan intensa sobre 
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historias nadas en palabras, ou polo menos fóra dos ám-
bitos dos clubs de lectura e as lectura obrigatorias. Os ar-
gumentos foron varios: Deixa a túa mensaxe era orixinal, 
feminista pero simple; Alma e o mar era profundo pero 
parecía os delirios inconexos de o autor; e O xardineiro dos 
ingleses era longo, abafante e tiña cabos soltos, pero a 
súa narrativa era tan brillante que resultou gañador, en 
contra de todas as miñas predicións.

A dicir verdade, eu non crera a opinión do meu compañei-
ro —que consideraba O xardineiro dos ingleses case unha 
obra mestra—, pero si recoñecín a calidade do libro en 
canto o acabei, a pesar de que non dei o meu voto por el. 
Non podería afirmar que foi unha decisión sorprendente 
para todos porque, á fin e ao cabo, algúns dos profeso-
res do Rosalía confesarían que a nosa era a elección máis 
problemática, aínda que mesmo agora sigo pensando 
como foi posible tal final.

Despois da votación e da rolda de prensa para informar 
do gañador e de trámites diversos para facer publicidade 
á boa imaxe dos patrocinadores do evento, despedimos o 
edificio do instituto Rosalía e reagrupámonos cos nosos 
compañeiros do IES Antonio Fraguas, que nos contaron 
experiencias similares. Tras un breve descanso o xurado, 
os profesores e diversos participantes do evento xanta-
mos no café Casino, onde nos mesturamos alumnado de 
toda procedencia e idade.

A conversa do mediodía foi igual de entretida que a da 
elección do gañador, aínda que continuou por outros ca-
miños. Cando rematamos, baixo a chuvia dun día de ou-
tono, estabamos tan cansos que non tiñamos ganas de 
volver ao instituto e sufrir a última hora do martes pola 
tarde.

Por sorte, a miña profesora de inglés faltou e puiden vol-
ver á casa.

Porén, a aventura do San Clemente non acaba aí porque, 
como é o espírito deste concurso, o instituto Rosalía de 
Castro organizou unha serie de “coloquios” (máis ben en-
trevistas) para acercar os autores premiados ao público 
lector. Trátanse de tres actos no que o escritor pertinen-
te e mais algúns alumnos soben ao escenario diante de 
público vido de diversos institutos de Santiago. Os estu-
dantes teñen preparadas diversas cuestións para dar pé a 
que o autor fale sobre a súa carreira ou o libro, o que non 
deixa de ser interesante. E, debo admitir que a experien-
cia foi tan pésima coma o ano anterior.

Non pretendo infravalorar a iniciativa, porque estar cara a 
cara cos autores é algo único para calquera persoa, espe-
cialmente porque dous deles viñeron de fóra de España. 
No caso de Pedro Mairal, autor de La uruguaya, de Bos 
Aires; e no caso de Han Kang, autora de La vegetariana, 
de Corea do Sur. E como ocorreu cando asistín ao coloquio 
do ano anterior con Fernando Aramburu, tiven a impre-

sión de que o instituto Rosalía pon tanta énfase en que 
o certame saia ben para non danar a súa reputación, que 
parece como se o ensaiasen como unha obra de teatro, 
e o resto de institutos case non temos oportunidade de 
participar. Para comezar, a maioría das preguntas feitas 
aos autores (previamente seleccionadas) foron lidas po-
los alumnos como se non as entendesen. A falta de es-
pontaneidade foi tal que moitas delas repetíanse ou xa 
foran contestadas. De feito, a Pedro Mairal chegáronlle a 
preguntar tres veces se o protagonista do seu libro esta-
ba inspirado nas súas propias desventuras, o que non pa-
sou desapercibido. Unha desas veces a cuestión foi saca-
da a colación por unha das nosas compañeiras, dado que, 
pese a que ela tiña a súa propia intervención preparada, o 
Rosalía díxolle que tiña que ler outra. O colmo.

Ademais dos coloquios celebrouse, por suposto, a entre-
ga de premios, que foi aberta pola actuación da banda do 
Rosalía. Para min esta foi a mellor parte do evento. Logo 
comezaron unha morea de discursos insulsos, presenta-
cións, e agradecementos que me pareceron eternos. Das 
palabras que dixo o noso alcalde, Martiño Noriega, debín 
captar unha ou dúas. Despois duns instantes de somno-
lencia pola miña parte, comezou a entrega de premios 
propiamente dita, que consistía na lectura de actas, de 
breves fragmentos dos relatos e expoñer o argumento 
da novela a grandes resgos, ademais dun breve discurso 
dado polos autores. O máis interesante, na miña opinión, 
foi o de Han Kang que, por medio dunha intérprete, falou 
sobre como os libros que lemos na infancia son os que 
mellor marcan a nosa traxectoria.

O final da xornada estivo marcado por unha cea no Pa-
rador dos Reis Católicos, que se alargou ata ben entrado 
o dia seguinte. Ao principio sentinme descolocada pola 
seriedade do ambiente e o excesivo número de cubertos 
(tres coitelos, tres garfos e dous cubertos para a sobre-
mesa), pero afortunadamente xa coñecía aos alumnos 
sentados ao meu carón, posto que era o resto do xurado. 
Despois dun tempo sorprendinme cando Calveiro, o gaña-
dor do premio na nosa categoría, acercouse a nós e sen-
touse tamén, cun sorriso algo incómodo. Eu, polo menos, 
non fora informada de que ía cear connosco.

Ao principio foi difícil romper o xeo. Tiven a impresión de 
que non estaba afeito a tratar con adolescentes. Por sor-
te, os alumnos do Rosalía fixeran os seus deberes e pre-
viran a situación, e con algunhas preguntas sobre a súa 
carreira e vida persoal (resulta que ten un bar en Vigo), 
logrouse distender o ambiente.

O final, e esta vez derradeiro, dos premios San Clemente 
deste ano foi un xeado de orujo e flan de castañas, ambos 
deliciosos. Finalmente, volvín á casa tan cansa que cando 
puiden saltar á cama sentín o peso de mil elefantes sobre 
as miñas pálpebras.

 María Carballido Cerqueiro. 2º Bach C
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ENTREVISTA ANDREA MACEIRAS

Andrea Maceiras é unha escritora de A Coruña que, a pe-
sar da súa xuventude, publicou varios libros de narrativa e 
de poesía. Ademais gañou varios premios literarios, entre 
eles, o Premio Jules Verne (2015) pola súa novela Euro-
pa Express, que foi traducida ao inglés. A súa vocación li-
teraria foi, precisamente, o que a levou a estudar Filoloxía 
chegando a ser doutora e licenciada en Filoloxía Hispánica 
e en Filoloxía Galega. Andrea compaxina a escritura coa 
docencia en secundaria e, para ela, ambas resultan com-
plementarias e enriquecedoras.

Hoxe está connosco para falar do libro que lemos no pri-
meiro trimestre titulado “O que sei do silencio”. Unha his-
toria baseada en feitos reais.

MAURO: Como empezaches a escribir, como empeza-
ches a ser escritora?

ANDREA: Pois eu teño unha irmá que é catro anos máis 
nova ca min, e desde que son pequena escribíalle sempre 
polo seu aniversario, polo Nadal, un conto como agasallo 
sobre aquelas cousas que a ela lle gustaban. E penso que 
foi así como empecei a escribir e non só iso senón que por 
iso me dedico a facer literatura infantil e xuvenil porque 
estou afeita a escribir e a atarme un pouco ás súas de-
mandas.

ÓSCAR: Se non elixiras ser escritora cal sería a túa se-
gunda opción?, e por que?

ANDREA: Eu dedícome á escrita, pero realmente tamén 
me dedico a ser profesora, supoño que sería profesora.

CAMILA: Ao longo da túa carreira contaches con moitos 
apoios ou con moitos obstáculos?

ANDREA: Eu considérome bastante afortunada, porque 
tiven bastantes apoios de moitas persoas: da miña fami-
lia, amigos, ata apoios editoriais. E dentro do mundo da 
escrita teño que recoñecer que coincidin con xente moi 
boa, con escritores e escritoras que me animaron. Entón 
considérome moi afortunada.

ENDIKA: E cal foi o teu mellor e peor momento?

ANDREA: O mellor momento penso que foi cando gañei o 
meu primeiro premio porque foi a primeira ocasión que ti-
ven de publicar o que ese premio tiña dotación económi-
ca. O peor momento como tal pois non o recordo, houbo 
momentos nos que me atopaba desanimada, pero non 
lembro un peor momento así moi, moi forte. E fun pu-
blicando con bastante regularidade desde que empecei a 
escribir. Considero que tiven moita sorte en todo o que se 
refire á literatura e á escrita.

ENDIKA: Baseácheste nun feito que che pasara a ti na 
adolescencia, ou foi outro o motivo que te levou a elixir 
este tema?

ANDREA: Realmente eu na adolescencia non sufrín nin-
gún tipo de acoso escolar, pero si que é certo o que vos 
contaba antes, que unha amiga foi a que me relatou 
esta historia. Era unha compañeira de traballo que nese 
momento estaba a facer unha suplencia nun instituto 
e nomeárona instrutora dun caso de acoso escolar que 
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é no que se inspira libremente a novela que ten moitos 
elementos deste caso, non os nomes nin cousas exactas, 
pero si a base do acoso que era un caso de acoso machista

XIAO: Por que escolleches o formato de blog para escri-
bir o libro?

ANDREA: Pois porque me pareceu que era un formato 
que podía darlle moita axilidade á novela porque Delia 
necesitaba un espazo onde poder confesar a súa culpa, 
a súa tristura e poder abrirse e necesitaba un espazo que 
a fixera chegar aos demais. E internet é o que ten de bo 
e de malo, pero neste caso de bo, non? Que che permita 
chegar a moita xente sen ter que revelar a identidade, en-
tón Delia pode falar con moitísima xente sen necesidade 
de que ninguén a coñeza e iso fai que para ela sexa moi 
positivo o feito de abrir o blog.

XIAO: E tiveches algún ídolo, autor o autora que te ins-
pirase?

ANDREA: Uf!, teño moitos, pero se nos estamos a re-
ferir así un pouco á adolescencia á idade que tedes vós, 
eu sempre digo que houbo dúas obras que me gustaron 
moitísimo, “Jane Eire” de Charlotte Brönte e “O sol do ve-
rán” de Carlos Casares. Que se non é para este curso, pois 
igual dentro dun par xa poderedes lelo.

ROBERTO: E por que a parte de ser escritora te dedicas 
a ser profesora?

ANDREA: Porque de momento a escrita é unha parte da 
miña vida, pero non pode ser a miña vida completa por 
cuestións de carácter económico fundamentalmente, e 
porque ademais a docencia tamén é unha parte impor-
tantísima para min , a min gústame moito isto e permí-
teme estar en contacto con rapaces e rapazas coma vós 
que me dades moitísimas ideas, eu saio da clase e claro 
todo o mundo ten días bos e días malos, pero hai veces 
que saio da clase moi inspirada coas cousas que me con-
tades, que facedes, como sodes...eu desfruto moito coa 
docencia.

MAURO: E fuches boa estudante de pequena ou custá-
bache escribir libros?

ANDREA: Eu cando era pequena si que fun boa estudan-
te, teño que recoñocer que era moi aplicada.

ÓSCAR: E sénteste indentificada con algún dos perso-
naxes?

ANDREA: Non cun personaxe en concreto, pero si con as-
pectos puntuais dos personaxes.

ÓSCAR: Os nomes dos personaxes teñen algún signifi-
cado?

ANDREA: Os nomes dos personaxes non teñen un sig-
nificado en sentido estrito, aínda que si é certo que eu 
para Delia quería un nome que fose diferente e que non 
fose moi empregado e por iso utilizei Delia, e despois 
para o resto dos protagonistas fun escollendo nomes que 
a min me gustaban e que tiñan boa sonoridade á hora de 
quedar por escrito e de ser lidos e mesmo as rapazas que 
son as antagonistas teñen nomes que me gustan moito: 
Xulia, Lara e Daniela son nomes que realmente para min 
teñen moita forza, eu procuro escoller nomes fortes.

ENDIKA: Cales foron os premios máis importantes e 
con que libros os gañaches?

ANDREA: Eu creo que foron dous premios o Jules Verne 
que o gañei con Europa Expres que igual esa xa podedes 
lela e o Lazarillo que acabo de gañar cunha obra que aínda 
está por publicar e que penso que o título vai ser “Conta 
noves estrelas”, pero é un título provisional.

ROBERTO: Ti á parte de escribir novelas tamén escribes 
relatos ou poesía?

ANDREA: Si, a min gústame moito escribir relatos curtos, 
de feito aquí en “ O que sei do silencio” aparecen algúns 
dos relatos e tamén escribo algo de poesía, pero non para 
publicar, só escribo de maneira persoal.

MAURO: E agora poderías recitar algúns versos?

ANDREA: Un verso de calquera poema que eu saiba? Vá-
levos calquera cousa?

TODOS: Siiiii!

ANDREA: Pois vouvos recitar algúns versos de Rosalía 
de Castro que abren unha das miñas obras que é “Nubes 
de Evolución”. Abren esa obra que tamén podedes ler vós 
e que son super bonitos, porque falan do tempo a nivel 
metereolóxico e do tempo a nivel de emocións e da nosa 
intimidade e din:

Cóbreme unha espesa nube
tal preñada de tormentas,

tal de soidás preñada
que a miña vida envelena....

Se vos gusta a poesía ide a Rosalía porque ides flipar, en 
serio! E gustaríame que ao final da entrevista puxerades 
que sodes super profesionais e riquiños e que o deixou 
dito a autora, vale?

TODOS: Moitas grazas pola túas palabras!

 Martina Díez, Camila Penayo, Xiao Pereiro, 
 Mauro Santamariña,Roberto Seijo, 
 Endika García, Óscar García. 
 2º ESO
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TRIPOFOBIA

“A tripofobia (ás veces chamada fobia ao patrón repeti-
tivo) é o medo ou repulsión xerados ao mirar ou ao estar 
preto de figuras xeométricas moi xuntas, especialmente 
ocos pequenos e rectángulos moi pequenos. “

Pois resulta que si, que son tripofóbica. E esta peculiari-
dade sobre min mesma que ti me fixeches descubrir de-
mostra que non estábamos feitos para estar xuntos. De-
masiados pequenos ocos na nosa vidas. Non tan grandes 
como para supor grandes carencias por si sós, pero tantos 
como para que non estivésemos completos.

Lembras como descubrimos que eu era tripofóbica? Eu 
acórdome perfectamente. Estábamos buscando un ca-
dro para poñer na nosa habitación. E ti, como agasallo 
sorpresa, apareciches cun óleo de 50x50cm que repre-
sentaba unha semente de loto. Sentín mareos ante a vi-
sión desa figura chea de buratos pequenos e xuntos, que 
facían daquela unha imaxe repulsiva. Retirei o cadro de 
inmediato. Prefería sentir a branca inmensidade da pare-
de, esa sensación de espazo baleiro, antes que soportar a 
presenza deses ocos que semellaban ollos observando os 
meus movementos.

E como ese, houbo outro detalles similares que desper-
taron en min esa aversión propia da miña fobia. Como 
esa molesta manía que tiñas de furar as gomas de borrar 
coa punta do lapis cando te aburrías. Afiabas ben a mina 
e íala chantando pouco a pouco na goma, sentindo ben 
como se afundía e como a perforaba, unha e outra vez ata 
rematar creando unha imaxe visual que provocaba en min 
un tremendo rechazo.

E tamén está, por suposto, a túa profesión. Como biólogo 
que es, o noso caprichoso e adverso destino non podía 
querer outra cousa que que traballases para unha empre-
sa apícola. Concretamente, como tantas veces me expli-
caches con orgullo, o teu traballo consistía en “analizar os 
panais das abellas para comprobar que estas seguían na

plenitude das súas facultades e garantir así a calidade do 
mel”. Esta cantinela aprendida era escoitada polos con-
sumidores con admiración, e repetida por ti coa fachenda 
de quen se sabe realizador dun traballo importante. Para 

min, significaba a agonía de ter que ver todos os días, col-
gados nas paredes do teu escritorio, abertos nunha lapela 
do ordenador ou debuxados nos teus cadernos, miles e 
miles de ocos hexagonais, tan numerosos, tan próximos, 
tan repugnantes.

Como xa dixen antes e vexo preciso repetir, estas peque-
nas lacras cotiás eran molestas, pero non foron o motivo 
polo cal marchei. A ansiedade que me producían podía 
ser evitada: podíamos tratar de erradicar a tripofobia me-
diante a exposición gradual ou terapias cognitivo-con-
dutuais. Ou eu podía simplemente tratar de ignoralas, 
e podería chegar a facelo se crese que así podería levar 
unha vida feliz.

Pero ese desagrado visual non era o problema. O verda-
deiro problema non estaba no entorno, non estaba nos 
cadros, nin nas lapelas do ordenador, nin nas gomas de 
borrar. Estaba dentro. Empezou como un pequeno for-
migueo no peito, que foi aumentando gradualmente ata 
transformarse nunha terrible angustia. E cando a agonía 
se fixo inaguantable, decidín que tiña que ver cos meus 
propios ollos o que ocorría.

No momento no que me vin soa na casa, procedín. Collín 
un coitelo da cociña. Tremíame a man; non por medo a 
lastimarme, senón por medo ao que puidese ver. Chantei-
no xusto debaixo do pescozo e fixen un corte vertical ata 
o embigo. O sangue comezou a emanar da ferida coma un 
torrente. Sen deixarme impresionar, agarrei a pel a am-
bos lados e separeinos abrindo ben a incisión. Coa axu-
da do coitelo fun apartando o tecido conxuntivo. Só me 
quedaba como obstáculo a caixa torácica. Tirei do esterno 
pero fun incapaz de movelo. Con ansiosa impaciencia fun 
separando del unha a unha todas as costelas. Sete dun 
lado, sete do outro. Comecei a tararear unha canción in-
fantil, para relaxarme e non pensar no desagradable son 
que facían os ósos ao romper.

Cando rematei, aliviada, oía o meu corazón latexando de-
trás do último obstáculo cálcico que se interpuña no meu 
camiño. O miocardio dilatábase e contraíase con forza, de 
esforzo, de nerviosismo. Porque nun intre ía confirmar se 
as miñas sospeitas eran certas. E efectivamente, si que 
o eran. ¿Deixeite a ti, deixei esa vida porque atopei exac-
tamente cría que habería?. Cando apartei o esterno, tiña 
ante min a noxenta imaxe que agardaba atopar: o meu 
corazón cheo de ocos. Próximos, pequenos e numerosos 
ocos.

Cómpre lembrar que son tripofóbica. Eu non podo vivir 
con iso.

 Noela Sanjurjo Carballeira. 4º ESO 
 1º premio de relato “ Cambados mar de letras”
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¿FORZA OU INTELIXENCIA?
Xa case comezaba a batalla. Dous batallóns, con cadansúa bandeira ondeando ao vento, dispo-
ñíanse de tal maneira que vistos dende o ceo formaban dúas liñas por bando; organizados de 
maneira pulcra e uniforme e como se do campo de batalla os separase unha barreira invisible.
Os cabalos rinchaban ansiosos, movidos polo desexo dos seus xinetes de iniciar a inminente 
batalla. Os soldados que estaban a pé sostiñan as súas armas con ferocidade e férrea determi-
nación, agardando o momento idóneo para comezar. O rei dos Albinos observaba a paisaxe con 
expectación dende o tellado do seu formidable e impenetrable castelo. Ao lado del dispoñíanse 
dúas torres, unha a cada lado así como dous gardas preto del. As raíñas decidiran participar na 
batalla, por moito que teimaron en detelas os seus esposos. Do mesmo xeito acontecía do outro 
lado, o lado dos Pizarros, e a rivalidade entre os dous reinos palpábase máis que nunca.  Cando 
se deron de conta, a batalla xa tiña empezado. Comezaron os Albinos e loitaron con forza e va-

lentía, a pesar disto, ao transcorrer dunha hora e media aproximadamente, perderon a mans dos Pizarros; o sangue 
apreciábase a moreas na área de combate, formando un macabro debuxo. Foi unha batalla rápida, pero foi grazas á 
ferocidade, intelixencia e estratexia do reino Pizarro. O fin da mesma chegou coa morte do rei Albino a mans dun dos 
soldados que  escorregou da batalla e rematou así a partida. Xaque mate. 
   Ailén García Fernández 
 3º ESO B

DERRADEIRO
Mirou por última vez pola ventá, contemplando hipnotizada o lonxe que se vía a  rúa a 
quince pisos de altura. Un forte calafrío percorreu o seu corpo, e por un momento tivo 
medo de se botar atrás. Pero tras o calafrío veu unha onda de determinación.
Non o pensou máis, saltou.
E mentres caía en picado, gozou plenamente desa sensación de liberdade que a invadía. O 
sentimento de deixar atrás todo o malo, de esquecerse de todo aquilo que a atormentaba. 
Preocupárase ben de deixar todo feito, de non deixar cabos soltos, para poder marchar 
tranquila e en paz. Para non ferir ás poucas persoas que quería, deixara aquela nota que 
tanto tempo lle levara redactar. Quedara coidadosamente dobrada sobre o seu escritorio. 
Espera...
Tivo un terrible presentimento. Levou a man ao peto e palpou. Xusto antes de impactar 
contra o chan, tivo tempo para un derradeiro arrepentimento.

 Noela Sanjurjo Carballeira  
 4º ESO B

XIII CONCURSO DE MICRORRELATOS
CUARTO 46, LIMPEZA XERAL

A pesar das súas botas altas, do seu chaleco ben axustado e da súa melena solta, o home desprendía un notable aire 
de cidade.
A cámara que levaba na man, pronta a disparar, dotábao dunha enigmática profesionalidade. E, nun galego moi 
“pulcro”, preguntoulle:
 –Permíteme vostede tirarlle unhas fotos, señor?
O ancián, virouse sobre o seu antigo bastón de pastor, e respondeu, cun acento que daba 
gusto escoitar:
 –Só unha e ben feita!
E escoitouse o disparo.

***
Dous anos máis tarde, o pastor, botado nunha cama, só, fedento e amortuxado, miraba para a foto pendurada 
na parede da residencia de anciáns. Víase vello, mais cheo de vida. Ao seu lado, os becerros miraban impasi-
bles como medraba a herba. Aínda sacou un folgo para dicir:
 –As cousas ben feitas, non teñen volta.
E non apartou máis a mirada do encadre.

****
 –Boa tarde, Don Manuel. Veña, tome vostede a pastilla que xa son horas.
Ao non ter resposta, enfundou as luvas de látex, pasou a man polo rostro do vello, asegurando que os ollos quedaban ben pechados, 
tapouno coa saba, descolgou a foto da parede, púxoa na cama, e con estudada profesionalidade, tirou un bolígrafo da lapela e anotou 
no caderno: “Cuarto 46, limpeza xeral”.
 Petre Abraham Smeu. 
 1º Bacharelato D

1º
PREMIO

2º
PREMIO

3º
PREMIO
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ENTREVISTA A ANXO FARIÑA

Hoxe temos a honra de recibir no noso centro ao escritor 
Anxo Fariña. Naceu en Vigo. Ilustrou o seu primeiro libro 
con 11 anos e empezou traballar aos catorce. Estudou a 
carreira de Belas Artes. Foi traballador vertical, monta-
dor de espectáculos, monitor de campamentos e moitas 
cousas máis. Antes de rematar a carreira traballou nunha 
axencia de publicidade e pouco tempo despois publicou 
o seu primeiro libro. En 2011 obtivo o Premio Merlín polo 
libro A Chave da Atlántida. Algunhas das súas obras son: 
a serie dos Megatoxos, Os catro xinetes, Don Quixote e 
Breogán, Antón e Pompón e moitas máis.

Moitas grazas e aquí vai a entrevista:

-Como é iso de ser ao mesmo tempo director de arte, 
escritor e ilustrador?

Pois é algo para o que se necesita moita concentración, 
para saltar dunha cousa a outra, aínda que os tres tra-
ballos teñen un tronco común que é a creatividade o que 
necesitas é estar moi concentrado e concentrarte xusta-
mente só no importante.

-Hai moito de Anxo Fariña nos teus contos?

Aínda que eu digo que non, toda a xente que me coñece 
sempre di: pois hai algo disto, hai algo do teu aspecto fí-
sico, hai algo das cousas que che gustan, sempre hai algo. 
Algún personaxe pode ter os mesmos gustos de comida 
que teño eu, a algún pode gustarlle a mesma música que 
me gusta a min, por exemplo gústame moito viaxar, en-

tón as viaxes que fago sempre acaban nos libros. Amigos 
meus acaban nos meus libros é dicir como personaxes, 
hai cousas que fago conscientemente e outras incons-
cientemente .

-Que obxectivos tes en mente coa saga dos Megatoxos?

Obxectivos… que pregunta máis difícil! Cando empecei 
co primeiro libro dos Megatoxos si que tiña claro que era 
un universo que me gustaba e que quería profundizar 
máis nel, entón eu saquei un coa esperanza de que me 
deixaran facer máis e gustaríame chegar ata o final da 
saga. Ese final sempre o tiven claro polo de agora. Para 
o próximo ano supoño, teño que falar coa editorial, sacar 
libros novos, aínda non teño tema claro nin sei moi ben 
por onde vou tirar, buscarei outra época da historia que 
me guste que teña atractivo e alí viaxarán, claro.

-Queres transmitir algún valor a través desta saga?

En cada libro de feito hai como unha temática. Ademais 
cada libro está máis centrado nun personaxe. Por exem-
plo no quinto libro o persoñaxe de Ruxe investiga un pou-
co máis sobre a súa familia e as súas orixes pero iso fano 
todos os personaxes, é dicir, nese libro todos pensan en 
cousas que lle pasaron, en como afectaron na súa familia; 
no sexto libro trata un pouco de como farías ti se puide-
ses cambiar o pasado, algo malo do teu pasado cambia-
rías? Entón todos os personaxes pensan en cousas malas 
que lle pasaron e moitas veces a partir desas cousas ma-
las xurdiron outras boas. Mira cando eu tiña cinco anos 
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pasoume isto malo, pero grazas a que pasou iso malo co-
ñecín a esas persoas, pasoume isto que era bo, entón ás 
veces é un pouco difícil dicir o que quitaría ou poñería na 
miña vida, porque en todo caso sería unha vida diferente.

Alumno/a: Por que te pasaches da ilustración a escri-
tura?

A verdade é que en realidade non me pasei de ilustración 
a escritor. A min sempre me gustou contar historias, con-
tábaas faladas, por escrito, debuxadas, mediante banda 
deseñada, sempre quería contar historias e o que pasa 
é que simplemente cambiei un pouco, de feito eu creo 
que podería chegar a contar historias con música, a min 
gústame tocar a guitarra o que pasa é que non lle dedico 
moito tempo; pero se lle dedicara suficiente tempo e ti-
vese un pouco máis de talento pois igual me dedicaria, a 
contar historias con música. Hai xente que conta historias 
con música ou coa danza; eu, cos debuxos e coa escrita 
poren nesta última, non hai ningún debuxo.

-Con que personaxe te sentes máis identificado?

Dos Megatoxos eu creo … , a ver fisicamente todo o mun-
do me di que cando empecei era máis Faísca, porque tiña 
un pelo así tamén longo, pola miña constitución física, 
daquela facía máis deporte, era baixiño coma el, o que 
pasa é, que a personalidade creo que teño máis a de 
Ruxe. Depende dos libros, hai veces que me sinto máis 
identificado con Ninfa, nalgúns momentos polo seu gus-
to da natureza e que sempre está pendente dos demais, 
de coidalos ou por exemplo hai momentos en que a inte-
lectualidade de Lúa a min tamén é unha cousa que me 
chega moi fonda, porque eu tamén son unha persoa moi 
intelectual, e que busca moito darlle voltas ás cousas, 
que le moito, que ten esa curiosidade, todo depende do 
momento.

-Que significou para ti recibir o premio Merlín?

Un premio Merlín, ten moitas cousas, o primeiro é que te 
recoñezan, un premio sempre é agradable, sexa o premio 
que sexa. Eu daquela xa escribía, xa era un autor coñeci-
do, co premio Merlín penso que me coñeceron aínda máis, 
sobre todo os meus libros puideron chegar a máis rapaces 
e tamén porque ese premio ten unha dotación económica 
co cal eu fixen unha viaxe que eu tiña moitas ganas de fa-
cer, unha viaxe soñada que era ir a Nova Zelanda. Estiven 
por alí case un mes, grazas ao premio Merlín. Foi algo que 
me deu moitas ideas en todos os sentidos nun momento 
especialmente malo de saúde e tamén complicado coas 
editoriais. E cando vés de pasar unha época complicada, 
un premio así dáche unha alegría inmensa.

-Que che resultou máis creativo as letras ou os de-
buxos?

Eu non vexo moito a diferenza entre uns e outros, a min 

o que me gusta é inventar cousas e ás veces utilizo pa-
labras e outras debuxos, ou ás veces as dúas cousas; as 
palabras permítenche algo que os debuxos non che dan, 
por exemplo os debuxos ti velos así rapidamente e xa os 
viches, as palabras o que che permiten é introducir unha 
cousa que é o tempo porque unha persoa non pode ler ao 
mesmo tempo a páxina número cinco e a páxina número 
cen. Entón as palabras danche esa temporalidade e unha 
calidade diferente aos debuxos. Eu creo que se poden 
combinar moi ben e intento meter os dous en case todos 
os meus libros.

-Que proxectos tes en mente?

En Abril vai saír un novo libro, non ten que ver cos Mega-
toxos, pero é un estilo parecido, é unha historia ecolóxica 
que ten que ver cos lumes, que todos os veráns arrasan os 
nosos montes. A partir diso escribín unha historia sobre 
unha rapaza que se chama Noa que ten máis ou menos a 
vosa idade porque vai en primeiro da ESO e ela vive eses 
incendios dunha maneira un pouco allea, aínda que logo 
mergúllase máis nela, porque descobre que en realidade 
non hai un só mundo senón que hai dous mundos que 
cohexisten entre si. Nós os humanos perdemos moito 
tempo en contacto con ese mundo subterráneo. Ela des-
cobre como os dous mundos están unidos e tamén o que 
é a migración que te boten dun sitio porque es diferente, 
porque chega a un mundo cheo de monstros, pero en rea-
lidade o monstro é ela e trátana moi mal. Chámase:“Os 
ecos do lume” e sairá para abril. Xa en instagram estou 
poñendo debuxos e avances do que vai ser.

-Cal é a sensación que tes ó rematar un libro?

Normalmente cando remato un libro por unha banda es-
tou contento, pero por outra quedo un pouco triste. De 
feito teño un problema porque cando me chega o libro 
nunha caixa , tardo varios días en abrila... non sei porque 
o fago, é como que non quero velo rematado porque hai 
veces que me meto moito nas historias e cada vez que 
acabo un libro, quedo como se me faltara algo. E agora 
que? Por iso antes de rematar un libro xa teño outro na 
cabeza.

-Moitas grazas pola atención e sorte!

Grazas a vós.

 Sandra Calviño 
 Tania Casares
 Paula Pereira
 Uxía Martínez
 Iria Pérez
 Ariadna Sande
 Valeria Barbascumpa
 Claudia Lado
 Xoán Aurelio Moscoso.
 1º ESO
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O QUE SEI DO SILENCIO

Título: O que sei do silencio
Autor/a: Andrea Maceiras
Editorial: Xerais
Número de páxinas: 218
Ilustrador/a: Deseño da cuberta: Miguel A. Vigo.

Na portada vemos un pupitre escolar e unha cadeira, enri-
ba do pupitre hai unha nube negra que parece de tormen-
ta. O pupitre está situado nunha especie de símbolo (que 
a min paréceme que representa un labirinto).

Eu creo que o pupitre é Silke, e a nube sobre o pupitre 
simboliza o acoso que sufriu durante un ano, tamén a súa 
tristeza. O símbolo do chan para min é un labirinto sen 
saída que representa a situación onde todos se meteron, 
pero ninguén podía saír.

Resumo: Este libro conta a historia de Silke, unha moza 
sueca de 14 anos que é acosada polos seus compañeiros 
de instituto durante o ano que se vai vivir a Galicia.

A historia é narrada por Delia, unha compañeira de cla-
se, mediante un blog que crea para contar o sucedido, un 
ano despois. Tamén coñecemos a versión de Marcos, un 
compañeiro de clase do seu irmán, que nos comentarios 
do blog, revélanos datos moi interesantes que Delia des-
coñecía da historia.

Delia vai contando a historia desde principio de curso, 
cando aínda non chegou Silke e explícanos como se fixo 
amiga das acosadoras para que Xulia, a líder do grupo, 
consiga saír co irmán de Delia.

Cando Silke chega, consegue chamar a atención de todos, 
incluído Iago, o que leva a que Xulia se poña celosa e a 
acose todo o tempo facéndolle a vida imposible. Fanlle 
todos os tipos de acoso, desde acoso físico, cando lle tiran 
un refresco enriba, ciberacoso, cando mandan a todo o 

instituto unha foto dela espida, ata acoso verbal, poñén-
dolle alcumes machistas e insultándoa.

Delia tamén nos conta que presenza todo o ocorrido, pero 
queda calada para non ser expulsada do grupo, conver-
téndose en acosadora pasiva.

Chega un momento no que Xulia e Lara deciden facer 
unha “pintada” na casa de Silke, ameazándoa con que se 
vaia para sempre, iso afecta moito á nai de Silke e aos 
veciños.

Nese momento Daniela chama a Delia, contándolle a ver-
dade e sobre que ela tamén foi acosada no pasado por 
Xulia e Lara polo seu aspecto físico.

Despois diso, celébrase a festa de Entroido, na que Mar-
cos e Iago pelexan e Silke queda soa. Ao terminar a festa, 
Vítor acosa sexualmente a Silke no medio da noite crendo 
que ninguén o ve. Pero Elisa, a amiga de Delia, veo todo e 
decide avisar á policía.

Silke consegue fuxir ao tirarse dunha ponte, e case morre 
no intento de escapar.

Uns días máis tarde Elisa decide avisar xunto a Silke e 
Delia á directora do instituto para impedir que lle fagan 
máis dano a Silke.

Despois dun protocolo de actuación, Silke volve a Suecia 
e algunhas persoas cámbianse de instituto para empezar 
de novo coas súas vidas, a única que segue no instituto é 
Lara que non se arrepinte do que fixo.

O último comentario do blogue é de Silke, que conta que 
en realidade non era tan forte e que se sente impresio-
nada por ver como todo o mundo a admiraba. Tamén nos 
conta como é a súa vida agora e as consecuencias do aco-
so.

PERSONAXES PRINCIPAIS:

Silke: é a protagonista do libro.

Fisicamente sabemos que é loura, a súa pel é moi branca, 
co pelo longo e os ollos azuis, todos os seus compañeiros 
din que é guapa. Supoñemos que está en forma e é de-
portista, porque xogaba nun equipo de fútbol feminino 
en Suecia, antes de mudarse entendemos que a Galicia.

O seu carácter é forte e con moita personalidade, porque 
durante a historia soporta todo o que lle fan os acosado-
res, e nalgúns casos deféndese cando se burlan dela, é 
moi valente porque se enfronta a eles. Tamén é un pou-
co independente e reservada, xa que non lle conta a súa 
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situación a ningún adulto e quere resolver a maioría dos 
seus problemas ela soa. Aínda así ,case ao final da histo-
ria pídelle axuda a Marcos, un compañeiro de instituto. 
Tamén é simpática e tranquila

Delia: é a narradora da historia. Conta como viviu ela a 
historia, faino a través dun blog para desafogarse e pasar 
páxina.

Sabemos que ten 14 anos e que vai en 3º ESO. Fisicamen-
te non sabemos moito, pero ela di que é “nin moi guapa 
nin moi delgada”.

Do seu carácter ela dinos que é unha covarde, porque 
quedou calada ao ver como acosaban a Silke, tamén é 
tímida, introvertida e desconfiada, soamente confía en 
Elisa, compañeira do club de lectura, ademais é solitaria 
e retraída. Gústalle escribir poesía e microrrelatos. Consi-
dérase do grupo dos “rariños” e intelixentes.

A súa forma de ser cambia moito durante a historia, ao 
principio a súa forma de ser é solitaria e gústalle pasar o 
tempo na biblioteca, pero despois empeza a preferir ir de 
compras e pasar o tempo con Xulia, Lara e Daniela, o que 
a leva, por medo ao rexeitamento, mentir e facer cousas 
que non quere ou nunca diría. Isto tamén empeora a boa 
relación que tiña co seu irmán.

Marcos: é amigo de Vítor desde a infancia. Vai na clase de 
Iago e vai ao club de lectura, con Delia e Elisa.

Fisicamente non sabemos nada del. De carácter é unha 
persoa intelixente e boa porque non dubida en axudar 
a Silke e sempre foi o seu único apoio de verdade, por 
exemplo cando lle fixeron unha “pintada”na súa casa, el 
foi o único a quen chamou para axudala, ou cando quería 
ir á festa de disfraces, el ofreceuse en acompañala. Pon 
comentarios no blogue que achegan datos importantes á 
historia que Delia descoñecía. Un ano despois segue sen-
do amigo de Delia e vaina visitar ás veces.

Iago: é o irmán de Delia. Primeiro foi noivo de Xulia e des-
pois foi noivo de Silke.

Sabemos que ten 15 anos e que é popular no instituto. 
Fisicamente sabemos que ten os ollos castaños, e supo-
ñemos que é guapo, porque lle gusta a Xulia e Silke.

No medio da historia, nun partido Vítor rómpelle a perna, 
impedíndolle xogar máis ao fútbol.

O seu carácter cambia durante toda a historia, ao princi-
pio gústalle Xulia e o seu carácter é tranquilo e simpático, 
pero despois deixa de gustarlle. Ao vir Silke interésase 
por ela e deféndea, esquecéndose de Xulia.

Ao estar con Silke íllase de todo o mundo e vai empeoran-
do a relación coa súa irmá e cos seus pais.

Ao final termina por poñerse en contra de Silke e xa non a 
apoia, está de mal humor e responde mal a todo.

Xulia: é unha das antagonistas da historia xunto con 
Lara, Daniela e Vítor. É compañeira de clase de Delia. É a 
líder do grupo das populares.

Fisicamente non a describe con detalle, só se di dela que 
é guapa.

A súa forma de ser é alegre, faladora e superficial. Tamén 
é egoísta e moi celosa, xa que con só ver a Silke preto de 
Iago enfádase. É unha persoa falsa e interesada porque 
primeiro quere incluír a Silke no seu grupo, pero despois 
trátaa mal. Tamén acepta a Delia no grupo só porque lle 
interesa o seu irmán Iago para saber máis del.

Daniela: é unha das antagonistas da historia xunto con 
Xulia, Lara e Vítor. É compañeira de clase de Delia.

Fisicamente non a describe moito, pero Delia vea como 
unha rapaza cunha constitución normal e un corpo moi 
bonito, aínda que Daniela está cohibida polo seu aspecto 
físico porque antes Xulia e Lara, cando a integraron no 
seu grupo, burlábanse dela polo seu físico.

O seu carácter ao principio é como Lara e Xulia, alegre, 
faladora e sendo unha acosadora activa. Pero logo vemos 
que en realidade ela é como Delia, está asustada e déixa-
se levar para non ser excluída e que a volvan a acosar.

Lara: é unha das antagonistas da historia xunto con Xu-
lia, Daniela e Vítor. É compañeira de clase de Delia.

Fisicamente sabemos que é guapa. Ten o pelo castaño 
e rizado. É unha persoa vaidosa, espelida, caprichosa e 
cun carácter cambiante, é moi intelixente xa que sabe 
como usar a súa intelixencia para conseguir o que quere. 
Sabe como facer dano á xente con comentarios irónicos 
pero, segundo Delia, velenosos. É o personaxe máis cruel 
da historia porque usa a súa intelixencia para manipular 
ás persoas e que fagan o que ela quere. Ademais, ao ser 
intelixente, os profesores danlle a razón e nunca dubidan 
de que ela poida facer algo malo.

Vítor: é un dos antagonistas da historia xunto con Xulia, 
Daniela e Lara. É ou líder dun grupo de amigos, no que 
está Marcos, un amigo da infancia.

Fisicamente é alto, grande e moreno. A súa voz é grave e 
profunda, acorde coa súa estrutura e tamaño.

É bruto, maleducado e agresivo, sempre fai trampas nos 
xogos e búrlase dos seus compañeiros. É o noivo de Lara e 
déixase influenciar por ela, porque ao principio non trata 
mal a Silke pero logo convértese nun dos acosadores ac-
tivos, acosando a Silke verbal e fisicamente.
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Elisa:ao principio da historia é a mellor amiga de Delia, 
pero durante o libro vanse distanciando ao ver que Delia 
se xunta con Lara, Xulia e Daniela. Vai nun curso menos 
que Delia e coñécense polo club de lectura. Fisicamente 
só sabemos que ten os ollos castaños.

Delia di que é unha persoa moi intelixente. É valente por-
que sempre defende a Silke, como cando a empuxaron 
na escaleira e dixeron que era contaxiosa, Elisa sae a de-
fendela. É a persoa con máis sentido común, xa que é a 
única que denuncia a Vítor e decide contalo todo ao final 
da historia.

É a personaxe que, xunto con Lara, que cambiou menos 
na historia, porque a súa personalidade mantense de 
principio a fin sen deixarse contaxiar polo odio. É das pou-
cas persoas que defende a Silke.

Non me identifico con ningún personaxe, porque non es-
tou moi segura do que faría eu nesa situación ou quen 
sería eu na historia.

Pero o meu personaxe favorito é Elisa porque me gusta 
a súa forma de ser, como defende a Silke durante toda 
a historia e como está sempre do seu lado. Tamén me 
gusta dela que é valente e non ten medo de defender aos 
máis débiles, a pesar de que ela non é nin grande nin for-
te.

O personaxe que menos me gusta é Lara, porque ten dúas 
caras, a que ensina a todo o mundo (alegre e intelixente), 
e unha cara oculta, onde é manipuladora e falsa.

Opinión persoal: Gustoume moito o libro, e aínda que me 
pareceu un pouco duro ( pola crueldade dalgúns persona-
xes) creo que debería lelo moita xente que a este tema 
non lle dá importancia.

Sempre nos falaron do acoso, de como identificalo e 
como actuar ante calquera caso de acoso, pero en rea-
lidade nunca saberemos como é estar nesa situación a 
menos que nos atopemos nela.

Por iso creo que este libro é moi bo, porque nos fai me-
ternos na pel de cada personaxe, das situacións nas que 
se atopa cada un, das decisións que toma e os problemas 
aos que se enfronta.

Tamén nos fai ver o complicado que é poder pedir axuda 
se te atopas no lugar de Delia, é como unha balanza entre 
o que é bo para todos e o seu beneficio persoal.

Gústame moito o desenvolvemento dos personaxes e 
como vai cambiando o seu carácter dependendo na situa-
ción na que estean, é bastante realista tendo en conta 
que están a pasar por momentos de confusión e desespe-
ración e tentan elixir o mellor para eles, o libro consegue 
transmitir ao lector o complicado que é o tema do acoso.

Gustoume moito a estrutura do libro contando a historia 
coma se fose un blog, paréceme unha idea moi orixinal e 
enganchoume moito.

Ademais gústanme os comentarios da xente que escribe 
no blog e como lles responde Delia, as achegas de Marcos 
que Delia descoñecía ( xa que ela só conta o que ela viu, 
excepto cando Elisa lle contou o que pasou a noite de En-
troido, no hospital, ou Daniela no parque ).

Ademais, a min persoalmente gustoume que Delia pu-
blicase os contos do libro “de cando fun serea”, porque 
segundo a autora, tamén simboliza o acoso que sufriu ela 
e para min ten unha ligazón coa historia.

A linguaxe é dun nivel medio, cun léxico fácil de entender 
e adaptado á nosa idade.

Cando falan Delia, Marcos, Iago, Elisa e Silke utilizan unha 
linguaxe estándar, porque non utilizan palabras malsoan-
tes, pero tampouco falan culto, falan como mozos de 14-
15 anos, pero sen ser maleducados. Só utilizan expresións 
máis cultas cando queren dar a súa opinión no club de 
lectura (excepto Iago, que ao final do libro, na festa de 
Entroido usa palabras malsoantes para insultar a Silke).

Lara, Vítor, Xulia e Daniela utilizan vocabulario vulgar e 
palabras malsoantes, cando insultan a Silke ( chapona, 
quentabraguetas, raposa, noxenta…). Tamén Xulia, Lara 
e Daniela usan expresións coloquiais (“é total!”, “que for-
te”…)

A historia sucede na época actual (atopamos móbiles, in-
ternet, redes sociais, o blog…).

Desde que empeza a historia ata que termina pasou un 
ano aproximadamente.

Aínda que ao principio da historia hai un flashback, xa 
que no terceiro post (o 22 de febreiro) explícanos xa toda 
a historia, e logo cóntanola con todos os detalles desde 
principio a fin: “é a historia de como acosamos a Silke 
durante os meses que estudou no noso instituto”, o li-
bro despois continúa cunha estrutura lineal xa que segue 
unha orde cronolóxica dos feitos, empeza en outubro e 
vai transcorrendo ata fin de curso como podemos ver nas 
publicacións do blogue.

O espazo onde suceden os feitos é real (Galicia) xa que 
Silke coméntanos que a súa nai é galega e mudouse con 
ela, vémolo tamén cando Silke fai referencia ás meigas e 
á cultura xeral de Galicia, na festa de Entroido.

Tamén hai referencias a outras cidades de Europa (Cando 
Silke nos di que vivía en Estocolmo).

Atopamos espazos pechados, como o instituto, o centro 
comercial, a discoteca ou a casa de Delia… E tamén espa-
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zos abertos, como o xardín de Silke, o patio do instituto 
ou a rúa onde vive Elisa, o río....

A historia está contada en primeira persoa por Delia, e 
algunhas achegas de Marcos nos comentarios do blogue. 
No último capítulo, Silke cóntanos en primeira persoa a 
súa experiencia.

O tema principal da historia é o acoso, aínda que tamén 
se lle dá importancia ao silencio dos que non denunciaron 
a tempo o que estaba a pasar, por iso o título do blogue 
chámase “O que sei do silencio” .

 Martina Díez Herrera. 2º ESO B

EUROPA EXPRESS

Título: Europa Express
Autora: Andrea Maceiras
Editorial: Xerais
Número de páxinas: 210

“Europa Express” trata sobre 7 amigos: Nico, Mía, Aroa, 
Óscar, Beatriz, Piero e Xacobe que se van de interrail por 
Europa ao acabar o bacharelato. Uns días despois de aca-
bar o interrail Xacobe morre de forma repentina, pero os 
seus amigos non se cren a historia da policía.

Durante os dez anos seguintes, cada un segue coas súas 
vidas ata que ocorre algo que os volve a xuntar a todos, 
dando lugar a confesións, revelacións de segredos e, fi-
nalmente, ao descubrimento da verdadeira causa da 
morte de Xacobe.

Xa lera antes un libro de Andrea Maceiras, “O que sei do 
silencio” e, do mesmo xeito que este, sorprendeume gra-
tamente.

Sinceramente, cando vin a portada pensei que non me ía 
gustar, xa que parecía ser o típico libro romántico e non 
me chamaba a atención, pero ao ler o primeiro capítulo 
vin o equivocada que estaba.

Parécenme moi interesantes tanto a estrutura da novela 
como os personaxes.

En canto aos personaxes, son unha parte fundamental 
desta historia e que cada un, ao ter personalidades tan 
distintas, achega algo diferente á novela:

-Nico: grazas a el desenvólvese toda a historia.

É informático e traballa como profesor na Univerdade da 
Coruña.

Ten o pelo castaño e leva lentes.

É o mozo de Aroa e era o mellor amigo de Xacobe.

É o que xunta a todos os personaxe 10 anos despois e é el 
xunto con Bea e Aroa o que descobre a verdadeira causa 
da morte do seu mellor amigo Xacobe.

É moi leal coa xente que quere e preocúpase moito polos 
demais, tamén é moi intelixente.

- Aroa: é a moza de Nico.

Traballa de bióloga para unha rede de laboratorios ale-
máns/galegos.

Ten o pelo escuro e os ollos grises. É amiga de Xacobe 
desde sempre.

En canto á súa personalidade, é independente e inte-
lixente. Ten un carácter un pouco distante e frío, sobre 
todo despois da morte de Xacobe.

É a que descobre a verdade sobre a morte de Xacobe, 
xunto con Bea e Nico.

- Xacobe: ten o pelo louro escuro, corpo alto e forte, ollos 
verdes e mirada profunda.

Ten un pensamento moi complexo, gústalle darlle voltas 
a todo e ten unha perspectiva diferente das cousas.

Aínda que non saca moi boas notas no colexio, é moi in-
telixente, pero de forma diferente. Sempre fai preguntas 
interesantes e encántalle ler.
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Sempre foi un rapaz moi independente, xa que despois 
do divorcio dos seus pais, o seu pai pasaba moito tempo 
fóra ou coa súa nova muller, e Xacobe quedaba na casa de 
Aroa, porque eran veciños.

Grazas a isto Aroa e máis el fixéronse moi bos amigos e 
comezaron unha relación en segredo.

-Bea: sabemos que é psicóloga de adolescentes, que está 
divorciada e ten unha filla pequena. No libro dise que por 
fóra parece bastante seria, pero logo é moi próxima.

É a que descobre o segredo da morte de Xacobe, xunto 
con Nico e Aroa.

-Mía: é a curmá de Óscar. Traballa como modelo e vive en 
Madrid. Está casada cun millonario. No instituto estaba 
namorada de Xacobe.

No libro a autora descríbea como “divina e fabulosa”, aín-
da que non se fala moito dela.

-Piero: é italiano. Está casado e é dono dunha pizzería 
en Venecia, xunto coa súa muller. Foi de intercambio a 
Galicia en 2º de Bacharelato e fíxose moi amigo de Nico. 
Como Nico, é unha persoa moi leal e próxima. Tampouco 
se fala moito del.

-Óscar: é o primo de Mía. Traballa nun taller en Coruña.

Non se di moito del, só que de mozo gustáballe moito saír 
de festa e encántalle o fútbol.

A estrutura vai alternando o presente co pasado, de ma-
neira que te vas dando conta de detalles da historia dun-
ha forma moi curiosa e que creo que axuda ao lector para 
querer seguir lendo.

Os capítulos que ocorren no presente están narrados por 
un personaxe distinto cada vez, polo que podes coñecer 
mellor as personalidades de cada un.

Os que ocorren no pasado están narrados en terceira per-
soa.

En resumo, paréceme un libro que engancha desde a pri-
meira páxina e que recomendo a todo o mundo que lle 
gusten as novelas de misterio.

Ademais, lese moi rápido e non resulta nada aburrido.

Creo que Andrea Maceiras fixo un moi bo traballo con 
esta novela e recoméndoa a todo o mundo.

 Carlota Díez Herrera. 3º ESO

MONCHO E EU

A tarde na que todo empezou a miña nai empeñouse en 
que subise unhas caixas de trastes vellos ao faiado.

Non me apetecía nada subir, pero canto antes o fixese, 
antes me deixaba tranquilo.

Subín as escaleiras facendo malabares para que non caer, 
e ao entrar busquei un recuncho para deixar as caixas en-
tre todos os trastes vellos e andeis cheos de libros. Xusto 
cando me ía, chamoume a atención un caderno desgasta-
do coa cuberta de coiro e atado cunha corda. Collino e bai-
xei de volta á miña habitación. Sentei no chan e abrino.

Para a miña sorpresa, había un nome escrito: “Suso Ulloa”.

Descubrir que o caderno fora do meu avó espertou a miña 
curiosidade e sen perder máis tempo, pasei a páxina e 
empecei a ler:

Novembro de 1888

Mentres todos os nenos de 14 anos se divirten tirando 
pedras ao carro de vacas de dona Tareixa, Moncho e eu 
preferimos subir o outeiro ata o cemiterio e imaxinarnos 
historias sobre a xente que está enterrada alí. A min non 
se me dá moi ben iso de inventar historias, pero a Mon-
cho dáselle de marabilla, sempre ten unha historia prepa-
rada para contar.

Agosto de 1889

Este verán está a ser como calquera outro: polas mañás 
xogamos polo pobo e polas tardes imos á praia, o nor-
mal, aínda que Moncho e eu sabemos que cando chegue 
setembro as nosas vidas van cambiar completamente: 
Moncho vai estudar ao Seminario de San Martiño Pinario, 
a Santiago, así que terá que marchar de Cambados. Mañá 
irei á súa casa para despedirme, non se cando volverei ver 
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ao meu mellor amigo.

O berro da miña nai para chamarme a cear devolveume 
bruscamente á realidade. Nese momento estaba confu-
so, o meu avó nunca me falara dese caderno, nin de todas 
as aventuras que vivira con ese tal Moncho.

Xullo de 1893

Hoxe despois de catro anos, vou volver a ver a Moncho. 
Durante todo este tempo estivémonos enviando algun-
has cartas, pero non é o mesmo. Boto de menos as nosas 
aventuras polo pobo, as tardes de verán na praia, pero 
sobre todo as historias que inventaba Moncho no cemi-
terio. Espero que tantos anos sen vernos non cambiasen 
nada a nosa amizade.

Xusto nesta parte o meu avó empezou a contar como era 
o seu traballo, e como non falaba moito da súa amizade 
con Moncho, saltei algunhas páxinas:

Maio de 1910

Mañá vai ser un día moi especial, a voda de Moncho. Eu-
doxia é unha muller moi afortunada e non podo estar 
máis feliz por eles. Ademais vou ser o padriño na voda, 
cando Moncho mo pediu sentinme moi orgulloso da nosa 
amizade.

Xuño de 1910

Cando Moncho foi estudar a Santiago foi un dos días 
máis tristes da miña mocidade. E agora que Moncho vol-
ve marchar, volvo ter a mesma sensación. Pero esta vez 
peor, porque se vai a Cuba, e eu que pensaba que Santia-
go estaba lonxe! Aínda que non quero que se vaia, alégra-
me que tente perseguir os seus soños.

Ao pasar a páxina atopei unha chea de cartas de Mon-
cho e fotos en branco e negro dos dous cando eran novos. 
Deixeinas ao carón para lelas logo, isto fíxome pensar que 
o meu avó debía utilizar o diario para gardar cousas de 
valor ademais de para escribir. Pasei á seguinte páxina:

Agosto de 1912

Hoxe recibín unha carta de Moncho que di que vai vol-
ver a Cambados! Non podo describir o feliz que me puxen 
cando a lin, aínda que só estivo fóra dous anos, para min 
foron como vinte. Vén para buscar a Eudoxia e volver a 
Cuba os dous. Non se vai a quedar moito tempo, así que 
aproveitaremos para poñernos ao día. A pesar da distan-
cia, a amizade segue sendo igual de forte.

Nesta parte do caderno faltaban varias follas, así que non 
puiden saber o que pasou durante eses anos.

Maio de 1937

A pesar de que Moncho volveu a España, vémonos me-
nos que cando estaba en Cuba, todo por culpa da maldi-
ta guerra. A parte boa é que o meu bo amigo vai volver 
a Cambados. Durante todo o tempo que pasou en Cuba 
cambiaron moitas cousas, pero a máis destacable é que 
Moncho publicou o seu primeiro libro. Como se publicou 
en Cuba, eu non o souben ata que un día me chegou un 
paquete co libro e unha carta de Moncho. Sempre souben 
que acabaría sendo escritor.

Cando pasei a páxina e vin a data sorprendinme de novo. 
O meu avó pasara máis de vinte anos sen escribir no seu 
diario. Talvez arrincara as follas ou as perdera, non o sei. 
Decidín seguir lendo:

Novembro de 1959

Nunca pensei que este día chegaría. Hoxe pola mañá 
chamoume Eudoxia: Moncho morreu. Estaba paralizado, 
non sabía que facer nin que dicir, quedei mudo. Eudoxia 
pediume que vaia á súa casa en canto poida. Se para min 
é duro, non me imaxino o que pode ser para ela. Moncho 
foi unha persoa moi importante, e sobre todo un moi bo 
amigo.

Ao ler esta parte sentinme raro, sentía que coñecía a 
Moncho de toda a vida. Aínda que o meu avó dixo que 
non se lle daba ben imaxinar historias, para min tiña ta-
lento para a escritura. Pasei a páxina e vin que estaba en 
branco, pasei á seguinte e o mesmo. Imaxineime que o 
meu avó non quixo escribir máis despois da morte do seu 
amigo. Seguín pasando páxinas ata chegar ao final do ca-
derno, e alí descubrín un sobre. Abrino e lin o papel que 
había dentro:

“Querido Suso,
desde que somos nenos sempre me repetías que termi-
naría sendo escritor, ao principio nunca me imaxinei que 
así sería, pero levabas razón. Nunhas semanas publicarei 
o meu primeiro libro “No desterro” e, aínda que por agora 
só se vai publicar aquí en Cuba, gustaríame que sexas a 
primeira persoa en lelo. Espero que che guste.

Un abrazo,
Moncho”

Volvín mirar dentro do sobre, pero non había nada máis. 
Intrigado, busquei entre os libros do faiado ata atopalo: 
levei unha gran sorpresa ao descubrir que o meu avó fora 
o mellor amigo de nada máis e nada menos que Ramón 
Cabanillas.

 Carlota Díez Herrera. 3º ESO. 
 Accésit no concurso de relatos: 
 “ Cambados mar de letras”
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TODOS SOMOS

Título: Todos somos
Autor: Marcos Calveiro
Editorial: Xerais. Colección Fóra de xogo.
Número de páxinas: 160
Montaxe fotográfica da cuberta: Antonio Seijas

Resumo:

O libro conta a historia da desaparición dunha rapaza de 
doce anos chamada Natalia. Todos os veciños da praza 
da Bichoca están moi preocupados pola desaparición, 
porque non hai rastro ningún que permita saber que lle 
pasou. Están temerosos pensando nos seus fillos. Antón, 
compañeiro de clase de Natalia sofre moito pola súa au-
sencia. Os seus pais e os demais veciños teñen a sensa-
ción de que o seu mundo se derruba, polo que cooperan 
e traballan máis unidos ca nunca para intentar atopala. 
Outras persoas intentan sacar partido do suceso para ser 
o centro de atención, como a reporteira Belén Soliño que 
o utiliza para intentar mellorar a audiencia do seu progra-
ma falando do caso, porque sabe que é unha noticia que á 
xente lle interesa, xa que trata de algo que lle pode pasar 
a calquera. A policía Lina Souto, intenta atopar algún ras-
tro que permita localizala. Encaríñase con Antón porque 
parécese a un rapaz que foi secuestrado durante unha ex-
cursión, na que ela ía como responsable e logo apareceu 
morto. Pero ao final, a historia remata mal. Non se volve 
saber máis nada sobre Natalia, e o caso queda aberto.

Análise psicolóxica dos personaxes principais:

Natalia: É unha alumna modelo, saca boas notas, é popu-
lar entre os compañeiros. É moi guapa e gústalle a todos 
os rapaces da ESO. Todas as rapazas a imitan. Dende hai 
tres anos vai ao conservatorio e toca a viola. Practica pa-
tinaxe.

Pais de Natalia: O pai traballa de contable nun banco e 

é un home moi aburrido. A nai de administrativa nunha 
empresa do parque tecnolóxico. Están en proceso de di-
vorcio, xa viven en casas separadas, pero moi preto unha 
da outra. Na súa vida e na súa relación non hai nada que 
xustifique a desaparición de Natalia como unha vinganza 
de alguén contra eles. O divorcio deles non fixo cambiar o 
carácter de Natalia.

Antón: Era compañeiro de instituto de Natalia e vivían 
preto. Non eran dos mellores amigos, pero falaban can-
do coincidían á volta do instituto e dábanse conta de que 
compartían moitas cousas e agochaban moitas inquietu-
des comúns.

Pais de Antón: Os dous teñen carácter e discuten con fre-
cuencia. Coa desaparición de Natalia a nai fíxose excesi-
vamente protectora con el, está constantemente preocu-
pada. O pai é tranquilo, pacífico e reflexivo, ambos están 
en desacordo coa idea dos veciños da praza de patrullar 
polas rúas coma se foran policías pero el termina partici-
pando para poñer cordura.

Reporteira Belén Soliño: Presentaba un programa de TV 
que estaba baixando en audiencia. Non quería ter que 
volver aos escenarios nin ser reporteira de ter que ir de 
xira polas festas e verbenas, ela quería seguir na televi-
sión co seu programa. Viu na noticia da desaparición de 
Natalia a posibilidade de sacar partido aproveitando o 
medo da xente para facer unha especie de telenovela que 
convertise o triste suceso nun espectáculo televisivo. O 
único que lle interesaba era salvarse e salvar o seu pro-
grama e non tiña reparos en empregar a traxedia dunha 
nena desaparecida e da malpocada da súa familia para 
conseguilo.

Policía Lina Souto: Hai vinte anos, cando aínda non era 
policía, desapareceu un alumno que estaba ao seu car-
go, como consecuencia do disgusto estivo moi deprimida 
e pensou que nunca sería capaz de reduperarse. Encar-
gáronlle investigar a desaparición de Natalia, aínda que a 
ela non quería traballar nun caso relacionado cunha nena 
tan pequena. Dinlle que non ten aspecto de inspectora 
de policía. Non ten aspecto de nada, é coma un camaleón 
capaz de camuflarse en calquera ambiente, ao mellor por 
iso fai tan ben o seu traballo. É moi observadora, quéda-
se con detalles que os seus compañeiros pasan por alto. 
Ten moita empatía, sempre é quen de poñerse no lugar 
da vítima e especialmente no dos seus familiares e ache-
gados. Implícase de máis e vive os casos coma se fosen 
algo persoal. Fíxose policía por casualidade, por un folleto 
publicitario.

Falar do libro:

O libro está dividido en 17 capítulos, tantos como letras 
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ten a frase “Todos somos Natalia”, o título de cada un 
deles fórmase ao ir engadindo as letras da frase ata com-
pletala; T, To, Tod....etc. Ao final dalgúns dos capítulos 
aparecen como recortes de periódico que recollen as noti-
cias que van saíndo relacionadas co caso. Tamén a critica 
no xornal, que fai unha persoa sobre o programa de Be-
lén Soliño, no que participaron os pais de Natalia. Trata 
temas da vida cotiá, os problemas dos adolescentes e a 
forma de relacionarse. O que sucede nunha familiar can-
do se divorcian os pais.

As reaccións irracionais que se producen na socieda-
de ante un acontecemento como a desaparición dunha 
nena, o medo que provoca por exemplo que os veciños 
queiran facer de policías patrullando a rúa pola noite. A 
violencia que hai na sociedade. E a solidaridade da xente 
ante un feito dramático.

O poder dos medios de comunicación para influír na opi-
nión da xente e a falta de escrúpulos de algúns profesio-
nais para os que todo vale cando se trata do beneficio 
propio.

O narrador é omnisciente, narra en terceira persoa e coñe-
ce toda a psicoloxía dos personaxes. A narración cambia a 

primeira persoa cando intervén Antón.

A estrutura temporal é lineal, xa que segue unha orde 
cronolóxica dos acontecementos.

O tempo interno da historia dura algo máis dun mes. 
Acontece na actualidade porque fan uso a cotío das no-
vas tecnoloxías.

Utiliza varios tipos de linguaxe; xornalística, na reprodu-
ción de noticias relacionadas coa desaparición de Natalia, 
por exemplo nas páxinas 42, 57, 74, 93... Linguaxe están-
dar, pero tamén ás veces vulgar con palabras malsoantes, 
por exemplo na páxina 116: “Pero que publicidade negati-
va nin que merda”.

O espazo onde sucede a historia é real; na cidade de Vigo, 
na praza da Bichoca), no parque de Quiñones. É un espa-
zo urbano. A historia desenvólvese en espazos abertos, 
a rúa por onde patrullan os veciños, a praza onde viven e 
onde se manifestan..., e tamén en espazos pechados, o 
instituto, os domicilios onde viven.

 Abeba Laura Fernández Pérez. 2º ESO D

ENTREVISTA A CARLOS GARCÍA GUAL

Carlos García Gual (Palma de Mallorca, 1943) é un escri-
tor, filólogo, helenista, editor, mitógrafo, crítico literario 
e dende novembro de 2017 membro da Real Academia 
Española.

Formouse con grandes helenistas e foi catedrático de 
filoloxía grega en diversas universidades. Especialista 
en Antigüidade Clásica, escribiu numerosos libros e ar-
tigos sobre literatura clásica e medieval, filosofía grega 
en mitoloxía en diversas revistas especializadas, sendo 
colaborador habitual da revista Historia National Geogra-
phic, entre outras. Como crítico literario reseña libros en 
El País, Revista de Occidente, Claves de Razón Práctica, 
etc.; e na súa faceta de escritor destacan obras como Los 
orígenes de la novela, Primeras novelas europeas, Epicuro, 
Historia del rey Arturo, Diccionario de mitos, El descrédito 

de la literatura, Apología de la novela histórica, Viajes a 
la Luna: de la fantasía a la ciencia ficción ou Encuentros 
heroicos.

Destaca ademais o seu labor como tradutor de clásicos 
(traduciu traxedia, filosofía e poesía grega, textos medie-
vais, etc.). Foille concedido o Premio Nacional de Tradu-
ción en dúas ocasións; en 1978 foi galardoado co Premio 
de tradución Frei Luís de León, pola súa versión de Vida 
e fazañas de Alejandro de Macedonia, de Pseudo Calíste-
nes; en 2002 outorgóuselle o Premio Nacional ao conxun-
to da súa obra de tradución.

Entre os seus últimos traballos de tradución atópase a 
nova versión da Odisea de Homero, aparecida en Alianza 
Editorial. Esta obra foi lida polos alumnos de 1º da ESO do 
centro e por iso tivemos a sorte de poder contar coa súa 
presenza no IES Antonio Fraguas e de ter a posibilidade 
de facerlle unhas preguntas.

1.-Podería contarnos un pouco como era vostede de 
neno, como eran a súa vida e o ambiente no que se 
criou?

Nacín en Palma de Mallorca, meu pai era militar, pero eu 
de pequeno pasaba moito tempo na casa de meu avó, 
que tiña unha gran biblioteca. El fora coronel de carabi-
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neiros, pero estaba xubilado dende antes da guerra. A 
miña nenez transcorreu con el nesa biblioteca.

Máis adiante, xa en Palma de Mallorca, fun ao institu-
to de Ensinanza Media. Máis adiante estiven nun pobo 
chamado Rosas, na Costa Brava, e xa máis tarde para a 
Universidade movinme a Madrid. A miña estancia e vida 
en Madrid comeza con esta etapa universitaria.

2.-Ten algún referente no campo da mitoloxía, alguén 
cuxo traballo admire especialmente?

Ben, eu tiven moi bos profesores pero non no campo da 
mitoloxía, que hai unhas ducias de anos non se levaba 
tanto. Eu creo que a mitoloxía empezou a poñerse de 
moda nos últimos lustros.

Eu estudei en Madrid con profesores moi coñecidos: Ro-
dríguez Adrados, Luis Gil, Eduardo Galeano... Todos eles 
eran sobre todo lingüistas, ensinaban moi ben a historia 
da lingua, a gramática... Eu en cambio posteriormente in-
tereseime máis pola cultura.

3.- Ente os múltiples oficios que desempeñou atópase 
a docencia, que nos pode dicir sobre a súa experiencia 
como catedrático?

Fun catedrático nun instituto; entón era de rapazas (só 
de rapazas, daquela a segregación por sexos era máis 
habitual) en Madrid. Chamábase Beatriz Galindo. Estaba 
situado no centro da cidade. Foi unha experiencia estu-
penda, teño moi bos recordos da ensinanza no instituto, 
sempre me resulta moi grato rememoralo.

4.-Que opina na situación actual das humanidades?

Creo que están nunha situación difícil, un tanto lamen-
table. Eu adoito dicir que agora hai que “ir ás barricadas” 
para defender as humanidades. Non tanto pola crise in-
terna das mesmas humanidades senón porque a orien-
tación dos plans de estudo fai moi complicado achegarse 
a elas. Eu penso que quen se achega ao mundo clásico, 
ao mundo antigo, séntese moi atraído por el, porque é 
un mundo que aínda ten moito que dicirnos. O malo é 
que en xeral os plans de estudo, a orientación que se lles 
dá, tendente só ao rendible e ao inmediato, fai moi difícil 
esta aproximación. Isto fai que a situación sexa, digamos, 
un tanto angustiosa.

5.- É por isto polo que decide dar estas charlas, para 
transmitir o amor polas letras?

En parte si, como dixen, sempre escribín e ensinei con 
moito pracer. Sempre me sentín

moi a gusto, e creo que abrir eses horizontes de cultura, 
acercarlle á xente o mundo

antigo... é moi útil para a vida, digamos que ao mellor non 
se gaña moito diñeiro se un se

dedica a isto, pero creo que é máis importante o ter unha 
visión equilibrada do mundo e do que significa a cultura, 
a literatura etc. que outras cousas.

6.- Está traballando na actualidade nalgún libro?

Agora non estou traballando nunha obra concreta, sigo 
escribindo artigos soltos sobre

temas varios.

Escribín moita mitoloxía nos últimos tempos, pero agora 
non teño ningunha obra ampla

niso. Estou máis ben traballando ensaios, ensaios soltos.

7.- Que versión do nacemento de Afrodita sería a que 
vostede escollería?

Desde logo a máis antiga. Hai dúas afroditas, a máis an-
tiga é esa que naceu do mar, da

escuma de Urano, e iso cóntao xa Hesíodo na Teogonía. 
En cambio, a Afrodita que

aparece na Ilíada é filla de Zeus e esa é unha versión dis-
tinta, pero a mais importante é a

outra que sae da escuma do mar e que está tamén nal-
gúns cadros famosos.

 Andrea Moscoso Espiñeira. 4º ESO B 
 Noela Sanjurjo Carballeira. 4º ESO B
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COUSAS DE VELLOS
Xa está a miña avoa co conto de sempre.

Cada vez que entro no baño berra o mesmo:

-”Neniña! Pecha a billa!” ou “ Neniña! Non tardes tanto tempo en ducharte, que gastas moita auga!”

E xusto despois empeza a soltarme o mesmo conto de sempre: que se ela cando era moza tiña que ir buscar a auga á 
fonte de Fonseca, que se se bañaba nun caldeiro, que se tiña que ir lavar a roupa ao lavadoiro do Carme de Abaixo, que 
se os mozos de agora malgastamos auga sen pensar…

Deixo correr a auga quente ata que se pon á temperatura que me gusta mentres lle grito:

-”Xa mo contaches, avoa! Eses eran outros tempos!

Pero ela segue ao seu: que se no verán había pouca auga e tiña que esperar unha hora a que se enchese o caldeiro, que 
se en inverno ía moito frío e conxelábase a auga e non saía…

Menos mal que ao meterme na ducha a auga difumina o son facendo que só oia un murmurio de fondo e penso:

-Ai! Cousas de vellos…
 Carlota Díez Herrera. 
 2º premio Relatos Viaqua. Categoría ESO.

CAPERUZA DE OZONO:
Sentíase como un manequín nun escaparate. Inmóbil, branca, núa. A súa gorxa 
estaba tan seca que a súa pel crebaba, como as estrías do deserto do Sahara.

Mentres tanto, os paxaros voaban con ás fértiles e articuladas, trilos alegres e gor-
xas húmidas. E ela choraba, de envexa e tristeza, frustración e desexo, por estar 
presa nun pedestal, exposta aos raios do Sol como un manequín nun escaparate.

Mentres tanto, na terra os cempés intentaban rubir polas fachadas de pedra, levan-
tadas con suor e sangue por canteiros medievais. Buscaban pingas atrapadas no musgo dos intersticios, ou a humidade 
adherida ás partículas de po. Eran libres, móbiles na súa sempiterna lentitude, como paxaros sen ás.

E, mentres tanto, ela choraba. Miraba cara ao horizonte seca, a gorxa desértica, baixo unha calor abafante de lume de 
verán. Así era agosto sendo gárgola en Santiago de Compostela. Sobre a cidade, admirándoa toda, pero sen chuvia que 
beber. Porque xa non hai chuvia. E pronto non haberá caperuza de ozono.

 María Carballido Cerqueiro. 2º Bacharelato. 
 1º Premio categoría bacharelato. Microrrelatos Viaqua

EFECTO BOLBORETA
Unha pinga de auga nunha pequena casa. E dúas, e tres, e catro, e cinco noutras. Unha billa aberta. E dúas, e tres, e catro, 
e cinco. Unha bolsa de plástico no río, outra no mar. E dúas, e tres, e vinte máis que se botarán.

Unha fonte menos de auga potable. E dúas, e tres, e catro, e cinco. Así, un mundo menos sen auga potable. E este será 
o derradeiro.
 Erea Sanjurjo Carballeira. 3º ESO. 
 1º premio, categoría ESO. Microrrelatos Viaqua
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MENSAXES XEADA 2019
_ A María Fandiño, pola súa xenerosidade e traballo sempre 
presente en Xeada! A redacción.

_ Unha mensaxe especial para Pili Pérez, “Máster chef” 
dunha magnífica Semana Cultural, para a que desexamos 
“ mil primaveras máis”!

_Noe, ti es unha das miñas primeiras e tamén mellores 
amigas. Graciñas por todo. Quérote. Perdida.

_Neko-chan, quérote moito, as clases son as mellores con-
tigo, nunca desistas á hora de intentar romperme un brazo. 
Quérote. Beagle.

_A ninguén lle parece que os de 1º da ESO veñen cada vez 
máis baixiños?

_Ti es o meu principio e espero que nunca teñamos un 
fin. Non teño palabras para dicirche canto te quero. Es a 
miña irmá e mellor amiga. Sempre me terás aí para ti. Mala 
persiana.

_ Á profesora Maica de Matemáticas, polo seu entusiasmo, 
esforzo e traballo en todas as actividades que realiza. Ma-
rabillosa mostra do traxe galego! Esperamos que se repita!

_Non comprendo por que os pais non queren que os seus 
fillos e fillas sexan lesbianas, gays, bisexuais, trans, etc 
“ para que non sufran”. Eu vivo a miña sexualidade con 
naturalidade e alegría, son máis visible cá Muralla China. 
Tamén sinto un gran compromiso cos mozos e mozas que 
non se senten libres. Non deixedes que os homófobos vos 
opriman. Eleuteria.

_Moon, es unha aliada e gran compañeira en latín. Tes un 
corazón moi grande. Quérote, amiga.

_Slytheryn, es do que non hai, calquera día mátasme por 
dicir “Pokemon go”, estás tola, pero querémoste todos. 
Vedra.

_Queridas Chocolatinas, sodes o mellor do mellor, como o 
chocolate de Willy Wonka. Quérovos!

_Para os profes Santiago e Aragunde, sodes os mellores 
profes de castelán. Non vos vaiades, querémosvos! Alguén 
de 2º B.

_Lupe, grazas por preocuparte tanto polos teus alumnos. 
Es unha das mellores persoas que coñecín. Unha alumna 
de 2º.

_Para a nena dos meus ollos, para a Mar do meu corazón, 
por todas as gominolas que me deches, os bocatas que che 
collín, porque tes algo nos ollos que me fai rir. Dreamer-

_Para Rubén Mera, que sempre me fai rir, pero estuda, 
home que te quero ver en 3º. R.S

_Juan Penalta, grazas por deixarme durmir nas túas clases. 
Camila, deixa de meterte en todo. Cafetería poñede as cou-
sas máis baratas pf! CC

_Para Lupe: Grazas polas túas expresións, por eses libros de 
lectura, por repetir 80 veces que fagamos a ficha de lectura, 
por pasar “pulpo” como animal de compañía. Levámoste 
na pataca fritida! M e C

_Pasa Santiago Sanjurjo. Quero felicitarte polas clases tan 
dinámicas e divertidas que dás, aínda que esteamos dando 
sintaxe. Sigue así! 2º B

_Para Aragunde: Que desgraza a túa marcha! Non borres as 
túas pegadas, para que outros as poidan seguir. Guapetón.

_A Pombo, o meu mellor amigo. Se me esperas, levareite 
ás estrelas…

_Para Andrea de 4º A. Grazas por facer as clases máis leva-
deiras e divertidas. Es unha amiga estupenda e oxalá nos 
toque xuntas o curso que vén.Unha amiga.

_Para a profesora Marisa Calderón, a mellor profesora de 
plástica que tiven e que espero seguir tendo. Recupérate 
pronto e volve. Moitos bicos. “ Apple”

_Para Ánxela Barreiro. Son algo tímido, pero quero que sai-
bas que te quero. AMKLK

_Para Catuxa: Es a mellor, non cambies. Quérote!

_Pitu, deixa outra vez a coleta. DE Frenkie,Yowi e o Cachopo

_Martín Sangó. Encántasnos. Unhas de 2º.

_ Pablo López, que grande espectáculo da Verbena das 
palabras!

_Para Mari. Es a mellor do mundo, vas chegar moi lonxe 
porque tes moito talento.

_Qurémoste Liñares coas túas frases. Canalla do Himalaya!

_Brais Mata e Lugo, non sexades tan chulos!

_Querida Motamato, quérote moito e espero que sempre 
sexamos amigas. Lúa ?

_Para Angélica, Lucía M, Martín P, e Rocío: Sodes os me-
llores. Grazas por acompañarme nos momentos difíciles. 
Lucifer

_Para Carlos Eduardo Mourao: Oxalá puideses mirarte cos 
meus ollos, así comprenderías por que me gustas tanto.

_Para o profesor Carlos Aragunde. Non uses máis sandalias 
dos romanos por favor! N.J

_Para Pablo López, botamos de menos os teus altofalantes, 
as nosas caídas mentres bailamos ao son da música… Eses 
15 minutos, Pablo!

_Jandro, tranquilo, que nunca máis vou facer de guía, por-
que senón si que nos perdemos!

_ Para Penalta o home que non nos deixaba xogar ao 
Kahott. Bap

_Para Ryan. Welcome to Spain!

_Para G. V. N grazas por estar sempre cando te necesito.Es 
imprescindible para min! C.P.G

_De Nowi: Para os compañeiros da miña clase, sodes uns 
grandes: Chori, Barrolo, Junquera, Prosniper e Pitu.

_Marlorem: O sol reflíctese na túa cara, e os teus ollos son 
estrelas.B.B.G

_Para Juan Mejuto. Parécesme guapo e divertido. A.M

_ Cachetitos: Es unha artista, debuxas co corazón e es leal 
ata a morte. Quérote. Shin

_Para as chocolatinas de 2º. Quérovos. Lúa acosadora!

_ Para Santiago Sanjurjo. Queda no A. Fraguas! Nunca es-
queceremos os teus “SN”. Botarémoste de menos cada vez 
que miremos a nosa cacha dereita! Riquiño!

_Teño sentimentos contraditorios, as dúas espértanme 
sentimentos, só non sei desfacer este embrollo. Cóntoo ou 
gárdoo no testamento?

_Gústasme Irune de 3º, Pero nunca te vas fixar en min!

_ Profe Luís de E. Física. Parabéns por ese neno! Que ben 
che senta a paternidade!

_Para Maracaseltia:Por un ano máis de risas, choros, tra-
ballos, trapalladas. Que non falten as vacas rubias.De Co-
cholate.

_Aos profes: Grazas a Juan polo pirata, Liñares polos partes, 
Amelia polas improvisacións, Hermida polo seu rap, e que 
non falte Santiago polos seus sustos! Foi un dos mellores 
anos! As Lingualonga!

_Para a miña coreana favorita, tes que invitarme a algunha 
desas comidas asiáticas. Mochi

_Para Dorvv: Estou por ti como o porco polas verzas. LFDC

_Para Nerea, por estar sempre ao meu carón cando a ne-
cesito e por ser un exemplo a seguir por ser tan forte. CD

_Para Fran (4º) de Julia (2º), gústasme moito!

_Para Icía de 2º B. Sigue sendo así de tola e ten coidado 
coas pombas! 

_ Filloa, dille que si a Francisca. Ela é a túa alma xemelga. 
Querémoste!

_Para Abeba, cando te vexo o meu corazón latexa con máis 
forza. De mazá.

_Emilio, (4º), pouco vas durar con Ángela.

_Mario, apróbame por favor! Con cariño, María.

_Isto vai dirixido a un profesor moi especial: Santiago San-
jurjo, moi traballador, amable, gracioso e é o mellor profe-
sor de Lingua Castelá que tiven. “Apple”.

_Goya, es unha persoa moi especial para min porque me 
dás consellos que me solucionan os problemas. Grazas!

_Para as coliflores, de parte dunha lentella. Quérote moito!

_Para Matilde, a profe de Matemáticas. Grazas por facerme 
estoupar a cabeza en todas as túas clases…nunca entendín 
as ecuacións, pero agora xa me saen ben. 

_ Para Sara Couto, teño a esperanza de que algún día deixes 
de gritar tanto e de rir como a sirena dunha ambulancia.

_Aragunde, o noso 9, para cando?. A túas alumnas...

_Para Adriana: Quéroche das as grazas por aguantarme no 
IES e no colexio San Pelayo. Gustoume volver a encontrarte 
despois dun tempo sen verte. Lucifer

_Lucía Rivas e Nuria Veiga, grazas por estes anos de risas, 
tristuras, enfados e reconciliacións. Non me faltedes.A.P.S

_Andrés Mato e Jon Vieites: Casade comigo! Alguén.

_Gústame o Minecraft e tamén Iris Couto de 2º C, a nena 
máis guapa do mundo!. Eu

_Guillén, Tito, Boby, Víctor, grazas por este ano de pedir 
comida a uns e a outros! A e C

_Para Mar a da cafetería, que sempre contesta ao teléfono, 
aínda que quen a chama sexa a mesma toupa de sempre!. 
GGP

_Para Pichi: Quérote moito, grazas por estar sempre ao meu 
carón. Pachi.

_Para Silvana: Fixécheste dano ao caer do ceo? Es do que 
non hai: traballadora e faste querer. De as de sempre!
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