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“Escribir é un oficio, unha 
actividade moi dorosa”

Xosé Luís Méndez Ferrín
Escritor e Presidente da 
Real Academia Galega
Dende que o 23 de xaneiro de 2010 Xosé Luís Méndez 
Ferrín foi nomeado presidente da Real Academia 
Galega Entrepontes tivo a oportunidade de falar co 
prestixioso escritor nunha das primeiras entrevistas 
que concedeu tras o seu recién estreado cargo. Despois 

dos seus problemas no pasado 
polas súas ideas políticas, hoxe 

conseguíu ser recoñe-
cido como máximo 

representante da nosa lingua. Foi proposto ao premio 
Nobel no ano 1999 e disto e de outras moitas cousas 
falamos con el.
-Vostede leva toda unha vida loitando e dignifi-
cando a lingua e a cultura galega, que se sente 
ao chegar aquí?
-Pois sinto que é unha continuidade de 100 anos de 
historia na que esta casa foi sempre avanzada na 
recompilación e dignificación dunha lingua que foi 
sempre asoballada e desprezada. Isto é unha grande 
responsabilidade pola miña parte, ser o sucesor de Ma-
nuel Murguía, primeiro presidente da Real Academia. 
Pero, por outro lado, tamén é verdade que aos meus 

anos é o traballo que vou facer mellor. Non me 
vou poñer a dar a volta ao mundo nunha 

dorna, nin a facer deporte; pero isto si 
que o podo facer.

-Ven con ánimo de cambiar 
moitas cousas?
-Non. Imos conservar as cousas 
que son válidas e que son boas e 
imos mellorar as que son regulares 
ou as que non están conseguidas 

plenamente 
e, por fin, 

imos 
tra-

tar de innovar e introducir elementos que nunca 
existiran nesta casa.
-As decisións adoptadas pola Real Academia 
Galega, como se consensúan?
-Depende; ás veces todo o mundo está de acordo por 
unanimidade, outras veces non. Na Academia discútese 
moito e fálase con apaixonamento, con puntos de vista 
diversos e o que se fai ao final é votar. A posición que 
saca máis votos é a que despois todos os académicos 
teñen que acatar. Eu quedei moitas veces en minoría; 
con todo, hai que asumir os acordos da maioría.
-Como se relaciona a RAG con institucións como 
o Instituto da Lingua Galega ou a Mesa Pola 
Normalización Lingüística?
-A RAG está á marxe de todas esas institucións porque 
o que lle corresponde é estar soa neste aspecto como 
espazo de máxima autoridade no noso idioma. As rel-
acións co Instituto da Lingua Galega (ILG) son estreitas 
e boas entre outras cousas porque a maior parte de 
académicos son membros do ILG. Eu non, evidente-
mente. Cos conxuntos que citaches a relación é boa, 
pero son ámbitos distintos.
-Quen decide que normas hai que cambiar e que 
criterios se seguen para facelo?
-A propia academia é a que ten autoridade para pro-
pugnar e derogar as normas ortográficas e morfolóxicas 
do galego, é a autoridade digamos legal. Un idioma 
para que exista, para que poida ser utilizado nos 
diferentes ámbitos da sociedade e da vida ten que ter 
unhas normas consensuadas. Todos temos a obriga de 
escribilo e falalo ben. Hai quen quería que o galego non 
tivese normas que cada un fixese chafalladas, pero non, 
ten normas e ten gramática.
-Reintegracionistas, autonomistas, lusistas… a 
RAG ten representantes de todas estas correntes 
ou enmárcase nunha soa delas?
-A RAG é a que marca a norma e non pode ter veleida-
des que rompan a unidade do galego. A  Academia é 

galeguista e máis nada. O galego é o galego.
-Podemos esperar nun futuro próximo que 

se estabilicen as normas reguladoras 
do galego?
-Xa están estabilizadas. Os inimigos 
do galego están moi interesados en 
difundir o mito urbano de que están 
cambiando continuamente as normas. 

As normas de todos os idiomas cambian, 
cambian as ortografías, e de vez en cando 

hai unha reforma ortográfica no galego 
despois de propugnar as normas vixentes.

-Como se pode imaxinar, para nós é un luxo 
poder falar co escritor dalgunha das obras que 
estamos a estudar. Poderíanos dicir como descu-
briu a súa vocación de escritor?

-Eu tería coma quince anos e déuseme por 
escribir uns contos e de aí saíu a miña 

vocación. En realidade eu quería 



TopónimosEntrepontes tivo a oportunidade de descu-
brir que o presidente da RAG é un apaixo-
nado en todo o referente ao que os nomes 
nos ocultan tras deles e á súa procedencia. 

“En Galicia hai unha enorme riqueza 
lingüística, milleiros de nomes de lugar, 
de cada pedra, cada río, cada golfo, cada 
entrada e saída do mar ten un nome. O 
lugar que ten máis nomes de lugar de toda 
a Peninsula Ibérica é Galicia. E se inclui-
mos a Galicia coa parte norte de Portugal, 
de toda Europa”.

A Real Academia Galega ten que velar por 
esta enorme riqueza lingüística. 

Según Méndez Ferrín, “os 
apelidos tamén son obxec-
to de estudo da Academia 
porque cada un deles ten 
a súa propia historia,a súa 
orixe e o seu significado. A 
través dos apelidos podería-
mos explicar toda a historia de 
Galicia. Cada un de nós somos portadores 
dun legado histórico a través dos nosos 

apelidos. Todo esto é obxecto de estudo 
da Academia, non andar combatendo na 
rúa nin en manifestacións, senón o estu-
do en silencio”.

Foi así que deste xeito puidemos enterar-
nos do significado dalgúns apelidos dos 
que nós mesmas somos portadoras: 

Silva: deriva do idéntico termo latino 
silva e significa bosque. 

Lorenzo: apelido castelanizado 
que deriva do latín laurentius, 
que significa loureiro. 

Amado: forma parte dos no-
mes que levaron os primeiros 
cristianos galegos. 

Pedrosa: lugar que se caracteriza 
por ter moitas pedras. 

Torea: procedencia preromana. [Topóni-
mo do concello de Outes]

Quintián: ten unha procedencia romana 
pura. Apelido toponímico que á súa vez 
deriva dun nome romano, Quintilianus.

escribir unha historia dos insectos da miña horta, como 
o libro da selva de Rudyard Kipling, pero finalmente 
escribín contos.
-Onde se sente máis a gusto, escribindo poesía ou prosa?
-Ou non escribindo nada. Para min, escribir é un oficio, 
unha actividade moi dolorosa. Os escritores, polo menos 
eu, non descansan escribindo, non senten pracer, senten 
un desexo moi grande de conseguir a obra. Pero iso 
produce desacougo e inquedanza ata que se termina. 
Cando se termina entón é cando se sente un satisfeito. 
Debe ser como un parto ou algo así.
-Que lle recomendaría aos rapaces e rapazas para 
animalos a escribir?
-Ler moito e si se senten inclinados pola escrita, ler 
aínda máis, porque os escritores fórmanse, aliméntanse, 
nútrense da escrita doutros escritores. Ademais das 
experiencias persoais, os escritores escriben sobre o 
que escribiron outros escritores. Os grandes mestres da 
literatura témolos ao noso alcance en forma de libro. Os 
grandes mestres da literatura universal están caladiños 
ata que abrimos o libro e entón empezan a falar só 
para nós. É un luxo poder aprender deles. Por iso é tan 
importante ler.
-Que se sente ao ser seleccionado para o premio 
Nobel de Literatura?
-Que nunca se vai poder ser premio Nobel de Literatura 
escribindo en galego, nin eu, nin ninguén.
-Que principios o moveron polo seu discorrer 

político?
-Eu penso que Galicia é unha nación que non ten 
Estado e que ten dereito á súa autodeterminación, que 
ten dereito a ser independente como todas as nacións 
do mundo. Eu penso que hai que defender ese dereito. 
Unha cousa é que se exercite ou non se exercite, pero 
defender hai que defendelo.

-Como recorda os seus momentos iniciais na 
política?
-O activismo político desenvolveuse nun contexto 
histórico moi determinado, a ditadura.Houbo milleiros 
de persoas en todo o estado español que nos opuxemos 
e fixemos resistencia a ese réxime, razón pola cal fomos 
perseguidos e apresados.
-Ás veces dise que moita xente nova non temos 
interese na política, que opina disto?
-Aínda que non se saiba, sempre se ten interese pola 
política; pódese ter dunha maneira ou pódese ter 

doutra. E sobre todo o que hai que entender por política 
non é pertenecer a este ou a aquel partido, senon que 
ten que ver co xeito que queremos que sexa o mundo.
-Como ve o presente e o futuro de Galicia e da súa 
lingua?
-Nesta casa foi onde se construiu a doutrina da oposi-
ción ao decreto do galego. Esta Academia preparou un 
documento que se chama Análise Académica sobre as 
bases do decreto que prepara a Xunta e que se opón 
totalmente porque supón un paso atrás no galego na 
escola.
-Que papel vai ter a RAG liderada por vostede?
-Hai que construír o mellor dicionario de galego que 
aínda non se fixo e foi creada para iso; tamén ten que 
traballar nos nomes dos lugares, na toponimia e nos 
nomes propios galegos. Hai moito que facer e laborar.
-Se tivese que novelar a situación de Galicia 
actual como fixo coa Compostela dos anos cin-
cuenta de O ventre do silencio, como o faría?
-Poderiamos contar o conto do lobo. Sempre tivemos 
medo de que viñese o lobo e de que todo o que se con-
seguira coa nosa lingua desaparecera; sempre se dicía 
e o lobo non chegaba. Pois ben, agora hai verdadeiras 
ameazas de que si, que chegou o lobo e de que o gale-
go pode ser gravemente danado, máis do que está. 

NEREA AMADO GARCÍA 
INÉS QUINTIÁN PEDROSA

UXÍA SILVA GARCÍA

“Os galegos somos as persoas 
de toda a Península Ibérica 
que temos na cabeza máis 
nomes propios de lugar”
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“Agora hai verdadeiras 
ameazas de que chegue o 

lobo do conto e que o  galego 
quede máis gravemente 

danado do que está”
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A poeta noiesa viaxa con nós polas claves da súa poesía

Ana Romaní
A Tasca Típica de Noia é un lugar moi importante para 
Ana. Alí aprendeu moito de Avilés de Taramancos, un 
dos seus mestres, co que aprendeu a pensar: “unha 
persoa que me abriu portas”. Das súas influencias, dos 
seus inicios, das súas inquedanzas, da súa relación con 
Noia e co mar da nosa ría falamos alí con ela nunha 
atmosfera chea de poesía.
-Poderíanos contar como descubriu a súa vo-
cación de escritora? 
-Dende moi pequena; primeiro foi o interés por Becquer, 
logo descubrín a Rosalía de Castro. Eu vivía en Lugo, 
debía de ter 7 ou 8 anos, e atopei na estantería que 
tiñan meus pais un libro de Rosalía de Castro. Empecei 
a ler os seus poemas e apaixonoume moitísimo; 
aprendinos de memoria. E así empecei a interesarme 
pola poesía e a ler outros poetas. E logo empecei a 
escribir, por necesidade de comprender o mundo.
-Dende o seu punto de vista un poeta nace ou 
faise? 
-Nin unha cousa nin a outra. Ser poeta require 
aprendizaxe; de feito, os poetas van evolucionando. 
Non se escribe igual aos vinte e cinco anos que aos 

corenta. Ten que haber un interese que che leve a 
escribir poesía, unha voz interior  que che oriente.
-Que influencia tiveron os seus profesores no 
desenvolvemento da súa vocación? 
-Na medida que me abriron portas para descubrir 
escritores e libros. Os mestres e profesores poden 
axudar a que algo que existe se poida desenvolver, 
se materialice. Nese sentido influíron o mesmo que 
calquera persoa do meu entorno; por  exemplo, aquí 
na Tasca quen me influíu moitísimo foi Avilés de 
Taramancos. Non foi o meu profesor de instituto, pero 

“Recoñezo a Avilés como un mestre”

en certa medida eu recoñézoo como un mestre, porque 
foi unha persoa que me abriu portas, fíxome pensar. 
Tamén tiven no instituto profesores que si que fixeron 
ese labor de facilitar lecturas e aconsellar libros.
-Que influencia tivo a súa familia no desenvolve-
mento da súa vocación?
-Pois nesa mesma medida, o que che contaba antes, o 
libro de Rosalía de Castro, atopeino na casa, e por iso 
é importante que teñas un libro a man no momento 
adecuado. Sempre me apoiaron moito, respectando 
en todo momento a miña vocación, e iso facilita o meu 
desenvolvemento.
-Que é o que máis e o que menos lle gusta do seu 
traballo como escritora? 
-Eu o de escribir non o considero como un traballo, 
véxoo máis como un exercicio de liberdade, algo que eu 
elixo. E como non me plantexo a literatura como algo 
profesional, non hai nada que non me guste.
-Para vostede escribir é un traballo, unha necesi-
dade ou un pracer?
-Para min a creación poética vén dunha necesidade 
imperiosa de non poder falar.

“Ten que haber un interese 
que che leve a escribir poesía, 

unha voz interior que che 
oriente”
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-Como se valora a calidade literaria dun poema? 
-Un poema vale na medida que esperta algo en quen 
o le. Nese sentido tódolos poemas e as obras son 
necesarias para quen as descobre como algo necesario 
e diferente.
-Cales son as súas mellores fontes de inspiración 
para escribir poemas? 
-Non teño fontes de inspiración, máis ben son momen-
tos, estados emocionais e intelectuais, ciclos da vida. 
Non falaría tanto de fontes de inspiración, claro que 
cada escritor ten un proceso diferente; no meu caso eu 
falaría de ciclos que fan que escribir sexa necesario.
-Os poemas que escribe teñen que ver coas súas 
vivencias persoais?
-En parte si e en parte non. Eu creo que sempre hai 
algo persoal no poema e na escrita literaria. O poema é 
aquel que consigue facer dun asunto persoal o asunto 
de todos e todas.
-Escribe cando está inspirada ou ten unha rutina?  

-Non teño rutina ningunha, non son nada metódica nin 
quero selo. Escribo por ciclos.
-Poderíanos contar como é para vostede un día 
normal cando está escribindo unha obra?
-Pois á parte do meu traballo habitual na radio, o que 
fago é intentar sacar tempo de onde dedicarllo ao 
poema co que estou traballando nese momento.
-A min gústame escribir cartas á miña prima 
contándolle os meus problemas. Pensa que pode 
ser terapéutico escribir? Por que?
-Creo que si. Na medida en que escribes, as emocións 
materialízanse, adquiren outra presenza, teñen outra 
vida. É posible incluso velas cunha certa distancia. A 
voz necesita expresarse.
-E xa para rematar, como poeta e escritora, que 
consellos podería darnos  para axudarnos a 
desenvolver a creatividade? 
-Vivilo sempre con moita liberdade e paixón.

LARA FILGUEIRA GUETO

PERFIL
Ana Romaní (Noia, 1962) 
foise moi nova da vila, pero 
mantense moi de aquí. Aparte 
de escribir poesía (Palabra de 
mar, Arden, Das últimas ma-
reas)  dirixe e presenta desde  
1990 o Diario Cultural da 
Radio Galega e participa en 
actividades como a dobraxe ao 
galego, a publicación de revistas 
culturais galegas e proxectos 
musicais e poéticos colaboran-
do con moita xente.

“Das últimas 
mareas trata da 

memoria histórica 
de xénero das 

mulleres”

REBECA ABELLEIRA MUÑIZ
JÉSICA ROMARÍS LEMA
-Boas tardes, señora Romaní, estamos 
moi contentas de poder coñecela e falar 
con vostede sobre os seus poemas.
A min gústame moito recitar poemas e 
este curso recitei un fragmento do seu 
poema Das últimas mareas no festival 
de poesía da biblioteca do instituto:

Camiñan descalzas polas rochas,
Pantasmas de sal habitan as sombras,
saben que as últimas mareas
esqueceron na praia restos do naufraxio.
As mulleres recollen cada noite
os tesouros de auga, líquidos e fráxiles,
rebélanse contra a historia,
constrúen co mar as estatuas
que nunca permanezan.
As mulleres de sal, con argazos de sombras,
xorden das últimas mareas
e tecen tesouros de auga cada noite
contra a historia.
Elas, que saben que o efémero

 permanece.

-Como son as mulleres deste 
poema?
-Uf, que pregunta! As mulleres 
deste poema somos en realidade 
case todas; o poema nace ou camiña 
cara a utopía. É a historia dun soño 
e ao mesmo tempo, ten todo o peso 
da memoria  histórica de xénero das 

enfermo, van á compra, van ao instituto, 
cociñan, escriben poemas, dan clase…
fan os traballos que facemos todas.
-Están tristes ou alegres?
-Están esperanzadas.
-Inspirouse nas mulleres da ría de 
Noia para escribilo?
-Non é que me inspirara nas mulleres de 
Noia, o que pasa é que elas están aí.
-Por que lle escribe poemas ao mar?
-Porque o mar é unha presenza constante 
na miña vida. Nisto si que ten moito 
que ver que eu nacera en Noia. O meu 
entorno natural ten sempre referencias 
marítimas. Eu nacín en Noia e pasei 
a miña infancia indo á praia de  Boa. 
Pero non só é por isto, tamén porque as 
miñas lecturas de Avilés de Taramancos, 
Manuel Antonio ou Xoana Torres son 
todas lecturas e escritas poéticas sobre o 
mar.
-Que lle gusta mais, escribir ou falar 
pola radio?
-Gústanme as dúas cousas. Nuns mo-
mentos máis unhas e noutros momentos 

máis outras. Pero o meu traballo na 
radio gústame moito tamén.

-Está escribindo agora algún 
poema?
-Estou escribindo un libro.
-Moitas grazas e parabéns 
por escribir uns poemas tan 
bonitos.

mulleres e de toda a súa historia de espolio e 
submisión. Así que o poema é a materializa-
ción a través da escrita dun soño posible.
-Que traballo fan?
-Fregan a louza, limpan  a casa, atenden ao 

seu pai 
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Why can’t I 
speak English?

Galician and Spanish people 
have a very hard time learning 

English. Why? These are the 
answers of three professionals 

In this country we always complain about 
our incompetence speaking English after 
we have spent many years learning the 
language at school. Is there a special gene 
that prevents us from learning English? We 
are convinced this is not so and that one of 
the main causes is the way they teach us. 
In order to find the origin of the problem 
we asked three specialists: a primary 
school teacher, a high school teacher and a 
university professor. 
Andrea Suárez teaches English in Porto do 
Son Primary School. Vicente López teaches 
English in our school, IES Campo de San 
Alberto. Ignacio Palacios teaches at the 
Faculty of Philology in the University of 
Santiago de Compostela and directs the 
Centre of Modern Languages in the same 
University. 
They all lived in other countries where they learned 
to speak the language. These are their opinions: 
-After ten years learning English, why is spea-
king it so difficult for us? 
-Andrea: [When we ask her this, she puts tape on 
her mouth and shows a sign that says: “How can 
you learn to speak English if nobody speaks it to you”. 
Then she takes off the tape and says:] Is it possible to 
speak English if nobody speaks it to you? I think it is 
very difficult or impossible to learn English if English 
is not spoken to us. And this happens in all languages: 
Spanish, Galician. So the first important idea for me is 
that teachers must know how to speak English, that 
they should accompany their everyday normal 
spontaneous actions in English. Because it 
is not normal for an English teacher to 
greet the students in Galician or 
Spanish. 
-Vicente: Speaking 
English for Spanish 
students is difficult 
because we don’t 
actually learn to speak 
the language. Most of 
the teaching methods are 
based on reading, writing and 
grammar. It´s something 
that goes a little bit against 
nature. When you learn your 
mother tongue you learn 
first to speak and when you 
speak fluidly (about 3 or 4), then 
you go to school and then you 
go to learn how to write it. What we do with teaching 
lessons is the other way around. Students first learn the 
grammar, the vocabulary and they learn how to read 
and write, but they don’t learn to speak. 
-Ignacio: Speaking is the most difficult skill when 

learning a foreign language. Lear-
ning a language there are 

four skills: listening, 
speaking, reading 

and writing. 
Everything 
that has to do 

with produc-
tion is always 

more difficult 
than reception. 
So speaking and 

writing are more 
difficult 

than listening and reading. When speaking, there are 
different factors in operation. There are personal fac-
tors, like when we have to say something in public we 
get nervous, we feel more insecure, we have to think 
what we are going to say. We act more spontaneously 

than when we write; when we write we’ve got 
more time to think and plan what we want 
to say. That’s why speaking is more difficult: 
we’ve got to improvise, we’ve got to think and 
produce and say things at the same time. 
-What teaching strategies should be used  
in class?
--Children enjoy doing things. When you’re 
little, you don’t realize you’re learning a lan-
guage. Children have needs, and I try to create 
needs so they use English. However, in gene-
ral, there is a big focus on written English, but 
in order to read, you should know how to pro-
nounce and that’s why students should learn 
how to talk before they learn how to write. 
The other day I did an experience: I went to 
see two six and seven year old kids who are 
learning how to read and write Spanish and 

Galego with “Hello” written on a piece of cardboard and 
I waved at them and they waved at me and said ello. 
I waved again and they said it right [hello]; this time, 
because I had told them that even though it’s the same 
letter, in English it’s said in another way.
-Vicente: We should start by phonetics and getting 
the students to understand the different sounds of the 
English language and learn how to pronounce 
them and getting ac-
customed 
to the 

sound 
and the 
pronun-

ciation. 
If you do 

that and they 
know the phonetics 

then it´s easy for 
them to start speaking. And 

once they know how to speak 
and they understand, there would be 

much easier for them to learn how to read 
and write. 

-Ignacio: Sometimes as teachers we are not 
aware of the strategies we use. We just go there and we 
sometimes forget are teachers. What I try to do in class 
is to motivate my students, to make them feel easy and 
calm so they are relaxed and not tense, to keep them 
motivated and to make them develop their critical 



thinking, thus making what I am saying as effective as 
possible.  Sometimes giving them different examples 
to explain things in different ways and always making 
sure that what we do in class has a connection with the 
real world.
-What’s wrong with foreign language teaching in 
this country?
-Andrea: First, teachers must know how to speak 
English fluently, comfortably. From my experience most 
teachers can’t speak English. It’s a common mistake 
to think that a Primary School teacher like me doesn’t 
need to know much English. That they only need to 
know the colours: red, yellow, green [she points] and 
that’s enough. But it’s not so. For me, these teachers 
need to know a lot of English, because speaking isn’t 
saying red, yellow, green [she points again]. That’s 
nonsense. We never speak like this. Learning a language 
is solving problems: Can I have a glass of water?, for 
example. When children are little is when you can get 
very important aspects of language such as pronuncia-
tion, imitating the music of language, and that’s very 
difficult to get when you grow up. So that’s why it is 
important for teachers to have a good competence in 
English. 
-Vicente: We are using the wrong method. Although it 
has changed a little bit in the last few years, we are tea-
ching English as if it were Latin or Greek. Students learn 
huge lists of vocabulary, they learn grammar or they 
translate into Spanish. Teaching English, to me, should 
be more focused on communication, on speaking. And 
we are not doing that. So, what happens is that if we 
don´t change the basic principle, the way to we teach 
the language, that is going to continue and continue for 
a long time. 
-Ignacio: There are many weaknesses in the system. 
There should be a change in the way society views the 
learning of languages. Second, there are problems with 

the actual pedagogy of languages. Although teacher 
training programs have improved in the past few years, 
there’s still a lot to be done. Teachers need more trai-
ning to be up to date in the teaching of languages. You 
need to put a lot of time into it, you need to practice the 
language, so a lot of money should be invested in the 
actual training of teachers then also in the production 
of materials. Most of the materials used to teach 
English here are made for an international audience, 
not specifically for Spanish learners of English. 
-How can we fix this problem? 
-Andrea: First I think we should empower teachers to 
speak fluent English in class, but they have to learn. 
The problem is that if a teacher doesn’t work, nobody is 
going to tell him or her anything. Teachers should learn 
that and what and how students should be taught. 
Teachers should learn that and what and how students 
should be taught. I think that what would be respectful 
is to have a real debate in this country on what students 
have to learn in English and how they need to learn it. 
-Vicente: We have to radically change the method. We 
need a foreign assistant, to have a support in conver-
sation lessons. Kids should go to an English speaking 
country once a year. And English should be learnt not as 
an “important subject”, but more like an extra activity; 
some-thing fun that they feel is useful to communicate 
and to travel to other countries; something that they 
enjoy without the pressure of the exams. 
-Ignacio: In order to fix all this we should invest more 
money and resources in the system, we should design 
an effective teacher training program and we should 
make society aware of the importance of studying a 
foreign language. Society pays a lot of attention to 
sciences, but not so much to the humanities, and even 
much less to languages. 

ANTÍA FIGUEIRAS GONZÁLEZ 
ALEXANDRE LADO PAZ
ALBA SÁNCHEZ PÉREZ
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“Learning a language is using 
it to solve problems” (A)

“Grammar based methods 
are against nature” (V)

“Society should spend more 
in languages” (I)

Vicente López being interviewed in the computer room at the IES Campo de San Alberto (Noia) by Antía Figueiras González. /  A. S.

Ignacio Palacios at his University of Santiago office talking to Alba Sánchez  Pérez about teaching and learning English. /  A. F.
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Corazón de tinta

Cornelia Funke (Editorial Siruela)

Corazón de Tinta es un libro muy expresivo, tiene una 
parte de acción y miedo, pero otra de alegría. Mediante 
sus historias viajas a mundos que ni te puedes imaginar 
y, además, sin moverte del sillón.
Yo recomiendo este libro, además de por estas 
cuestiones, por muchas otras. El lector notará cómo se 
va metiendo en el papel de Maggie, su padre y su tía 
y demás personajes. Ellos viven sus aventuras  por los 
mundos de los libros.
Maggie es una niña de 12 años que vive con su padre. Él 
se dedica a reponer libros. Desde hace unos días la niña 
se da cuenta de que su padre recibe extrañas visitas y, 
de repente, deciden mudarse a la casa de su  tía. Ella 
es una vieja amargada que odia estar con gente, lo 
único preciado para ella eran sus libros. Al cabo de un 
tiempo se acabó acostumbrando descubriendo el gran 
secreto que guardaba el padre de Maggie desde hacía 
muchísimo tiempo. 
Anímate y descubre ese secreto, además de otros 
muchos que te esperan detrás de esta emocionante 
historia.

SHEILA PAZ ALVITE

El nombre del viento
Patrick Rothfuss (Editorial Random House)

Patrick Rothfuss (nacido el 6 de junio de 1973) es un 
escritor estadounidense de fantasía y profesor adjunto 
de literatura y filología inglesa en la Universidad de 
Wisconsin. Después de ser rechazada varias veces, la 
novela (junto con sus dos continuaciones) salió a la 
venta en 2009. Es una novela de género fantástico 
de 872 páginas. Se hace larga para quien no esté 
acostumbrado a leer, pero engancha y hace que el 
tiempo pase rápido. La crítica fue muy clara y la mayoría 
la considera una gran novela. Todo aquel al que le guste 
la fantasía y acompañar al personaje durante la historia 
de su vida podrá disfrutar con ella y aprender que por 
muchos problemas que tengas siempre hay algo que te 
hace seguir intentando ser mejor.
La considero una muy buena historia y con una trama 
muy interesante, aparte de que algunos pasajes 
parecen casi poesía.

IRIA IGLESIAS MARTÍNEZ

El viaje de Teo
Catherine Clément (Editorial Siruela)
El viaje de Teo es un libro difícil de comprender. Yo lo leí 
con 12 años y quizás era demasiado joven. Al principio 
me resultaba un poco difícil, pero poco a poco fui com-
prendiendo las cosas. A cualquier lector le recomiendo 
que tenga paciencia para entenderlo y de ese modo 
aprender de él.

SHEILA PAZ ALVITE

El rincón de los libros

El cuento número trece
Diane Setterfield (Editorial Random House)
De este libro me impresionó, sobre todo, el tema de 
lazos familiares y como la autora consigue retorcerlos 
hasta crear una historia impresionante.
Quizás no es recomendable para menores de 13 años, 
pero todo depende de la persona y de su forma de ser. 
Yo lo leí con esa edad y no me canso de releerlo.
Me gustó mucho. Es una historia sumamente inte-
resante y que engancha desde el primer momento. Es 
una historia fantástica. Le daría un 10.

IRIA IGLESIAS MARTÍNEZ
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Existe a 
xustiza?

A historia do pensamento da 
pistas sobre a dura 
natureza da lei dentro 
do sistema democrático

Hoxe en día, vivimos nunha sociedade na 
cal a xustiza está en xaque mate continuo. 
Frases como “non hai xustiza”, “queremos 
xustiza” e moitas outras son expresións que 
se oen diariamente. Isto faiche preguntar: 
Que é a xustiza? Se buscásemos no dicio-
nario atopariamos a seguinte definición: 
calidade ou virtude de proceder ou xulgar 
respectando a verdade e dando a cada un 
o que lle corresponde. Pero esta definición 
non é máis que unha parte das distintas 
acepcións que esta sinxela e complexa, á 
vez, palabra ten.
A primeira concepción de xustiza que houbo 
na historia tivérona os primeiros filósofos, 
en Grecia. Esta foi a de que algo é xusto 
cando a súa existencia non interfire coa 
orde á cal pertence. Con todo, os sofistas 
non tiñan esta idea de xustiza. Eles pensaban que o 
xusto e o inxusto era todo aquilo que se acorde así, é 
dicir, estimaron que a xustiza é por convención, polo 
que non atopaban ningunha relación entre a xustiza e 
a felicidade.
Pola súa parte,Trasímaco, un sofista de Grecia que 
aparece nun diálogo de Platón chamado A República, 
defendía que a xustiza era só o que aproveitaba ao 
máis forte e era obedecido; puxo en cuestión o sentido 
das Leis do Dereito e da Xustiza. El dicía que unha 
democra- cia só era unha forma encuberta de 
manter os privilexios dos poderosos, cando 
decidimos vivir desta maneira, apoiando a 
igualdade e a liberdade entre todos os 
cidadáns, estamos a ser enganados. 
Pero, por que?
Ben, pois os podero- sos sempre atopan unha 
maneira para ter máis privilexios, fannos crer 
que todos somos iguais pero eles séndoo 
máis ca nós. Por exemplo, todos temos que 
pagar impostos, pero, con todo, uns pagan 
menos que outros, como os futbolistas 
estranxeiros en España ou as grandes 
empresas. Ademais non é o mesmo que teña 
que pagar unha certa cantidade de diñeiro 
unha persoa de clase media que unha persoa 
que é rica, o segundo non se dá nin conta. A 
fundación Rockefeller por exemplo, paga 
menos impostos que os cidadáns en 
Estados Unidos. Isto é porque como é a 
empresa que máis petróleo extrae e vende 
nese país, xera gran cantidade de riqueza, por 
tanto, non ten que pagar tantos impostos como un 
obreiro da construción, por pór un exemplo. O que 
Trasímaco quería dicir é que talvez nos venden como 
legal e xusto o que no fondo non é máis que unha 
forma de dominación.
No diálogo de Platón, Sócrates, outro filósofo ateniense 
desa época, enfrontouse a Trasímaco defendendo 

que as leis deberían ser escritas para aqueles 
que son menos poderosos e desta maneira 
traballar na igualdade. Segundo Sócrates os 
tribunais e os gobernos están para defender 
aos máis débiles dos poderosos. Os exemplos 
tamén son numerosos neste sentido: as taba-
queiras tiveron que pagar unha gran cantidade 
de diñeiro aos sistemas de sanidade para 
compensar polas enfermidades provocadas 
polos produtos; ou os mil exemplos que saen 

a diario nas noticias dicindo 
que os tribunais conseguiron 
finalmente impor a xustiza. Só-
crates diría que os casos de co-
rrupción son máis numerosos e 
sobre todo máis escandalosos, 
pero o certo é que as leis e a 
xustiza son precisamente para 
protexernos dos excesos dos 
máis poderosos.
A ética e a xustiza son dous 
temas claramente distintos, 
pero teñen un gran punto de 
conexión. Hoxe en día, a xus-
tiza está rexida polo dereito, 
e existe unha gran carga de 
ética no dereito. Queda claro 
que non podemos entender 
a xustiza sen entender ao de-
reito. Unha famosa definición 
de xustiza é a de Ulpiano, un 
xurista romano de orixe feni-
cia: unha vontade constante e 

perpetua de recoñecer a cada cal o seu dereito. Con isto 
introducimos na nosa discusión sobre a xustiza, o factor 
desta, polo menos nos nosos días, o dereito.
Hoxe en día a maior parte dos Estados están baixo o 
réxime democrático, onde a xustiza está en mans do 
Estado, quen a través de todos os medios xurídicos, 
establece as liñas da xustiza. Pero estas leis positivas 
non necesariamente son xustas para todos… No curto 

prazo, o xusto e o inxusto vai ser unha decisión dal-
gúns poucos, pero debemos mirar máis aló, porque 

somos nós, os que hoxe nos estamos instruíndo, 
os que mañá imos determinar a xustiza, e quizá 

para aquel entón, un ideal platónico estea 
máis preto.

ALBA VÁZQUEZ BURQUE 
JAVIER FAUSTO GOMES  VILLAR
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Despois de 20 anos nos tribunais o equipo santiagués pasa da ACB á LEB

Crónica da volta e do descenso
O domingo 28 de Marzo, o Obradoiro CAB 
disputou co CB Murcia un partido importante 
para garantir o poder seguir loitando pola 
permanencia na ACB. O Obradoiro desaproveitou 
a oportunidade de saír dos postos de descenso 
no que está, debido ,entre outras cousas ,ás 
continuas lesións dos xogadores. O equipo 
Murciano fíxose co poder nos primeiros compases 
do encontro, gañando o primeiro cuarto cunha 
ventaxa de 5 puntos. O equipo Murciano  fíxose 
co poder nos primeiros compases do encontro 
e gañou o primeiro cuarto cunha vantaxe de 5 
puntos. O ambiente emitido polos espectadores 
no primero cuarto era impresionante, máis de 
5000 mil persoas totalmente volcadas en animar 
ao equipo santiagués en un partido tan cargado 
de simbolismo.O ambiente era festivo e cargado 
de emoción. O segundo cuarto tamén foi similar, 
só nunha ocación o equipo santiagués superou 
o marcador, (1punto) no obstante non soupo 
aproveitar os erros cometidos   polo equipo mur-
ciano e baixaron na puntuación uns 4 puntos, os 

espectadores tiñan ainda esperanza polo equipo 
santiagués e non decaían aínda no desanimo. No 
terceiro cuarto o equipo Murciano xa levantou 
o marcador uns 10 puntos, o Obradoiro non 
tiña nada que facer e o ambiente do pavillón 
foise apagando. Un Obradoiro que fallaba unha 
e outra vez os tiros a canasta, e unha afección 
totalmente desencantada pero que non deixou 
de animar ata o último minuto. O xogo é o que 
ten, nunca se sabe. Os milagres ás veces existen, 
outras non.

PAULA GÓMEZ GONZÁLEZ

Resurrección e penitencia do Obradoiro

Aínda que o Obradoiro 
fallaba os tiros unha e outra 
vez, a afección non deixou de 
animar ata o último minuto

Da euforia á LEB
Na primeira volta, o equipo foi de menos a máis 
e o pavillón de Sar viveu os mellores momentos 
da temporada. As gradas enchéronse en cada 
partido e do esforzo sen resultados fronte ao 
Barcelona da primeira xornada pasouse á victoria 
na prórroga fronte ao Real Madrid.
Despois desa, a afección creuse que a salvación 
sería posible aínda que o equipo fora montado 
en menos dun mes e con xogadores que non 
eran de primeira fila. Chegaron os momentos 
en que gañando a competidores polo descenso 
e a grandes equipos como o Juventut se pensou 
incluso en xogar o playoff.
Pero da euforia pasouse a un calvario de derrotas 
e directamente ao descenso á liga LEB como o 
segundo peor equipo da ACB. Acompaña así ao 
Murcia, que despois de máis de 20 anos parece 
ter un destino ligado ao do Obradoiro.
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“Pagou a pena”O presidente Xosé Ánxel Docobo pasou 
20 anos esperando a que se fixera xustiza 
co Obradoiro. 
-A pesares de denunciar a aliñación 
indebida do Murcia, o Obradoiro non 
puido ascender á ACB no ano 1990. 
Como encaixaron vostedes este revés? 
-Eu daquela era un socio máis. Lém-
brome que aquilo representara unha 
tremenda frustración. Estaba moi claro 
que Esteban Pérez era arxentino. Se en 
vez do Obradoiro, fora un club poderoso, 
se tería arranxado nuns días. O ter que 
ir á xustiza ordinaria foi unha lousa que 
custou quitarse de enriba moitos anos e o 
club puido desaparecer. 
-Que fixeron? 
-Había moi mal ambiente, ninguén daba 
un peso polo club. O 30 de setembro 
de 1992 ía ser entregado á Federación 
Galega de Baloncesto. Esa noite, última 
para inscribir un equipo, José Ramón 
Mato e máis eu fixémonos cargo do Ob-
radoiro coma Xunta Xestora. Deste xeito 
acadamos que non perdera a personali-
dade deportiva nin xurídica.

-Cre vostede que houbo momentos de 
falla de apoio moral ó Obradoiro? 
-En todo este tempo. Desde 1992 ata 
2009, tan só un pequeno grupo de so-
cios acérrimos apoiaron ó club. O resto 
deuno todo por perdido e abandonou 
a nave. En todo este tempo, nós non 
só estivemos agardando a longuísima 
causa xudicial, tamén levantamos o club 
deportivamente desde categoría xuvenil 
a liga EBA. Foi unha travesía do deserto, 
pero pagou a pena. 
-Que importancia cree vostede que ten 
a canteira para o baloncesto? 
-A importancia da canteira e funda-
mental; a proba mais clara é que España 
chegou a ser campiona do mundo. É bo 
ter figuras de fora porque adoitan dar 
espectáculo e axudan a crear afección, 
pero non debemos depender tanto dos 
foráneos. Pero para crear bos xogadores 
hai que investir moito na canteira, ter 
moita constancia e cultura deportiva. 
Queda un longo camiño que percorrer.

P. G. G.

J. Ángel Docobo
Ex-presidente do Obradoiro

“As lesións fixeron 
moito dano”

Francisco “Curro” Segura Gómez ten 
sido o primeiro adestrador na volta do 
club á ACB e aquí analiza o sucedido 
durante a temporada.
-Que foi o máis difícil en todo este 
proceso de por en marcha un equipo? 
-O máis difícil foi o inicio, empezar a 
convencer á xente de que o equipo ía saír 
cun proxecto interesante e tivemos moitas 
dificultades. A xente non se fiaba moito. 
Eran todo incógnitas referentes ao club, 
se os patrocinadores ían cumprir , quen 
ían ser os compañeiros dos xogadores… 
para min supuxo un reto, un traballo 
apaixonante. 
-Cales son os secretos tácticos que 
fixeron que o Obradoiro lle gañara a 
superequipos como o Real Madrid ou o 
Juventud ? 
-Creo que cada partido ten a súa táctica 
diferente, pero lembro que co Juventud 
e o Madrid preparamos unha serie de 
cambios nas tácticas que lles ocasionaron 
moitos problemas. Pero non só eses de-
talles tácticos foron os que determinaron 
a vitoria se non tamén o rendemento 

dos xogadores, o acerto no tiro e tamén 
influíu que o Madrid tivera lesións im-
portantes esa semana. 
Todo se xuntou para poder gañar eses 
partidos.
-Despois de vitorias moi sonadas veu 
unha racha de derrotas. A que cre que 
foi debida? 
-Tanto as derrotas coma as vitorias 
veñen sempre por unha combinación de 
factores, inflúen as lesións que tivemos e 
a baixa forma de algúns xogadores pero 
tamén pistas e rivais difíciles.
-Como afectou a racha de lesións ao 
equipo? 
-Afectou  moito e mal. Houbo moitas 
baixas de xogadores de referencia que 
costa moito remontar.Tivemos un ano 
con continua reconstrución e cambios de 
plantilla. 
-Como ve o futuro deste equipo e o 
seu propio futuro como entrenador en 
Santiago? 
-Con ilusión, para que a afección poida 
seguir gozando co equipo.

P. G. G.

Curro Segura
Entrenador do Obradoiro
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O sobrepeso nos 
nenos é preocupante

Os estudos non deixan dúbida: estase a 
incrementar o nivel de obesidade entre nenos 

e adolescentes en Galicia e cómpre tomar 
medidas como a eliminación das lambetadas

Hoxe en día fálase máis de casos de obesidade que 
de anorexia, é dicir, cada vez hai máis persoas con 
problemas de sobrepeso, sobre todo estase notando 
en nenos pequenos. O caso do neno de Ourense é un 
exemplo de ter seguido malos 
hábitos de alimentación, tendo 
que ingresar varias veces no 
hospital por esta causa.
Os  país son os máxi-
mos responsables da 
alimentación dos 
seus fillos e é moi 
importante estar 
pendente dunha 
alimentación sa e 
equilibrada. Os fillos 
somos demasiado 
pequenos como para 
entender a importancia que 
ten alimentarse ben. 
O exercicio 
físico, a 
ali-

mentación sa e o descanso, son fundamentais para 
levar una vida saudable, xa que axuda en tratamentos 
de moitas doenzas e tamén pode previr enfermidades. 
Entre os beneficios do exercicio físico pódese destacar:
• Ao facer exercicio os músculos queiman glucosa e así 
evitamos que esta se transforme en graxa.
• Fortalece as articulacións.
• Da máis resistencia e evita o cansanzo e a fatiga.

Lista de consellos para unha dieta saudable:
• Reducir o sal e as salsas nas comidas.
• Non saltarse ningunha comida.
• Evitar os alimentos moi enerxéticos como 
embutidos, lambetadas ou doces.

• As racións semanais de peixe deben ser superio-
res ás da carne.
• Tomar moitas froitas e verduras.

JAIME RUBÉN ÁLVAREZ  CREO 
PABLO V. DOMÍNGUEZ GODOY
MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

“A obesidade 
infantil débese a 

hábitos sedentarios”
Carmen Lestón Martínez traballa como dietista en 
Noia e aténdenos moi amablemente.
-Cantas comidas hai que facer para unha dieta sa?
-Catro ou cinco, sobre todo para os nenos.
-Engordan moito as lambetadas?
-Moito. En vez das lambetadas, que levan grasas 
malas e son moi calóricas, debe tomarse un bo-
cadillo de queixo ou pavo co que vas quedar máis 
saciada e alimentan moito máis.
-Débese tomar algo no recreo?
-Nunca se debe estar moitas horas sen comer. A 
media mañá debe tomarse un “bocadillo” de queixo 
ou pavo, evitando os fiambres grasos, e acompaña-
lo cun iogur ou unha peza de froita.
-Canto se recomenda beber ao día?
-O mellor é beber un litro e medio de auga ao día, 
evitando as bebidas con gas, que son adictivas.
-Se non che gusta o peixe, podes sustituílo por 
atún ou sardiñas en conserva?
-O peixe branco e o azul mellor ao natural, aínda que 
en conserva tamén aportan os mesmos nutrientes.
-Nótanse máis nenos con obesidade infantil?
-Hai moita máis debido ao cambio de hábitos. Agora 
son máis sedentarios, diante do televisor ou do 
ordenador, sen facer exercicio. Tamén o mal hábito 
de ofrecer “Bollycaos” en vez dun “bocadillo”, que é 
moito máis san. 
-É importante almorzar ben pola mañán?
-Como o estómago estivo sen traballar en toda a mañán  
vas chegar con moita máis fame a comer. É esencial 
comer ben pola mañán para ter enerxía e facer unha 
comida no recreo. Cinco comidas ao día sería o ideal.

Carmen Lestón é nutricionista en Noia. /  A. S.
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A Química:
Anxo ou Demo?

A química ten moi 
mala prensa entre nós.

Sin embargo, todo 
o que nos rodea é 

química. Será tan mala 
como din?

Se lle preguntamos á xente, ao pobo en 
xeral, que pensa da química, quizais haxa 
alguén que pense que é boa, pero a maioría 
da xente á que lle preguntamos dinos que é 
moi mala, aínda que non saben explicarnos 
moi ben por que. Dinos que para as plantas 
é perxudicial, está detrás dos produtos 
transxénicos que xeralmente son aqueles 
que “teñen moi boa pinta, moi grandes e 
ben feituquiños, pero que en realidade están feitos por 
produtos químicos”. Os animais tamén están influídos 
negativamente pola “química”. Aqueles que están 
alimentados con piensos (química) non son tan bos 
coma aqueles que se crían con alimentos naturais coma 
herba ou millo.
Os pesticidas tamén teñen moita culpa: non son bos, 
matan os bichos, pero contaminan os produtos. E non 
digamos nada se miramos para onde hai unha fábrica, 
todo o entorno ten un olor moi cheirento e putrefacto. 
Vamos, que non se pode respirar e o que tiran ás rías 
ou ao mar vese que contamina todo. En resume, que a 
xente que  nos rodea non ve con bos ollos a química. 
Sen reflexionar moito a asociación que se fai é sempre 
negativa, prexudicial tanto para o ser humano coma 
para a natureza. 
Pero a química ten unha faceta altamente beneficiosa 
para o ser humano, que, como vemos, queda moi 
desvirtuada fronte á súa faceta destrutiva e contami-
nante. Vexamos a importancia da química dende outra 
perspectiva:
A química na mediciña 
 As investigacións de  novas técnicas, e tamén o talento 
e a dedicación de profesionais como médicos, farma-
céuticos e outros investigadores, elevaron a niveis de 
esperanza de vida e de calidade que ninguén podía im-
axinar só un século atrás .
Neste feito teñen moito que ver os plásticos. Por poñer 
algúns exemplos:
En España, segundo a Asociación Nacional de Cardio-
loxía, 125.000 persoas teñen unha calidade de vida que 
lla deben a un  marcapasos, os cales están feitos na súa 
maior parte de plásticos.
Ademais, outros produtos coma xiringas, lentes de 
contacto, dentaduras, gorras, envases de ligaduras, 
lentes, produtos de limpeza, gases para a respiración, 
as fibras da roupa, luvas de látex, son só un exemplo 
mínimo de moitos obxectos de produtos químicos que 
se poden atopar no hospital.
A química dende a alimentación
Hoxe máis que nunca, a intervención da ciencia 
química revélase esencial para a poboación mundial, 
cunha taxa de crecemento per capita anual do 2.7% ata 

o 2020. O consumo de carne, especialmente 
carne vermella, vai subir nos próximos anos 
e, consecuentemente,  a demanda de grans 
para alimentación animal. Engadamos a isto 
o crecemento inexorable das zonas urbanas.
Cumpre tamén unha función fundamental na 
conservación dos alimentos: bacterias, fun-
gos, insectos, roedores, gases do aire, exceso 
ou falta de humidade, frío, calor, ou a acción 

da luz poden interferir e corromper alimentos, de xeito 
que os aditivos son esenciais. Os principais grupos de 
aditivos son os conservantes, antioxidantes, emulsio-
nantes, estabilizantes, colorantes e aromatizantes. 
Os máis utilizados son os conservantes, espesantes e 
antioxidantes.
Gases coma helio, butano ou nitróxeno son frecuente-
mente utilizados no envasado de alimentos para evitar 
que se fagan rancios.
O sector do viño está tradicionalmente  ligado á 
química.
A química dende o tratamento de auga
 A química nas augas residuais e naturais ten como 
obxectivo eliminar ou reducir a contaminación da 
auga. Para o consumo humano e animal, organízanse 
tratamentos de desinfección coma as  depuradoras 
de auga potable que son estruturas nas que a auga é 
tratada de xeito que se fai axeitada para o consumo 
humano. Hai diferentes tecnoloxías para o tratamento 
de auga potable, pero todos teñen en conta a química 
como elemento fundamental.
Como podemos ver, a química tamén “ é boa”. O 
problema fundamental é a falta dun uso racional e 

sostible, sobre todo no tratamento de residuos, que 
permita beneficiarse das facetas positivas e 

minimizar os efectos negativos tanto para o 
ser humano coma para o mediambiente. 

Claro que nada é gratuito.
ANA BELÉN ÁLVAREZ  CREO 
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O oncólogo do CHUS reflexiona sobre o tránsito da vida á morte con dignidade

Dr. Francisco Barón Duarte
Normalmente non pensamos na morte, pero todos imos 
ter que encarala tanto en nós mesmos coma noutros 
seres queridos. Nestes momentos é cando realmente 
nos decatamos da importancia de poder morrer 
dignamente.
O Dr. Barón exerce a súa profesión de oncólogo no 
hospital clínico de Santiago e foi o encargado de por 
en marcha o Plan Galego de Coidados Paliativos. Cunha 
clara orientación humanista, o traballo de xestor non 
o satisfacía plenamente e volveu á súa verdadeira 
vocación: o trato cos pacientes.
Este é o resultado dunha longa conversa con el.
-Como se pode paliar a dor do enfermo terminal?
-Os enfermos sexan terminais ou non, pero especial-
mente en caso dun enfermo terminal, teñen dereito a 
ser asistidos para non padecer dor. Hoxe en día temos 
recursos abondo para mellorar a dor, paliala; e o que 
hai que facer é analizar o motivo da dor, primeiro 
facer unha análise da orixe, as características, e os 
compoñentes da dor. O que se chama o diagnóstico 
da dor. 
Unha vez analizada e explorada a dor, vense cales son 

os factores implicados na xénese da dor e os medios 
dos que dispoñemos para tratala. No enfermo terminal 
os medios son case sempre, efectivamente medidas 
paliativas; non van eliminar a fonte da dor, non van con-
seguir eliminar a orixe da dor, pero si mellorala; e para 
iso temos medidas farmacolóxicas e non farmacolóxicas. 
Dispoñemos de fármacos, analxésicos e coadxuvantes 
analxésicos, que debidamente combinados, segundo a 
orixe da dor e as características nos van axudar a mel-
lorala, pero que sempre hai que combinar con medidas 
non farmacolóxicas. Medidas non farmacolóxicas como 

“Unha medicina paliativa axeitada 
evitaría moitas peticións de eutanasia”

“Sexan terminais ou non, os 
enfermos teñen dereito a ser 

asistidos para non padecer 
dor, para paliala”

son o apoio psicolóxico, medidas rehabilitadoras, 
medidas sociais, e a axeitada combinación das medidas 
farmacolóxicas e non farmacolóxicas poden conseguir 
un bo control da dor.
-Como están organizadas as unidades de coida-
dos paliativos e cales son as súas funcións?
-Segundo o plan galego de coidados paliativos, as uni-
dades de coidados paliativos son unidades de agudos, 
son dispositivos crónicos como os hospice británicos; 
son unidades de agudos en hospitais, para atender os 
casos de maior complexidade; é dicir que en reali-
dade nas unidades de coidados paliativos se atenden 
poucos pacientes, a maioría dos pacientes aténdense 
en dispositivos convencionais, por exemplo no centro 
de saúde, a proximidade do domicilio do enfermo, 
ou no seu propio domicilio co apoio das unidades de 
hospitalización domiciliaria ou nun hospital. Pero é 
certo que os casos complexos, difíciles, os que máis 
necesitan unha atención moi especial; son os que van 
a esas unidades de coidados paliativos. Formadas por 
médicos, enfermeiras, auxiliares, co persoal de apoio, 
psicólogos, traballadores sociais, terapeutas ocupacion-
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ais; e ese labor de equipo fai que os casos difíciles que 
van a esas unidades fagan unha valoración integral, no 
aspecto físico, psicolóxico, social e espiritual; para poder 
desenvolver un plan de coidados ao paciente. Para o 
paciente, familiar e coidador; que moitas veces requiren 
tamén un grande apoio e que son obxecto da atención 
nestas unidades.
-Como se viviu a polémica das sedacións no Hospital 
Severo Ochoa de Madrid dende dentro da profesión?
-Viviuse con preocupación; porque os meses seguintes a 
esta polémica, moitos enfermos me dicían ou que tiñan 
medo a ser sedados de modo inapropiado, ou que tiñan 
medo a que un familiar ou ser querido deixase de ser 
sedado, cando estaba indicado. Logo esta polémica creo 
inquietude na poboación, e polo tanto preocúpanos aos 
profesionais tamén moito.
-Pode penalizar o noso sistema xurídico os profe-
sionais sanitarios que están comprometidos coa 
evitación da dor en enfermos terminais?
-Non, porque se un profesional sanitario, desenvolve 
as normas da boa práctica clínica, se un profesional 
sanitario valora axeitadamente ao paciente, se ten en 
consideración as súas vontades o que é o principio de 
autonomía, polo tanto se aplica os principios da ética 
clínica; e utiliza os medios proporcionados e adecuados 
para atender a dor, está a facer a súa obriga moral e 
profesional, incluíndo a sedación para axuda, cando 
está indicada. Dende o meu punto de vista, non sedar 
un enfermo que ten unha clara indicación de sedalo é 
ético.
-A maioría das persoas enfermas queren morrer 
na súa casa dignamente é isto posible en Galicia?
-É posible, pero non todo o posible que quixésemos; é 
certo que a maioría dos enfermos, ou unha boa parte 
deles, chegado a unha situación terminal, desexan se é 
posible, estar os seus últimos días, as súas últimas sema-
nas coa súa familia no seu ámbito e na súa casa; pero 
non sempre é posible, porque ás veces as condicións da 

casa, a situación da familia, pois non favorecen ou non 
permiten o axeitado coidado do paciente. Para iso hai 
apoio por parte dos profesionais e os equipos sanitarios, 
ou os profesionais dos centros de saúde, ou os profe-
sionais de unidades de hospitalización domiciliaria, o 
que pasa é que as unidades de hospitalización domi-
ciliaria non chegan a todos os sitios; teñen unha área 
de traballo con certa proximidade ao hospital de onde 
saen todas as mañás. Por exemplo hai áreas xeográficas 
que non dispoñen do apoio de unidades de hospitaliza-
ción domiciliaria, nese sentido pois non é doado, pero a 
extensión destas unidades e a mellora dos recursos e da 
organización, pode favorecer que máis pacientes poidan 
morrer ben atendidos no seu domicilio.
-Un dos problemas que se percibe na sociedade 
é que dependendo do médico que che toque, 
podes ter dereito a unha morte sen dor, non, ten 
dereito o paciente terminal ou os seus familiares 
a esixir ao médico que lle administre os fármacos 
necesarios para non sufrir?
-Calquera paciente e os seus familiares teñen dereito 
a esixir a mellor atención posible, e se falamos dun 
paciente cunha enfermidade avanzada en situación 
terminal, pois ese dereito é especialmente importante; 
é certo que non todos os profesionais teñen a mesma 
sensibilidade, nin a mesma formación, nin en todos os 
sitios hai a mesma facilidade para dispoñer de medios; 
aínda hai centros de saúde nalgunhas zonas de Galicia, 
onde non é doado dispoñer de morfina. E a morfina 
aplícase doadamente, porque é subcutánea, se se tivese 
facilidade para usala.
Entón, aínda que cada vez menos, aínda hai certas difi-
cultades para ter esa facilidade, esa dedicación, e bo eu 
creo que o encabezamento da pregunta é certo, moitas 
veces depende da sorte que teñas; pero hai que intentar 
que cada vez o factor sorte sexa máis pequeno, e que 
se apoie e se aplique en cada paciente o tratamento 
correcto, independentemente de onde viva.

PERFIL
O Doutor Francisco Javier 
Barón Duarte exerce a súa pro-
fesión de oncólogo no Hospital 
Clínico Universitario de San-
tiago e foi o encargado de pór 
en marcha o Plan Galego de 
Coidados Paliativos. É un médi-
co que fixo da súa carreira un 
camiño de axuda a ben morrer 
e que decidiu deixar a xestión e 
volver alí onde é moi necesario, 
a carón dos pacientes.

-Medicina paliativa e eutanasia, que teñen en 
común e en que se diferencian?
-A medicina paliativa e a eutanasia non teñen nada 
en común e diferéncianse en todo. A eutanasia busca 
a morte dun paciente. A medicina paliativa non altera 
en nada o curso evolutivo dunha enfermidade; nin adi-
anta, nin atrasa a morte; a medicina paliativa busca o 
exquisito tratamento, e a axeitada atención do paciente 
terminal e a súa familia; non só do paciente terminal 
senón de pacientes en etapas anteriores.
Non obstante a eutanasia busca a morte dun paciente 
para evitar o seu sufrimento. Son totalmente distintas; 
e unha axeitada medicina paliativa, ben desenvolvida 
e aplicada dun modo exquisito, dende o meu punto de 
vista evitaría as solicitudes de eutanasia, a maioría polo 
menos.

HILARY ALZATE TORRES
ESTEFANÍA SAMPEDRO QUEIRUGA

PRINCIPIOS
Calidade de vida. Soster a calidade de vida, para o 
que nin anticipa nin pospón a morte.
Apoio e confort. O dereito do paciente e da súa 
familia a recibir apoio e respecto en todo momento.
Paciente tratado integralmente. Tratar o pacien-
te como un todo individual con necesidades físicas, 
psicosociolóxicas e espirituais.
Paciente e familia como unidade obxecto da 
atención. Atender todas as necesidades do pacien-
te, así como as necesidades psicosociais e espirituais 
da súa familia.
Autonomía persoal. Dereito dos pacientes a tomar 
decisións baseadas nocoñecemento e comprensión 
da súa situación e a que estas decisións sexan respec-

tadas.
O acceso aos coidados 
paliativos basearase na 
necesidade, e non debe ser 
influído polo tipo de enfermi-
dade, nin pola localización 
xeográfica, nin polo estatus 
socio-económico ou outros 
factores semellantes.
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“Antes case non se sulfataba
e collíanse unhas 
cousas marabillosas”

Ramona Pensado Pumar
Agricultora tradicional

da ría de Noia
Ramona Pensado Pumar, “Ramoniña”, como a coñece 
todo o mundo, naceu na aldea de Becollo na parroquia 
de Argalo en Noia fai case 88 anos. Leva toda a vida 
traballando no campo e sabe moitas cousas do millo, 
das patacas e de todo o que dea a 
horta. É moi faladora e gústalle 
moito explicarnos todo o que 
fai co legón que ten na 
man. Según ela, despois 
dunha vida traballando 
na terra, as cousas 
cambiaron moito 
desde que empezou.
-Cando vostede era 
nova, como facían 
para cultivar?
-Pois nós labrábamos, gra-
dábamos e sementábamos 
o produto coma o centeo, 
o trigo e as rabizas nas leiras. 
O xeito de botar patatas, por 
exemplo, empeza por labrar ben a 

teaa 

terra, despois sementar as patatas, e despois gradar 
e achandar ben a terra. Unha vez feito isto pódense 
plantar chícharos e cousas desas.
-E xuntábanse os veciños, os familiares?
-Íbamos ás sementeiras do centeo e do trigo, para botar 
o trigo. Despois despois mallábamos coa máquina de 
mallar. O labrador antes era así. Toda a vida foi así.

-E o de sementar os produtos, como facían?
-Pois vaise polas leiras, sementando cando é das aveas, 
que son as últimas en botar. E coas patatas, que van ser 
pronto. Primeiramente hai que fresar e despois labrar, 
e despois a xente vai poñendo as patatas antes do 
arado e despois ven o arado labrando e outra persoa vai 
achandando a terra para que quede ben achandadiña.
-Pero antes non había tractores?
-Claro, pero antes era cos arados, e cun legón como este 

había que cavar a terra. Cavar a terra e ir poñendo 
as patatas e despois ir deixando a patata toda 

achandadiña, toda a terra achandada.
-Antes usaban cabalos, bois 

ou algún animal?
-Antes eran vacas. Bois entre 
nós non había. Cabalos, 
para facer o esterco da 
galiña e esas cousas.
-Tiñan algún sistema 

para conseguir máis pro-
duto, como por exemplo 

non usar unha leira 
seguido?
-Non, porque se cambiaba 
de leira para que fora 

mellor a cousa. Porque si se 



Agricultura
sostible

A agricultura ecolóxica ou orgánica é un tipo de 
agricultura que ultimamente está moi extendida, 
principalmente nas zonas rurais.
Este tipo de agricultura baséase principalmente 
na utilización óptima dos recursos naturais, sen 
empregar produtos químicos ou organismos xeneti-
camente modificados para abono ou para combater 
as pragas. Logrando deste xeito obter uns alimentos 
orgánicos, á vez que se conserva a fertilidade da 
terra e se respecta o medio ambiente.
Os obxectivos principais da agricultura ecolóxica 
son: traballar cos ecosistemas de forma integrada; 
manter e mellorar a fertilidade dos terreos; producir 
alimentos libres de residuos químicos, evitando así 
moitas enfermidades derivadas dos mesmos; utilizar 
o maior número de recursos 
renovables e locais; manter a 
diversidade xenética do sis-
tema e do seu entorno; evitar 
a contaminación producida 
polas técnicas agrarias e per-
mitir aos agricultores realizar 
o seu traballo dunha maneira 
mais saudable.
Métodos para combatir as 
pragas 
Debido a que non se poden 
utilizar insecticidas nin produ-
tos químicos para combater 

sistentes. Tamén é aconsellable promover o desen-
volvemento da fauna auxiliar autóctona, mediante a 
solta de insectos útiles (parasitos ou depredadores) 
como os parasitos do pulgón, e utilizar diferentes 
produtos de orixe natural como as piretrinas que se 
obteñen das flores secas do crisantemo. Estas son 
unhas bacterias que atacan predominantemente aos 
insectos dañinos. Tamén se poden utilizar feromonas 
atraíntes e repelentes como por exemplo o estracto 
de allo, que é biodegradable e serve para repeler á 
mosca branca e desorientar aos paxaros, ainda que 
non é eficaz ao cen por cen.
A agricultura ecolóxica é mais cara 
Debido ao esforzo que lles supón aos agricultores 
o mantemento desta agricultura, como ter que 

abonar os campos con abonos 
naturais, moito máis laborioso 
que con produtos químicos, 
ou varear os olivos a man, os 
produtos ecolóxicos son máis 
caros.
A maior parte das explotacións 
son unifamiliares ou están 
agrupadas en cooperativas.
Todos os produtos ecolóxicos 
que saen ao mercado deben de 
ter unha pegatina certificando 
que certamente son productos 
ecolóxicos .

sementa sempre na misma 
non é o produto tan bo como 
cambiando. Hoxe botas nesta 
leira, mañán na outra, pasado 
na outra, para que sea a cousa 
mellor.
-E que tipo de abono usaban para cultivar?
-Nós usabamos o esterco, pero da praia tamén 
argazo había xente que lle botaba, pero nós non. Nós 
botabámoslle esterco da cuadra, extendíamolo moi 
ben extendido e despois labrábamos. E pra botar o 
millo igual. Agora hai tractores pero antes era igual. 
Eu labraba co arado de madeira e co de ferro xa labrei 
algunha vez, moi de rapaza nova. Eu xa empecei desde 
pequeniña aínda que tamén fun á escuela. Meus pais 
aínda me pagaron unha escuela particular para sequera 
saber algo. Iba a Noia e levaba o leite de paso. E así 
traballando toda a miña vida, e agora teño 87 anos e 
sigo traballando igual. Toda a miña vida traballando.
-E como facían coas sementes?
-Deixábamolas dun ano pra outro. Agora cómpranse, 
pero antes desgomábamolas na baixa da luna. Despois 
agomaban para ir poñéndoas. Dun ano pra outro valían. 
Pero agora non, porque agora cómpranse. Agora cóllese 
moito de todas as cousas porque son as cousas máis 

modernas todas. 
-Como facían para que non collese peste?
-Botábaselle sulfato, sulfatábase así un pouco, pero 

non tanto como agora. Ademais 
non había tanta peste como hai 
agora, que xa case non se sulfataba 
nada e collíanse unhas cousas 
marabillosas. Pero agora todo está 
contaminado non sei de que.

-E vostede cre que a calidade do produto de antes 
é como o de agora?
-Coller cóllese máis agora que antes, pero a calidade 
non ten punto de comparación.
-E a calidade pensa que é a mesma?
-A calidade tamén cambia porque para que aumente 
ten que ser mellor ca antes, pero agora non sei por que 
é pero as cousas veñen máis rápido.
-Vostede cre que por exemplo algunhas enfer-
midades que teñen as persoas se deben aos 
sulfatos?
-Pois iso eu non o sei, non o estudiei. Pero algun-
ha cousa debe influír a química porque agora hai 
enfermidades que antes non existían. Pero antes tamén 
había un ataque cerebral; e de cousas como o sarampón 
tamén se morría. Pero hoxe desas cousas non se morre, 
mórrese doutras.

TAMARA FERNÁNDEZ RAMA
MAYKA VAL BEIRO 

17ENTREPONTES

“Algo debe influír a química 
porque agora hai enfermi-

dades que antes non existían”

Ramoniña con parte da ferramenta de traballo na man e na cabeza, posando con Tamara (esq.)  e Maika (der.). /  C. L.

MAIKA VAL BEIRO

as posibles pragas, o cultivo ecolóxico debe estar base-
ado en métodos preventivos, potenciando o bo desen-
volvemento das plantas e potenciando a súa resistencia 
natural ás pragas. As especies autóctonas dunha zona 
e un abono axeitado fan que as plantas sexan máis re-

“Antes as sementes 
deixábamolas dun ano para 

outro e agora cómprase todo”
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As enerxías verdes estanse impoñendo por seren máis baratas, rentables e respetuosas co entorno

As voces de alarma saltaron xa hai moito tempo 
respecto dos perigos da contaminación e das conse-
cuencias que podía acarrear destruir a capa ozono. Os 
gobernos miraron para outro lado dicindo que eran 
científicos excéntricos influídos por ecoloxistas con 
ganas de marear. 
Non foi ata o ano 1997 no que un grupo de países 
industrializados firmaron un acordo na cidade de 
Kioto, Xapón, o famoso “ Protocolo de Kioto”, onde se 
comprometían a reducir a emisión de gases de efecto 
invernadoiro coma o CO2. Este acordo foi incumplido 
de xeito reiterado ano tras ano, sobre todo por aqueles 
países que máis contaminan, coma os Estados Unidos 
de Norteamérica. 
Paradóxicamente, no ano 2006 o norteamericano Al 
Gore estrea un documental sobre o cambio climático 
que o leva a gañar o Nobel da Paz. Neste filme de de-
nuncia, “Unha verdade incómoda”, o ex-vicepresidente 
responsabiliza aos gobernos e ás persoas de provocar a 
destrución do planeta e insta a emprender o camiño das 
enerxías limpas para evitar a catástrofe e preservar o 
planeta para futuras xeracións. 

Este reportaxe intenta sondear si España en xeral e 
Galicia en particular, está “facendo os deberes” con 
respecto aos compromisos adquiridos no protocolo de 
Kioto. 
Tódolos expertos consultados coinciden nunha cousa: 
as políticas dos gobernos son moi importantes para 
frear o cambio climático, pero non o son menos os 
hábitos responsables de todos e cada un de nós. Nas 
nósas mans está.

ALBERTO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
REBECA OVIEDO AGRA 
JENNIFER OZÓN PARÍS 

A rendabilidade das enerxías 
renovables é só cuestión de tempo

Para frear o cambio climático 
é tan importante a acción dos 

gobernos como os hábitos 
responsables de cada un de nós

Bótalle unha man
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A cociña solar
É un “artefacto” que concentra os feixes do sol reflec-
tidos sobre a súa superficie nun punto. Desta maneira 
acumúlase unha gran cantidade de enerxía en pouca 
superficie, que é suficiente para facer ferver auga e 
cociñar. 
A cociña solar é de facil utilización. O profesor Javier 
Mas ten unha no seu xardín e utilízaa a miúdo para 
cociñar para os séus amigos: “No fondo é un xoguete 
que ben utilizado permíteche aforrar un diñeiro”. 
Polo de agora en España aínda non está dispoñible nas 
tendas, pero pódese adquirir por internet. Tódalas pezas 
se fabrican aquí e incluso exportamos a países como 
Italia, onde non se fabrican. 
Hai que tomar unha serie de precaucións cando se 
utiliza, como protexer os ollos ante a exposición solar 
porque fai doer a cabeza, ou coller a pota coas mans, 
porque se pon moi quente e é necesario agarrala con 
guantes. Por último, débese por a cociña en posición de 
seguridade cando se termine de utilizar. 

“Dependeremos 
das renovables”

O profesor Mas da clase no Master de 
Enerxías Renovables da Universidade de 
Santiago (USC) e defende con entusias-
mo o uso das enerxías limpas nas casas.
-Cal é a súa opinión sobre as enerxías 
renovables? 
-É algo que nos vai a impor a realidade. 
Antes ou despois imos depender delas 
case exclusivamente. 
-Cre vostede que van ser rendibles? 
-A rendibilidade é cuestión só de tempo. 
Ate agora non se impuxeron ás enerxías 
tradicionais como o carbón e o petróleo, 
porque eran máis baratas; pero isto está a 
cambiar. 
-Como pensa que vai ser a oferta e a 
demanda deste tipo de enerxía? 
-Desde que se liberalizou o mercado da 
electricidade podemos elixir a empresa 
subministradora. A máis interesante 
para o consumidor vai ser a máis barata. 
Con todo, empeza a haber un tipo de 
consumidor concienciado co respecto ao 
medio ambiente que mira máis alá do 
prezo. Por outra banda algunhas persoas 
pensamos que destruír o medio ambiente 
debería ter un custo económico avaliable, 
e iso é o que están a facer en Copenhage, 
decidir canto lle vai a custar ás empresas 
cargarse o medio ambiente exactamente. 
Deica pouco todo isto vai formar parte da 

información coa cal a oferta e a demanda 
acabará equilibrándose.
-Como poden axudar as enerxías reno-
vables a reducir a contaminación? 
-A contaminación que máis nos preo-
cupa é a do aire. A solución pasa por ir 
cambiando as enerxías tradicionais polas 
renovables. O primordial é contribuír a 
que o efecto invernadoiro non se agrave.
-Podería anticipar a medio prazo o fu-
turo das enerxías renovables en Galicia?
-Non se prevé a instalación masiva de 
parques eólicos mariños pero si o desen-
volvemento de tecnoloxía para aproveitar 
a forza das ondas. Seguiremos vendo 
máis xeradores en terra e enerxía solar 
pouca. 
-Que podemos facer no fogar para 
axudar a non contaminar?
-A calidade de vida non mellora por en-
riba de certo gasto enerxético e, sen em-
bargo, uns hábitos responsables de aforro 
poden contribuír de xeito significativo a 
reducir a contaminación do planeta. 
Actos tan sinxelos coma apagar as luces 
ao entrar e saír da habitación, ducharse 
en vez de bañarse, non abrir as fiestras 
sen necesidade e ter a calefación a unha 
temperatura razoable poden ser de 
enorme importancia ecolóxica.

A. R. A.

Javier Mas Solé
Profesor de Física Teórica da USC

A.R.A.

“Destruír o medio ambiente 
debería ter un custo 

económico avaliable”

Javier Mas facendo a comida nunha cociña solar e usando tódalas proteccións necesarias para non queimarse. /  L. R.
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Situado no concello coruñés de Vilamaior, basa a súa filosofía no desenvolvemento sostible 

Segundo puidemos saber, o proxecto Alvarella foi 
deseñado dende os seus comezos con obxectivos claros 
de desenvolvemento sostible. 
Este concepto do que tanto oímos falar ultimamente 
quere dicir que é un edificio que tanto na súa con-
strución como na súa xestión é respectuoso co medio 
ambiente e coas persoas, tanto coas que fan uso do 
edificio coma coas que traballan nel. 
Os elementos máis diferenciadores e innovadores son a 
creación dun edificio didáctico de educación medioam-
biental bioclimático e biosostible. A propia edificación 
sirve como exemplo de instalación sostible, e ten 
unha recollida de residuos selectiva para a reciclaxe e 
posterior elaboración de compost. Incorpora elementos 
que o fan eficiente exerxeticamente, aforrando tanto 
auga coma luz debido a factores como a súa orientación 
cara o sur. 
Tamén ten un horto ecolóxico para autoconsumo.
En Alvarella teñen moi claro que o que facemos cada un 
na nosa casa conta moito: “Dende o inicio da actividade 
o equipamento deixou de emitir á atmósfera 8 tonela-
das de dióxido de carbono ao ano. A partires de 2007 ca 

posta en marcha das placas fotovoltaicas e o xerador 
eólico, evitamos a emisión doutra tonelada máis de 
dióxido de carbono; en total, 58 Tm. de CO2”, comenta 
satisfeita a propietaria. 
Outro aspecto que fai moi especial esta empresa é a re-
sponsabilidade social contribuíndo á creación de postos 
de traballo nunha zona rural, ofrecendo alternativas 
para que a xente non teña que marchar a traballar fóra 
e evitando así a despoboación das aldeas.

ALBERTO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
REBECA OVIEDO AGRA 
JENNIFER OZÓN PARÍS 

Alvarella é un albergue bioclimático e
 bioconstructivo coa Etiqueta Ecolóxica da UE

“Desde o inicio de actividade o 
equipamento deixou de emitir 

á atmósfera 8 toneladas de 
dióxido de carbono ao ano”

Alvarella en datos
BIOCONSTRUCCIÓN

•  Situado no lugar axeitado
•  Aplica arquitectura solar pasiva
•  Emprega materiais naturais
•  Prioriza os recursos naturais

BIOCLIMÁTICA
•  Integrado armónicamente no medio
•  Orientado ao Sur
•  Considera o clima da zona

BIOSOSTIBLE
•  Busca a eficiencia enerxética
•  Programa o tratamento dos residuos
•  Xestiona racionalmente auga e luz



“Os recursos non 
son inagotables”

Loli Rodríguez é propietaria dunha casa 
construída integramente con criterios 
bioclimáticos, bioconstructivos e biososti-
bles, Alvarella, no concello de Vilamaior 
(A Coruña). Por mor deste proxecto 
teñen recibido o Premio Europeo de Me-
dioambiente á Empresa, que se engade á 
Etiqueta Ecolóxica da Unión Europea e 
que os convirte nun modelo de desenrolo 
medioambiental no rural. A continuación 
explica as súas características. 
-En que consiste a arquitectura bio-
climática? 
-Consiste en construír tendo en conta 
unha serie de materiais que sexan o máis 
naturais posibles, a climatoloxía do lugar 
e o uso de enerxías renovables. Todo isto 
co fin de ser respectuosos co medioam-
biente. 
Moitos dos materiais que se utilizan xa se 
utilizaban no pasado coma o linóleo ou a 
cal hidráulica pero que se foron sustituín-
do por materiais máis contaminantes 
coma o PVC. Ás veces so tes que mirar os 
recursos propios da zona para saber que 
tipo de materiais é mellor utilizar. 
-Por que son importantes estes criterios 
á hora de construír? 
-É importante darse conta e cada vez se 
fala máis de que as fontes de recursos 
naturais non son inesgotables e que o 

chamado primeiro mundo ten unha 
dependencia enerxética excesiva deses 
recursos. 
Eu creo que é necesaria unha campaña 
de mentalización dos propios usuarios, 
dos colexios de arquitectos e da adminis-
tración. Como tódolos cambios para que 
sexa eficaz ten que funcionar en cadea. 
-É moi caro construír con estes criterios? 
-Construír unha casa con materiais 
respectuosos co medio ambiente e con 
instalación de enerxías eólica e solar 
pode incrementar nun 20 por cento 
aproximadamente o costo inicial, pero 
rentabilízase a medio prazo e a longo 
prazo compensa. 
-Na súa casa ten o chamado forno 
solar, como funciona? 
-É un artefacto de fácil manexo que 
funciona coa enerxía solar para o cal é 
necesario utilizalo ao aire libre. Eu uti-
lizo frecuentemente e permíteme aforrar 
bastante. Hai que ter precaución e usar 
gafas de sol por que coa intensidade de 
luz pode danar os ollos. Practicamente 
pódese cociñar de todo nel. 
-E a cociña solar? 
-Tamén é posible cociñar practicamente 
de todo.Se fai sol, chega a alcanzar os 
170º de temperatura.

J. O. P.

Dolores Rodríguez
Profesora do IES Campo de S. Alberto
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Apaga a luz...
e déixame ver as estrelas

Campaña contra a
contaminación lumínica
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“A medio prazo compensa ter 
unha casa biosostible”



As pegadas grecolatinas en
Galicia aparecen con frecuencia en 
topónimos e expresións coloquiais
A toponimia latina na ría 
de Noia e alrededores

A toponimia é o estudo dos nomes 
dos lugares, os cales se poden 

agrupar en: transpa-rentes 
(carballo), semitranspar-

entes (Noia). A maioria 
proveñen do latin vul-

gar, aínda que poidan 
ter orixe xermánico ou 

celta .
Noia: Topónimo de 
difícil inter-

pretación. Relació-
nase cos vocablos 
NOEGA, NOELA e 
NOVIUM. Ten orixe 
nun adxetivo celta 
que evoluciona a 
NOVIA e despois a 
NOIA.

Cesures : Provén 
do voca-

blo latino 
CAEDRE 

(cortar). Son 
poboacions situadas 

nun “corte”.
Roo: Provén de 

ROTA, redondez 
dun terreo. 
De aí 
tamén 

ven Rodo e 
Rodieio.
Outes: Provén da palabra ALTUM (lugar alto). 

De aí lugares como Texosouto, Silvouta, 
Montouto, Outeiro.
Lousame: Procede da palabra prerro-
mana LOUSA(pedra plana).Lugar onde 

abundan lousas.
Santiago: Topónimo cristián de SANCTI 

IACOBI, polo Apóstolo. Quere dicir a igrexa de 
Santiago.
Compostela: Vén do diminutivo COM-
POSITILLA, de Composita. O seu significado é 
poboación graciosa e ben construída.
Esteiro: Vén de AESTUARIUM, que quere dicir 
desembocadura dun río no mar.
Portosín: Provén do vocablo latino PORTUS 
(porto) e SINUS (sin).
Padrón: Topónimo latino que provén do voca-
blo PETRONEM (pedra grande), lugar onde hai 
unha gran pedra. De alí PEDRAFITA.
Louro: Vén da palabra LOR ou ben de LAURUS. 
Dise do lugar que ten ouro ,roxo.

A Coruña: Provén do vocablo celta 
CLUNIA (manantial).Dise 

do lugar onde hai un 
manantial.

Pegadas gregas

EXPRESIÓNS NA NOSA FALA:
•CAIXA DE PANDORA: Calquera cousa que pode ser orixe de 
calamiddade .
•CANTOS DE SEREA: Dise de algo que atrae irremisiblemente 
pero que conduce a un mal fin.
•MAZÁ DA DISCORDIA: Simboliza un obxeto ou situación que 
motiva discordia, desacordo.
•ESTAR EN BRAZOS DE MORFEO: Designa o feito de estar 
durmindo, pois Morfeo era un fillo do soño e da noite.
•NÉCTAR E HAMBROSÍA: Expresión utilizada para ponderar a 
exquisitez de certos alimentos ou manxares.
•FÍO DE ARIADNA: Refírese a aquello que nos permite saír 
dunha situación difícil.
•REI MIDAS: Sinónimo de rico, ouro.
•TALÓN DE AQUILES: Punto débil de algo ou alguén.
•APOLÍNEO: Aplícase como adxectivo a unha persoa 
(varón) de gran beleza física.
PLANETAS
•MERCURIO: Preséntaselle como un xove con alas 
nas sandalias e no sombreiro. Leva na man o cadu-
ceo. É símbolo da astucia e intelixencia.
•VENUS : Corresponde á grega Afodita, deusa do amor e 
beleza. Representa unha forza da natureza primixenia.
•TERRA: Nome da deusa primixenia Xea, elemento 
primordial do que xurde a raza divina. Tiña capacidade 
adiviñatoria que é manifestada en certos oráculos.
•MARTE: Deus romano da guerra, é identificado con 
Ares. É considerado como algo fero e atroz.
•XÚPITER: É Zeus fillo de Cronos e Rea. Destrona a 
seu pai e instaura o reinado dos Olímpicos. A súa 
esposa foi Hera, pero tivo moitos amantes .
•SATURNO: Corresponde ao grego Cronos, consi-
derado deus benévolo e protector da agricultura. 
Represéntase cun fouciño na man.
•URANO: É o primoxénito deus do ceo. O seu reinado 
termina cando Saturno lle corta os testículos coa fouce.
•NEPTUNO: Corresponde ao deus do mar, Poseidón. Deus 
violento e fero, aínda que sometido a Zeus. Crea terromotos 
e inundacións. Está representado cun tridente.
•PLUTÓN: Corresponde ao grego Hades. Deus do mundo 
subterráneo, lugar onde van as almas despois de morrer. A 

súa muller é Perséfone.
LUCÍA DEL RÍO ROMERO

MIRIAM LÓPEZ ROMERO
MARÍA LOURO MENDIGUREN
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Tres ideas 
para un país

As cousas dende a distancia poder ser moi diferentes 
a si te acercas a elas. Entrepontes decidíu achegarse 
aos líderes políticos co único obxectivo de averiguar 
que pensan os nosos representantes sobre algúns  
temas que normalmente non lle preguntan. Sempre 
parecen estar falando de cousas que non teñen nada 
que ver con nós. 
Con todo, eles non opinan o mesmo: “Participar en 
política ten que ver con intervir para que a sociedade 
vaia nunha dirección, e isto pódese facer de moitas 
maneiras, non necesariamente mente dende un 
partido político”,   comenta G. Vázquez. Para o 
presidente Feijóo os xoves estamos desencantados 
da política “porque hai 
demasiadas discusións e 
poucas propostas, e tamén 
debido a que hai condutas 
políticas que non son 
ningún exemplo a seguir”. 
Todos están de acordo en 
que é importante participar, 
porque, como di M. Vázquez, 
“se ti non entras na política, a 
política entra en ti”. Para este 
líder o mundo está dividido en 
dous grandes grupos, os que 
mandan e os que obedecen. Él 
explica que tradicionalmente os 
que mandaban eran sempre os 
mesmos, os poderes relixiosos e 
militares fundamentalmente e o 

pobo obedecía “ser socailista significa romper ese 
discurso, participar e decidir sobre os nosos asun-
tos” por iso considera que non debemos permitir 
que ninguén decida por nós. 
Preguntados todos eles pola filosofía que hai 
detrás das súas ideoloxías e sobre as diferenzas que 
existen entre as políticas de dereitas e as políticas 
de esquerda, os dóus líderes do BNG e PSdG-PSOE 
teñen moi claro que hai diferencias significativas 
entre unhas e outras “A dereita vaiche dicir que so-
mos todos iguais pero non é certo” comenta Manuel 
Vázquez, así tamén pensa Guillerme Vazquez cando 

nos di “As definicións teóricas están bastante 
diluídas pero digamos que as ideoloxías 

de dereitas basicamente atenden 
aos intereses dos sectores máis 

poderosos da sociedade, 
aínda que fagan cánticos 
de facer o contrario, e as 
ideoloxías de esquerdas 
defenden os intereses das 

capas máis baixas da so-
ciedade por dicilo de alguna 

maneira”. 
Entrepontes asistíu a unha 

sesión plenaria no Parlamento de 
Galicia convidada polos líderes. 

ANA BELÉN ÁLVAREZ CREO
FÁTIMA ROLANDO SANTOS 

ALBA VÁZQUEZ BURKE 

Os adultos din que á xente nova non nos interesa a 
política… e pode ser certo porque antes de falar de 
política falamos doutras cousas. A razón é que a política 
parécenos aburrida e cremos que non nos afecta. Para 
os mozos e mozas é importante unha figura política 
familiar, xa que reflexa a decisión dos nosos votos. 
Non falamos moito de política, pero cando o facemos 
sempre acabamos falando deles, dos políticos, do que 
din, do que fan, si son de fiar… Eles non paran de falar, 
de dar roldas de prensa, de apareceren no Telexornal… 
Falan, falan e falan sen dicir moitas veces nada. Si algún 
día queren os nosos votos como cidadáns téñennos que 
conquistar cos feitos e non coas palabras. 
Aínda que pareza que a nós non nos interesa a política, 
si que nos interesan as nosas necesidades, as nosas 
liberdades, os nosos dereitos. Nós non queremos ter o 
problema máis importante do presente: o paro. Cando 
votemos queremos facelo a un partido que cubra todo 
iso, e que nos garanta un mañá mellor coas nosas 
necesidades cubertas. 

Os líderes políticos de Galicia 
expoñen a filosofía dos seus 

partidos para conseguir atraer 
os votos dos galegos
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Políticos
MIRIAM LÓPEZ ROMERO
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“A división esquerda dereita 
é do século pasado”

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta e do 
PP de Galicia

Alberto Núñez Feijóo (Os Peares-Ourense, 1961) é o 
presidente da Xunta de Galicia tras as eleccións de mar-
zo do 2009. Antes foi vicepresidente no último goberno 
galego de Manuel Fraga e, anteriormente, tivo postos 
importantes nos gobernos de Aznar. É licenciado en de-
reito e funcionario do Corpo Superior da Administración 
Xeral da Xunta de Galicia. A longa espera valeu a pena 
para unha charla en profundidade co presidente.
-Dende o seu punto de vista, como se forma o 
criterio político? Por influencia familiar? Grupo 
de amigos? Lecturas? 
-Creo que un pouco de todo. A propia evolución persoal 
e intelectual e o propio desenvolvemento da persona-
lidade, pois a política forma parte da personalidade, 
dunha forma de ver a vida. Polo tanto todo inflúe. 
-Segundo a súa opinión, que cualidades debe ter 
unha persoa para ser un bo político? 

-Non debe ser ambicioso nos temas materiais, si debe 
ser ambicioso no senso de convencer e trasladar as súas 
ideas con paixón e tamén ser paciente e estudar moito 
as cousas antes de dicilas. Tratar de explicalas hasta que 
che entendan. 
-Vostede leva xa moito tempo traballando en 
política, de que logro se sente 
máis satisfeito? 
-Do logro de defender 
sempre os intereses 
xerais e nunca os 
particulares. É un 
logro que ten que 
ver coa ética e coa 
política en maiús-
culas, a cal persigue 
o obxectivo de que a 
xente poida vivir con 
máis liberdade e con máis 
benestar. 
-Que grao de 
auto-
nomía 
teñen 
os 

conselleiros nas decisións que toman? 
-Pois moita, como tiña eu cando era conselleiro. Hai 
un presuposto e unha vez aprobado o presuposto 
teñen a posibilidade de ir executando ese presuposto 
dependendo das prioridades desa consellería. Hai un 
presuposto, hai uns obxectivos que acadar e nese ámbi-
to a autonomía é total. Así que a autonomía é toda. 
-Que cre que é mellor, que os cidadáns estean 
definidos politicamente ou que valoren en cada 
lexislatura as propostas dos políticos e voten en 
consecuencia? 
- A política non é ser hincha dun equipo de fútbol; a 

política é traballo, é preparación e honradez.  En 
política hai máis cousas interesantes que cousas 

desprezables. Os balances preséntanse cada catro 
anos e o que traballou ben debe de ser votado e 
o que traballou mal debe deixar paso a outro.
-Pasando a algo máis específico, as bases 
do decreto do Galego están creando 
moita polémica cidadá. Por que sentiu a 
necesidade dun cambio tan importante 
na política lingüística con respecto aos 

seus antecesores?
-Ao contrario, o 

que que-
remos é 

volver 
á 

Perfil express
-Un libro: 

-Cien años de soledad. 

-Unha comida: 

-Ovos con patacas fritas. 

-Un lugar: 

-Unha aldea do Atlas. 

-Unha película: 

-Érase unha vez en América. 

-Un soño: 

-“Os soños soños son”,  dicía Calderón



“O PP representa 
o tempo que nos 

toca vivir e respecta 
moito as liberdades”

-Cales son as fontes filosóficas, se é que 
as hai, da ideoloxía do PP? 
-Se é que as hai [risas]. O PP é un 
partido que representa o tempo que nos 
toca vivir, moi respectuoso co dereito das 
persoas, coa liberdade para decidir e cos 
niveis mínimos de benestar que deben ter 
todas as persoas. O que non pode-mos é 
crer que todos temos que ter un mínimo 
de riqueza se non somos capaces de creala 
co noso modelo político. 
-Por que se relaciona a xestión pri-
vada das institucións coas ideoloxías 
de dereitas e a xestión pública coas 
ideoloxías de esquerda?
-Ese é un vello truco 
da esquerda, de que a 
dereita non é soli-
daria e que a esquerda 
si. Eu penso que é 
unha discusión do 
século pasado, aquí hai 
pasado ou hai futuro, 
hai políticos e pensa-
mentos que se identi-
fican co futuro e otros 
co pasado. A división 
de esquerda e dereita 
é máis do século vinte 

política, a que hai demasiadas discusións 
e poucas propostas e tamén que hai 
algunhas condutas que non son nigún 
exemplo a seguir. Aínda así, penso que 
hai máis cousas interesantes que desp-
rezables. 
-Como convencería a un estudante 
que vota por primeira vez, que o vote a 
vostede? 
-Diríalle simplemente que vote ao que 
lle pareza menos malo e polo que crea el, 
non polo que lle digan os demais. Unha 
vez feito isto, pediríalle que me vote.
-Desde a súa experiencia, se un rapaz 
quere adicarse á política, que estudos 

lle recomendaría 
facer? 
-Calquera. O impor-
tante é formarse. Se un 
rapaz quere adicarse 
á política profesional, 
calquera estudo pode 
ser interesante, desde os 
máis técnicos ata os máis 
humanísticos, a política 
o que require é forma-
ción e sensibilidade e 
os estudos dan as dúas 
cousas. 

política lingüística de vinte anos 
en Galicia e o que non queremos 
é a política lingüística dos dous 
últimos anos; porque durante 
vinte anos en Galicia non se discutiu que, nas clases, 
o 50% das materias se dean en galego e o 50% en 
castelán. E que os alumnos se poidan dirixir ao profesor 
en galego ou en castelán, á elección dos alumnos; aínda 
que os exames de lingua galega ou de lingua castelá se 
fagan, por suposto, nesas linguas. Ademais, as escolas 
públicas teñen o dereito a ambicionar o manexo dunha 
terceira lingua, que é o inglés; non pode ser que os 
rapaces de Noia que teñan familias con diñeiro poidan 
ir a un colexio bilingüe privado e os rapaces de Noia que 
teñan unha renda menor non poidan aprender o inglés. 
Polo tanto, recuperar o equilibrio entre o galego e o 
castelán, acondicionar o manexo dunha terceira lingua, 
que é o inglés. En canto ás linguas oficiais, hai que 
coñecer as dúas para ter a posibilidade, unha vez que as 
coñezas, de elixir a lingua que queres utilizar con maior 
intensidade, pero coñecendo as dúas.
-Agora toca ser máis específica aínda e pregun-
tarlle polo saneamento da ría de Noia.
--A min o que me preocupa é que Noia consiga dúas 
cousas: primeiro, o saneamento e o abastecemento, e, 

o polo tanto, limpar a ría; e, segundo, que Noia estea 
perfectamente comunicada coas autovías de España e 
de toda Europa. E imos conseguir as dúas cousas antes 
do ano que vén.
-Para cando o desdobramento do corredor Brión-

Noia?
-Neste momentos [finais de marzo] 
estamos a piques de adxudicar 
a ponte de Noia para conseguir 

dúas cousas: hai que sacar o tráfico do núcleo e Noia, e 
que se poida ir en bici ou andando á praia desde Noia 
cruzando a ponte. E que sexa unha ponte singular. 
Imos facer a ponte e finalizar o corredor de Noia 
converténdoa nun futuro próximo en autovía. No 
2011 encargaremos o proxecto construtivo para 
completar a autovía.
-Cal é o problema de todos os que se ten que 
facer cargo diariamente o que máis lle preocupa 
neste momento en Galicia? 
-O problema que lle preocupa ás familias que é chegar 
a fin de mes, o problema do paro. Tamén me preocupa o 
aforro galego, que teñamos unha caixa en Galicia, pero 
o que máis me preocupa é o benestar. Esta é a chave da 
liberdade: se temos traballo, se temos un nivel mínimo 
de ingresos, somos máis libres para decidir. Por iso me 
preocupa o benestar como pedra angular da liberdade 
individual das persoas. 
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“Preocúpame o benestar como 
pedra angular da liberdade 

individual das persoas”

O presidente Núñez Feijóo no seu despacho de San Caetano respondendo ás preguntas de Alba Vázquez Burke. /  F.  J. G.

que do século vinte e un. 
-Unha boa parte dos xoves galegos confe-
san non ter interese na política, a que cre 
que é debido? 
-É debido a que están desencantados coa 

“Do que estou máis orgulloso é de 
defender sempre máis os intereses 

xerais e nunca os particulares”
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“A dereita vaiche dicir que 
somos todos iguais, pero non é certo”

Manuel Vázquez Fernández
Secretario Xeral do       
PSdG-PSOE

Manuel “Pachi”  Vázquez Fernández (O Carballiño-
Ourense, 1954) sucedeu a Emilio Pérez Touriño como 
Secretario Xeral e líder do PSdG-PSOE despois da 
derrota nas eleccións de marzo do 2009. Antes foi 
Conselleiro de Medio Ambiente con Touriño e, 
antes, alcalde do seu pobo, o Carballiño. É 
licenciado en medicina e actualmente 
lidera a oposición ao presidente Núñez 
Feijóo. A súa pasión é a política e 
nótaselle cando fala.
-Que é o que lle gusta máis do 
seu tráballo como político?
-A política é a vida, é estar en tódolos 
temas da vida, só que nunha cámara 
de moito aumento onde todo é moito 
máis grande: a tensión é moito máis 
grande, os nervios son moito 
máis grandes, a ilusión 
é tamén moito 
máis 
grande. 
Hai xente 

que di que a política é moi mala e moi fea. Iso di a 
xente de dereitas, que quere que a xente non entre en 
política. Eu digo ao revés, hai que entrar en política 
xa que a política é a que decide as cousas comúns. Eu 
sinto que unha sociedade funciona ben cando os seus 
políticos funcionan ben.
-E o que menos?

-A política é moi tensionante. Nela o ser o 
humano dá o mellor de si e o peor de si. 

Cada día tes momentos de elevadas 
tensións e o ser humano cando 

estamos en grupos e temos 
presións moi grandes empeza 
a saír e a aflorar o peor de nos 
mesmos. Pero iso é como na 

vida.
-Como e cando descubriu a 
súa vocación política?

-A política é unha diana. 
Empezas 

pouquiño a pouco e vaste liando: empezas de concellei-
ro e un día acabas sendo alcalde (eu mesmo fun alcalde 
moitos anos). A partir de aí xa é unha loucura, porque 
todo é un remuíño onde a propia xente che vai levando. 
Despois proposte conseguir ser deputado e cando te 
despistas acabas estando máis lonxe aínda. É unha 

cultura política, que nós dicimos sempre de broma, 
que como de infantería, porque empezas 

desde abaixo sendo concelleiro do teu 
pobo e acabas tendo a máxima 

responsabilidade do partido 
socialista de Galicia. Para 

min e para todos aqueles 
compañeiros e compañei-
ras que formamos parte 
deste proxecto é unha 

gran satisfacción poder 
participar nel. 

-Dende o seu punto de 
vista, como se forma o criterio 

político? Por influencia familiar? 
Grupo de amigos? Lecturas?

-Eu creo que hai personalidades 
políticas, hai xente á que lle gusta a 
convivencia, á que lle gusta estar coa 
xente. O político sempre sae daquelas 

Perfil express
-Un libro: 

-Los girasoles ciegos.

-Unha comida: 

-Cocido. 

-Un lugar: 

-A miña aldea. 

-Unha película: 

-Avatar. 

-Un soño: 

-Facer o que che gusta



“As políticas sociais, a 
sanidade e a educación
públicas son as esencias 

do socialismo”

-Unha boa parte dos xoves galegos 
confesan non ter interese na política, a 
que cre que é debido? 
-Por algo que se nos está escapando a 
todos, non hai comunicación. Os xoves 
teñen unha escala de valores distinta. 
Tamén hai unha variable nova que é a 
rede. Hai unha tendencia a comunicarse 
máis, pero a coñecerse a menos. Estanse 
dando canles de comunicación que os 
adultos non practicamos habitualmente 
e, sobre todo, que os xoves teñen unha 
cultura de valores diferente á nosa. É un 
modo de vida diferente. Como facer para 
atraelos para que participen nas decisións 
colectivas é unha preocupación que 
temos no Partido So-
cialista e para a que tra-
taremos de encontrar 
solucións na vindeira 
conferencia política no 
mes de xullo. 
-Como convencería a 
un estudante que vota 
por primeira vez que 
o vote a vostede? 
-Eu xa non me quei-
xaría se o convencera 
para que fora a votar. 

que ser parte dos que deciden, porque 
se non decides ti, sempre vai haber 
alguén que decida por ti. Hai que votar, 
participar. 
-Podería dicirme a grandes rasgos cales 
son as diferenzas fundamentais entre 
as ideoloxías de dereitas e as ideoloxías 
de esquerda? 
-A dereita vaiche dicir que somos todos 
iguais, pero non é certo. As sociedades 
sempre se organizaron do seguinte xeito: 
por un lado os poderes eclesiásticos, 
militares e civís, e por outro os que 
obedecen. Imos educados para que isto 
funcione así. Ser socialista é romper ese 
discurso. Para a dereita, por exemplo, 

en época de crise din 
“sálvese quen poda”; 
cando hai dificultades 
a esquerda di que a 
política é a que absorbe 
os problemas da xente, 
as políticas sociais, a 
sanidade e a educación 
públicas son as esencias 
do modelo socialista. 
Estas son as diferenzas 
entre as nosas propostas 
e as das dereitas.

persoas ás que lle gusta máis 
convivir, compartir, confrontar 
e resolver os problemas. Entón 
tes que ter unha personalidade 
xa específica para que isto che 
guste. Despois inflúen moitas cousas: hai xente que ten 
moita influencia nos grupos de amigos, outras teñen 
influencia profesional, e ás veces participas en grupos 
moi belixerantes como os sindicatos. Hai mil maneiras 
de chegar á política, pero no fondo tes que querer.
-Segundo a súa opinión, que calidades debe ter 
unha persoa para ser un bo político?
-Un bo político é o home ou a muller que resolve os 
problemas dos outros, pero que os resolve desde unha 
coherencia ideolóxica. Non vale facer trampas, non vale 
coller atallos, non vale pensar que todo está permitido, 
senón que hai que tratar de resolver os problemas da 
xente cunhas regras de xogo que son as do modelo 
democrático. Eu creo que iso é ser bo político e para ser 
un bo político hai que traballar moito e escoitar moito 
á xente, porque a xente é a que che vai definindo cales 
son as demandas sociais que hai que atender.
-Vostede leva xa moito tempo traballando en 
política, de que logro se sente máis satisfeito?
-Isto é como todo na vida, sentes ilusión por unha cousa 

ata que chega, cando chega xa cambias de ilusión. Eu 
creo que isto é unha búsqueda permanente de metas, 
de obxectivos. Eu fun moito tempo oposición no meu 
pobo, e dicía que si algún día fora alcalde, pois que 
gusto. Entón, cando chegas a ser alcalde e levas tempo 

de alcalde chega tamén o aburri-
mento. Despois proposte ir ao 
Parlamento e ao final sempre vas 
tendo metas. As metas sempre se 
alimentan pola confianza que nos 

da a xente. Cando ti ves que os compañeiros de partido 
te animan para representalos, e que a xente te vota, aí 
é cando ti vas vendo que isto funciona razoablemente 
ben. Por iso creo que é moi importante estar cerca da 
xente.
-Que é o que caracteriza o traballo dun político 
dende a oposición e que diferenzas hai cando se 
está no goberno?
-Isto é un tobogán: goberno, oposición, goberno, opo-
sición. Agora toca oposición e certamente é moi dura, 
sobre todo cando foches goberno. 
-É duro estar na oposición? 
-Si, é bastante frustante, sobre todo cando ves dunha 
experiencia de xestión. Desde a oposición é difícil trans-
formar a sociedade. Cando se está no goberno fáiselle 
pouco caso á oposición e cando se está na oposición o 
goberno faiche pouco caso.
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“É duro estar na oposición, sobre 
todo cando fuches goberno e ves 

dunha experiencia de xestión”

O líder do PSdG no seu despacho do Parlamento de Galicia con Alba Vázquez Burke (esq.) e Fátima Rolán Dosantos (der.). /  C. L.

Se ademais me vota a min, moito mellor. O 
mundo divídese en dous grandes grupos, e 
ti tes que escoller estar nun deles, nos que 
deciden ou nos que obedecen. O socialistas 
somos un movemento transformador e nós 
temos que pedirlle a todo o mundo que ten 

“Un bo político é o home ou  a 
muller que resolve os problemas 

dos outros sen buscar atallos”
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“Hai que defender o noso dereito
 a vivir en galego”

Guillerme Vázquez Vázquez
Voceiro nacional do BNG

Guillerme Vázquez Vázquez (Pontevedra, 1952) cover-
tiuse en voceiro nacional e líder do Bloque Nacionalista 
Galego tras os resultados das eleccións de marzo de 
2009.  É licenciado en medicina pola Universidade de 
Santiago e foi profesor de secundaria no instituto Frai 
Martín Sarmiento de Pontevedra. Foi concelleiro na 
súa cidade natal, deputado no Parlamento de Galicia 
(1993-1996) e no Congreso (1996-2003), de onde 
voltou para volver a ser concelleiro en Pontevedra. 
Unha personalidade tranquila non lle quita forza ao seu 
discurso cando se fala, como aquí, de política.
-Como e cando descubriu a súa vocación política?
-Dalgunha maneira unha persoa que tivo moita 
importancia no meu modo de pensar foi o meu pai, 
meu pai era unha persoa anticentralista.
-Que é o que lle gusta 
máis do seu 
traballo como 
político?
-Cando un 
está na política 
por vocación, 
por crer que 
a política 
non deixa 

de ser unha actividade máis que  ten que servir para 
transformar a sociedade nun sentido positivo, que 
sirva para que en momentos como estes a sociedade 
non retroceda máis do que prentenden os que mandan 
nela, e para contribuír a que sexa mellor que o que 
tivemos antes. Estar na política por vocación e non por 
outro tipo de intereses, é fundamental.
-E o que menos?

-O que menos é que 
se te dedicas a 

isto dende este 
punto de vista, 

como leva-
mos facendo 
algúns 
dende hai 

uns cantos 
anos, tes 

pouco 
tempo 

para ti 

mesmo e moitas veces dispós de pouco tempo para a 
túa familia e amigos. Con todo, eu sempre digo que 
isto é voluntario, e non me queixo porque  é a miña 

vocación de vida e dende logo tamén os que che 
rodean, os que me rodean a min polo menos, son 

conscientes desa situación e tampouco viven 
enganados. De  tódolos xeitos, sempre hai que 
tratar de deixar un pouco de tempo libre á 

marxe da política.
-Como é para vostede un día normal como 

líder da terceira forza política en Galicia?
-Un día normal é un día coma este, empezas pola 
mañá e terminas pola noite, abordando diferentes 
tarefas, intenso sen que chegue a morrer. Procuro, 
aínda que non sempre é posible, que me quede 
libre o sábado pola tarde e o domingo.
-Cales son as diferenzas fundamen-
tais entre as ideoloxías de dereitas 

e as de esquerdas nun lugar como 
Galicia?

--As definicións teóricas están bastante 
diluídas, pero digamos que as ideoloxías 

de dereitas basicamente atenden aos 
intereses dos sectores máis poderosos da 
sociedade, aínda que fagan cánticos de facer 
o contrario e as ideoloxías de esquerdas 

Perfil express
-Un libro: 

-Sempre en Galiza. 

-Unha comida: 

-Cocido. 

-Un lugar: 

-Pontevedra. 

-Unha película: 

-Sempre Xonxa. 

-Un soño: 

-Que Galiza sexa dona do seu destino. Un 

soño que espero que algún día realicemos.



“Os poderes fácticos 
desprestixian a política 

para controlar e 
dominar a sociedade”

-Unha boa parte dos xoves galegos 
confesan non ter interese na política, a 
que cre que é debido? 
-Hai un interese notorio por parte dos 
poderes fácticos, dos poderes que man-
dan, en difundir a idea de que a política é 
mala en si mesma, de que non serve para 
nada. Procúrase o desprestixio da política 
e despolitizar a sociedade debido a que 
así a sociedade é mais fácil de controlar e 
dominar. 
É verdade que hai moitos comportamen-
tos políticos que levan a pensar que isto é 
así. Pode ser que que haxa un desinterese 
que non había hai trinta anos, onde a 
xente máis activa e 
combativa era precisa-
mente a máis xove. 
Ao final é importante 
darse conta de que 
participar en política 
ten que ver con intervir 
para que a sociedade 
vaia nunha determina-
da dirección. Non creo 
que sexa a aspiración 
de ninguna persoa 
xove ser mileurista, 
depender dos pais, ter 

-Como convencería a un estudante 
que vota por primeira vez que o vote a 
vostede?
-Non tanto que me vote a min coma que 
vote ao BNG. A verdade é que somos o 
único partido político que temos unha 
perspectiva integramente galega, exclusi-
vamente dende os intereses do noso país.
A única posibilidade de conseguir eses 
dereitos alienables dos que falei, coma 
o vivir en galego ou traballar no noso 
país só se consigue si a sociedade galega 
acaba entendendo que estes dereitos se 
conquistan, non se regalan. 
Cando miramos a outras comunidades 

do estado español como 
Cataluña, só hai que 
comparar e ver a quen 
lle vai mellor. Polo tanto, 
a ideoloxía do BNG é  
a única que é útil para 
defender os intereses da 
nosa aterra, e polo tanto 
o mais útil que pode 
facer calquera é votar 
polo BNG. 
Unha vez dito isto, 
cada un fará o que crea 
oportuno.

defenden os intereses das capas 
máis baixas da sociedade por 
dicilo de algunha maneira.
A ideoloxía de dereitas está moi 
viva e activa e non só no contexto galego senón tamén 
a nivel europeo. Á esquerda faille falta gañar algún 
punch e abandonar ese mimetismo que está sucedendo 
desgraciadamente en toda Europa. Así que existen 
diferentes ideoloxías porque, para ben ou para mal,  na 
sociedade tamén existen diferentes clases sociais.
-Cales son as fontes idolóxicas do BNG?
-Nós cremos que Galiza é unha nación e por tanto 
actuamos en consecuencia. Galiza é nación porque ten 
idioma, ten cultura, ten territorio e ten identidade. 
Ademais, somos nacionalistas de esquerdas.
-Cal é problema que máis lle preocupa neste 
momento en Galicia?
-A crise económica, sen dúbida. Se observamos a nosa 
realidade nacional, vemos que Galicia é un país rico, que 
ten posibilidades tanto no sector pesqueiro, mineral, 
etc Se observamos esa realidade onde case a metade 
do noso país está practicamente despoboado e que se 
acaba concentrando nunha franxa costeira e incluso aí 
nos encontramos cunha situación onde xeración tras  
xeración a xente ten que emigrar coma se fora unha 

maldición bíblica. Isto é un problema moi importante. 
Se ademais lle engadimos unha situación de crise 
económica que está provocando uns problemas moi 
gordos como que a xente  non sabe se vai poder levar 
un salario ao final de mes, non sabe se vai poder pagar 

a hipoteca, non sabe se ceder ante 
a empresa porque é mellor trabal-
lar por 400 euros que non traballar,  
temos un problema moi pero que 

moi grave.
Ademais disto tamén me preocupa o futuro das caixas, 
se van a ser ou non galegas porque isto afecta directa-
mente ao anterior e aínda que poda parecer só cousas 
de políticos tamén me preocupa o estatuto galego 
para conseguir ter máis capacidade e competencia de 
autogoberno.
Con todo, volvo a reiterar que o problema máis forte 
é a situación de paro e esa situación de desenvolve-
mento económico que polas vías que vai obriga a que 
xeración tras xeración dos nosos xoves teñan que saír 
do país. Eu non acepto esta realidade nin nunca a 
aceptarei.
-E por último xa, un soño?
-Hai moitos no ámbito político. A min o que me gustaría 
é que o noso país se estabilice, que a xente non teña 
que emigrar, que cando alguén acabe unha carreira 
poida vir a Galicia a traballar. 
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“Non acepto que  xeración tras 
xeración os nosos xoves teñan 

que saír do país”

O voceiro do BNG responde ás preguntas de Alba Vázquez Burke (esq.) e Fátima Rolán Dosantos (der.) na sede do partido. /  C. L.

un traballo precario. Eu penso que os xoves 
o que queredes é poder vivir no voso país, 
ter un traballo digno e iso só se consegue 
loitando por eses dereitos. Non se agasalla 
nada a ninguén, e menos aos galegos.

“Non se agasalla nada a 
ninguén, e menos aos 

galegos”
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O último Xacobeo nos próximos once anos ábrese con ilusión para a cidade e para Galicia 

A visita do Papa dalle impulso tras un inicio vacilante

O Ano Xacobeo ven de máis atrás da Idade Media cando 
descubriron o sepulcro do apostol Santiago nesa mesma 
cidade de Santiago de Compostela; pero fisose público 
no ano 1993, ano onde o Ano Xacobeo colle forza e 
Santiago ten máis peregrinos que ningún outro ano. 
Antigamente o camiño de Santiago facíase en barco e 
o porto máis importante neses tempos era o de Noia. 
Colleu tanta importancia que se fixeron tantas rutas 
que se empezaramos a citalas non acabariamos ata 
o proximo Ano Xacobeo. As máis importantes son o 
Camiño Francés, o Camiño da Vía da Plata e o Camiño 
Inglés. En Galicia tamén hai bastantes camiños desde 
todos os puntos da súa xeografía. 
A Compostela é un documento onde di que fixeches 
o Camiño e tes que facer un determinado número de 
kilómetros para conseguila, segundo o canónigo Genaro 
Cebrián: “Para que che entreguen unha Compostela tes 
que facer 100 km. a pe ou a cabalo ou ben 200 km. en 
bici”. 
O camiño de Santiago ten unha gran importancia cul-
tural, espiritual e económica. En canto á súa importan-
cia espiritual, moita xente ven facer o camiño por varias 

motivacións diferentes, como di o arzobispo Julián Bar-
rio: “Practicamente un 80% o fai por unha motivación 
espiritual, hai un 10% que é unha motivación espiritual 
e cultural e despois hay un 10% que realmente non 
sabe por que se puxo en camiño”. O arzobispado de 
Santiago ten referencia do número de peregrinos que 
chegan á catedral de Santiago por medio da Oficina do 
Peregrino. Sabemos que no ano 1993 chegaron 99.436 
peregrinos, no 1999 chegaron 154.613 e no ano 2004 
chegaron 179.944 peregrinos en total. As persoas non 
só fan o camiño a pé, a cabalo ou en bici, tamén o fan 
en silla de rodas. No ano 2004 chegaron en bici 21.260, 

O Xacobeo 2010 arranca con forza

“Practicamente un 80% fai o 
Camiño por unha motivación 
espiritual, un 10% espiritual 

e cultural e un 10% non sabe”

Básicos para o Camiño
O equipamento ideal na época de verán 
(cando máis xente se bota a andar cara 
a Santiago) é:

• Un par de botas cómodas e usadas
• Unha mochila lixeira que pese un  
      10% do peso do dono.
• Un saco de durmir lixeiro.
• Dúas mudas de roupa cómoda.
• Un bastón ou bordón.
• Un chubasqueiro.
• Un pequeno botiquín.
• Crema de protección solar
• Deterxente en po.
• Adestramento previo.



“Moitos descubren 
no Camiño que 
é posible vivir 

doutra maneira”

Don Genaro Cebrián é o canónigo 
delegado das peregrinacións, responsable 
de acoller aos peregrinos que chegan a 
Santiago con ánimo de “gañar a Com-
postela”, para o cal é necesario andar 100 
kilómetros a pé ou 200 en bicicleta ou a 
cabalo.   
-Dende que países hai Camiño ata Santiago? 
-Os camiños fannos os peregrinos, non 
hai camiños feitos previamente. As calza-
das romanas foron usadas desde sempre 
para facer o camiño. O máis transitado 
é o camino Francés por que está moi 
preparado para satisfacer as necesidades 
dos peregrinos de descanso e comida. 
Casi o oitenta por cento dos peregrinos 
que chegan a Santiago fano polo Camiño 
francés. 
-Que actos están pre-
parados especialmente 
para os peregrinos? 
-As misas do peregri-
nos que son catro, as 
máis concurridas son as 
das doce e a das seis da 
tarde na que se pon o 
botafumeiros. Haberá 
peregrinación xuvenil 
moi importante no 
mes de agosto, máis de 
25.000 mozos e mozas. 
-Por que hai xente 
que non sendo relixi-
osa fai o Camiño? 
-O camino está aberto 
a todo o mundo, as 
motivacións polas que 

xente descubre que é posible vivir doutra 
maneira, con moi poucas cousas, cantas 
menos mellor. 
-Pensa que o Camiño pode axudar a 
xente a encontarse consigo mesma? 
-Evidentemente, poder pensar e reflexio-
nar, adicarse tempo en soedade, son cou-
sas que non facemos habitualmente e que 
axudan a encontrarse con un mesmo. 
-Cantos kilometros hay que percorrer 
para que te entreguen unha Compostela? 
-Pois 100 km. a pe ou a cabalo e 200 en 
bicicleta. Esto sempre e cando se faga por 
motivos relixiosos. 
-Cantas credenciais dan de media ao día? 
-Depende, depende dos meses. En verán 
danse máis de mil ao día. 
-En que estado chegan os peregrinos aquí? 

-Por moi cansados que 
cheguen, chegan de 
marabilla. Sen deterio-
rarse moito e contentos 
de chegar. 
-Que significa para 
vostede o Camiño de 
Santiago? 
-É algo moi especial, 
unha maneira de encon-
trarse con un mesmo, 
ca natureza, cos demais 
e tamén con Dios. Nin-
guén chega aquí igual 
que comenzou, é unha 
experiencia de cambio 
interior. 

ANA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
IARA SUÁREZ MARTÍNEZ

a pé 156.952, a cabalo 1.672 e 
en silla de rodas 60. 
O camiño non ten por que acabar en Santiago espe-
cialmente. Antigamente moitas persoas acababan o 
camiño en Fisterra ou Muxía por unhas motivacións 
diferentes ás de hoxe en día; a xente cría que Fisterra 
era o fin do mundo e terminaban alí por querer visitar 
o sitio onde acaba o mundo. Hoxe as persoas que ter-
minan o camiño en Fisterra ou Muxía non teñen unha 
motivación concreta senón que é por seguir a tradición. 
Agora falaremos da importacia da economía no camiño 
de Santiago. Segundo o Alcalde de Santiago Xosé L. 
Sánchez Bugallo: “Nos  datos que temos dos anos 1993, 
1999, 2004 o producto interior da cidade subíu un 10% 
aproximadamente, o que supón uns 300 millóns de 
euros, unha cifra realmente importante”. A crise non 
perxudicará tanto este Ano Compostelano. O alcalde de 
Santiago di que non afectará no número de visitantes, 

pero o caso é que o consumo por 
persoa ao día disminúa. Tamén a 

estancia media na cidade é posible que baixe.  Estes 
anos aumentou a dous días e medio e coa actual 
situación de crise é posible que baixe 2.1 días.  A 
pesar da crise que estamos vivindo o Papa crea unha 
sensación positiva nas persoas. Cando deron a noticia 
de que este ano Benedicto XVI nos ía visitar o próximo 
6 de Novembro os hoteis de luxo agotaron tódalas súas 
prazas en só dúas horas. 
Ademais da visita do pontífice, a axenda cultural de 
Santiago é un atractivo máis da cidade que conta con 
espectáculos como o Circo Do Sol e numerosos concer-
tos de todo tipo de músicas. 

NOELIA LIÑAYO REDONDO
MÍRIAM LÓPEZ ROMERO

ANA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
IARA SUÁREZ MARTÍNEZ 
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“Nos tres últimos Xacobeos o 
producto interior da cidade 

subiu un 10%, uns 300 millóns”

Don Genaro na Oficina do Peregrino de Santiago con Ana Rodíguez Álvarez (esq.) e Iara Suárez Martínez (der.). /  C. L.

un se pon en camiño son moi variadas, a 
experiencia é única 
-Que ten o Camiño que o fai tan especial? 
-É por que te liberas de todo, deixas todo, 
todo o que na vida nos fai desgraciados e 
nos da preocupacións, o traballo, os ma-
los humores as preocupacións materiais; 
encóntraste moi liberado de todo eso. Moita 

“As motivacións polas que un se 
pon en camiño son moi variadas, 

a experiencia é única”



“O Camiño é á vez unha 
experiencia relixiosa e espiritual”

Monseñor Julián Barrio fala da universalidade do 
camiño e como punto de encontro de culturas. 
-Xacobeo, Ano Xubilar, Ano Santo Compostelán: 
Cal prefire e por que? 
-Normalmente eu adoito falar sempre do Ano Santo 
Compostelán porque entendo que é un acontecemento 
eclesial que ten unha dimensión profundamente reli-
xiosa e espiritual. 
-Din que todos os camiños terminan en Roma, hai 
moitos que traen a Santiago. Que importancia 
tivo e ten o camiño para unir diferentes culturas? 
-Sen ningunha dúbida unha importancia extraordi-
naria. É verdade que todos os camiños levan a Roma 
pero nós podemos dicir que todos os camiños traen cara 
a Santiago porque realmente o acontecemento que 
estamos a vivir trae xente de todas as partes do mundo 
a Santiago, é dicir, que a peregrinación a Santiago é 
unha peregrinación realmente universal. 
-Non cre que isto o aparta da vida espiritual? 
-Eu creo que non, con todo temos que estar moi atentos 
para que o camiño non se converta nunha realidade 
inerte á marxe da súa dimensión relixiosa e espiritual. 
-Ás veces vemos nos medios polémicas sobre unha 
organización tan complexa. Cales foron os proble-
mas mais importantes e como se resolveron? 
-A organización dun Ano Santo non deixa de ser complexa, 
ademais, cada un ve desde a súa perspectiva esta realidade. 

-Todo o conxunto monumental e artístico da Igrexa 
Compostelá debe ser moi cara manter. Como se finan-
cia, e quen é o responsable das decisións para conservala? 
-Nós temos un patrimonio grande e artisticamente 

digno de admirar e moi difícil de conservar. Teño que 
agradecer toda a colaboración da administración que 
nos axuda como tamén as fundacións. O Pórtico da 
Gloria témolo entre andamios porque se está levando 
a cabo unha restauración que esta financiada pola 
fundación Pedro Barrié da Maza. A nosa preocupación , 

“A peregrinación a Santiago 
é unha peregrinación 
realmente universal”

O arcebispo Julián Barrio no Pazo de Xelmírez con Míriam López Romero (esq.) e Ana Rodríguez Álvarez (der.). /  I. S.

“É desaconsellable por a 
man na columna central do 

Pórtico da Gloria”
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é o poder transmitir o que herdamos pero pódese seguir 
incrementando e en mellores condicións. Non é fácil 
recuperar e legar un patrimonio artístico tan rico como 
é o da Igrexa Compostelá. 
-Non cre que quizas a xente se sentirá un pouco 
frustrada ao non poder facer o saúdo tradicional 
e pór a man na columna? 
-Si. Á marxe de ter aí as estadas, patrimonio díxonos 
que non podemos seguir co costume de pór a man na 
columna porque isto está afectando. Un estudo cientí-
fico demostrou que a columna sofre unha pequena 
desviación que aínda que sexa unha desviación 
milimétrica no conxunto da obra vaille afectar. Si que-
remos preservar esta obra temos que facer unha serie 
de sacrificios que afecta non tanto ao material senón á 
dimensión relixiosa da persoa, pero hai que asimilalo. 
-Suponse que o final do camiño de Santiago é o 
sepulcro do Apóstolo. Como interpreta vostede que se 
combine este final cun final en Fisterra ou Muxía? 
-O final do camiño é a tumba do Apóstolo e esta é 
a tradición apostólica que fundamenta a nosa fe e 
lévanos a redescubrir os valores relixiosos cos que 
temos que vivir. Moitos dos peregrinos chegan até 
Finisterre pero isto xa é outra dimensión. Paréceme ben. 
Os peregrinos que chegaban nos séculos XII, XIII, XIV 
a Santiago, debemos de pensar que para eles Fisterra 
era o fin da terra, tiña un sentido atractivo e o dicir “eu 
estiven alí onde a terra termina”. Isto é algo que vén 
vivindo desde entón e que non ten valor no sentido 
relixioso, a meta é esta e non Fisterra. 
-Ten algo que ver isto con tradicións anteriores á 
chegada do Cristianismo? 
-Non teño referencias de que antes de iniciarse a pe-
regrinación do camiño Fisterra tivese unha relevancia 
significativa, entre outras cousas porque os aldeáns 
xa sabían onde estaba Fisterra e o que significaba. 
Máis ben foi algo que se puxo de relevo con motivo 
da peregrinación. Os que viñan de fóra, a atracción e a 
realidade suxestiva era chegar ao fin da Terra, Finisterre. 
-Dise que o camiño de Santiago é un destino de 
moda. Que pensa vostede sobre esta popularidade? 
-A popularidade que foi adquirindo o Camiño de San-
tiago déronlla as persoas que ano tras ano están a facer 
este camiño. No ano 1982 cando a súa Santidade o papa 
Xoán Paulo II estivo aquí en Santiago a peregrinación 
adquiriu un auxe realmente sorprendente e extraordi-
nario. As estatísticas están a dicirnos que o numero de 
peregrinos que fan o camiño a pé, e nós temos referen-
cia deles na oficina do peregrino, cada ano é un numero 
maior. Cales son as motivacións? Un 80% faio por unha 
motivación espiritual, un 10% é unha motivación 
espiritual e cultural e despois hai un 10% que non sabe 
porque se puxo en camiño. 

NOELIA LIÑAYO REDONDO
MÍRIAM LÓPEZ ROMERO

ANA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
IARA SUÁREZ MARTÍNEZ 

O Arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio Barrio, analiza o significado do Camiño



“Esencialmente o concello prepara aparcamento e 
fai un gran esforzo en limpeza e seguridade”

Jose Sánchez Bugallo é o alcalde de Santiago de Com-
postela e conta que a crisis este ano non afectará tanto 
a Santiago polo Ano Xacobeo. 
-Cambia algo a súa actividade por ser o Xacobeo? 
-Sobre todo a necesidade de traballar moito máis na 
actividade exterior e protocolaria. É unha obriga que 
hai que asumir. Ás veces hai tantas cousas que facer 
que dis: “eu preferia estar traballando que estar facendo 
esto”! A xente pode pensar que sempre estás de ceas, 
pero son obligacións que forman parte deste traballo. 
-Cal e o impacto económico en Santiago do Ano Xacobeo? 
-Veremos o que pasa a final de ano. Nos datos que temos 
dos anos 1993,1999 e 2004 o producto interior da cidade 
subíu un 10% aproximadamente, o que supón uns 300 
millóns de euros, unha cifra realmente importante. 
-Vostede cre que a actual crise afectará a afluen-
cia de xente durante este ano? 
-Non ten porque afectar ao número de visitantes. Outra 
cuestión é o consumo por persoa e día que é posible 
que si disminúa. A estadía media na cidade tamén é 
posible que baixe. Nos últimos anos iba aumentando 
e xa estábamos casi nos dóus días e medio. Coa actual 
situación de crise é posible que baixe a 2,1 días. 
-Cal e o perfil medio do visitante en Santiago , 
ben de mochila ou de hotel? 
-Non hai que sacar conclusións precipitadas e pensar 
que un visitante que ven de mochila non ten recursos. 
Moitas das persoas que veñen a pe facendo o Camiño de 

Santiago fano con mochila porque así o decidiron, pero a 
veces son persoas de enormes recursos económicos. 
O cambio fundamental que se produce no ano Santo son 
as excursións e expedicións masivas que se organizan por 
parroquias e que veñen pola mañán e se van a mediodía. 
Pasamos de 4 millóns de visitantes a 7 ou 8 dun Ano Santo. 
-Promocionase dende o Concello o Ano Xacobeo en Europa? 
-Si, este mes de marzo  temos previsto estar en varias 
cidades italianas, en Madrid, seguramente en Bruxelas e 
tamén en Brasil, que para nos é un mercado importante. 
-Que actividades propón o concello para os peregrinos? 

“É moi importante garantizar a 
seguridade do visitante en todas 

partes, tamén na catedral”

O alcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo comparte con Miriam López Romero no despacho da alcaldía no Pazo de Raxoi. /  C. L.

“O consumo por persoa e día 
quizás disminúa pola crise, 

pero non afectará ao número 
de visitantes”

33ENTREPONTES

-Este ano hai unha serie de dificultades derivadas do propio 
escenario económico e tamén dalgunha decisión política. 
Esencialmente o concello prepara onde aparcar os coches e 
autobuses e faise un gran esforzo en limpeza e seguridade 
de tal xeito que o visitante se encontre cunha cidade limpa, 
coidada e segura. No punto álxido do ano no casco histórico 
dóblase a recollida de basura de sete veces a semana a 
catorce e límpase dúas veces cada día. 
-Visión turística-económica fronte a visión es-
piritual e relixiosa, existe a coordinación na pre-
paración do Ano Xacobeo ou cada un encargase 
da súa parcela sen ter en conta as necesidades 
dos visitantes e dos peregrinos que chegan por 
primeira vez ao Pórtico da Gloria? 
-As dúas cousas, pero hai un tema que é especialmente 
recurrente e importante que é o da seguridade no 
interior da catedral. A igrexa non é partidaria de que a 
policía entre na catedral nin de portas para dentro nin 
de verxas para dentro. Só en eventos extraordinarios 
o autoriza, pero para nós é moi importante garantizar 
a seguridade do visitante en todas partes. Esto non 
sempre é posible porque a catedral ten consideración 
de recinto privado e as forzas de seguridade do estado 
non poden entrar sin permiso.  

NOELIA LIÑAYO REDONDO
MÍRIAM LÓPEZ ROMERO

ANA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
IARA SUÁREZ MARTÍNEZ

O alcalde Sánchez Bugallo explica o papel do concello durante o Xacobeo 2010
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“É importante ensinar a escoitar a música, 
pero, sobre todo, hai que ensinar a amala”

Antoni Ros-Marbà
Director Titular da Real        
Filharmonía de 
Galicia
Fai uns meses, as 
miñas compañeiras 
e máis eu tivemos 
o privilexio de 
poder escoitar un 
ensaio e disfrutar 
da compañía 
dun gran 
mestre 
da 

música, Antoni Ros-Marbà. A súa dedicación e deli-
cadeza á hora de tratar coa música demostrounos por 

que chegou tan lonxe no seu traballo. Cada detalle 
que aportaba á sinfonía do ensaio a facía 
aínda unha obra máis perfecta, convertendo 
así unha melodía normal nunha melodía 

extraordinaria. E coa maior sinceridade posible 
podo dicir que se puiderades escoitar o valor da súa 
música desexariades 
ter un Ros-Marbà 
dentro de vós 

diri-
xindo a vosa 

melodía 
interior.

O mestre Antoni 

Ros- 
Marbà 

(L’Hospitalet 
de Llobregat, 1937) 

estudou no Conservatorio 
de Barcelona e dirixiu a Sinfónica 

de RTVE, a Ciutat de Barcelona, a Nacional de 
España e numerosas orquestras de diferentes países. 
A súa dedicación e delicadeza incluso nun ensaio 
demostra por que chegou tan lonxe no seu traballo. 
Ama a música, vívea e iso nótase ben.

--Na clase de música hai persoas que teñen 
dificultade para cantar, ou tocar un instrumento. 
Un músico, nace ou faise?
-De entrada nace, pero despois faise. Soamente con nacer 
non é suficiente. Pode chegar a facerse intelectualmente, 
pero se non ten o instinto musical esta persoa poderase 
dedicar á musicoloxía ou a outras ramas da música. Pero 
igualmente poderase dicir que non ten a suficiente base 
para ser un artista. O artista teno que levar un pouco 
dentro; o que pasa é que despois hai que cultivalo, tense 
que traballar moito para ser un músico moi competente, 
tanto para ser instrumentista como director ou composi-
tor. É unha carreira moi dura e moi longa, e que necesita 
unha gran dose de dedicación e de “fanatismo”. Se isto 
non existe, o artista quédase a medio camiño.
-Que é o que máis e o que menos lle gusta do seu 
traballo, e por que?
-O que máis é o momento no que fago música e cando 

estudo a obra; o que menos me gusta son os 
problemas derivados da profesión. Como calquera 

profesión é problemática: existen envexas e tamén 
moita mentira; mentira no sentido de xente que sabe 
moi ben vender o seu produto, pero que detrás de todo 
iso non hai moita verdade.
-Vivaldi, Beethoven, Bach, Mozart, Falla, Tchaiko-
vsky... Cal e por que?
-Cada un destes compositores que me estas nomeando, 
que son moi diferentes, ten unha importancia moi defi-
nida na historia da música. Eu creo que de todas formas 
hai dous grandes compositores que son emblemáticos 
e que sen eles a música sería doutra forma: Bach, por 
suposto, ten unha obra moi extensa e despois, por 
afinidade, Mozart. Antón García Aril dixo unha vez que 
hai moi bos compositores e grandes compositores, pero 
Mozart é a música. Hai un médico que descubriu que 
Mozart é un compositor que da boas vibracións e que 
ten importancia terapéutica. Despois de seguir a varios 
compositores este médico francés chegou á conclusión 

de que o único que fai isto é Mozart, por un lado, e 
o canto Gregoriano por outro.
-Como inflúe o ter músicos de diversas 
nacionalidades á hora de dirixir unha 
orquestra?
-Estamos na época da globalización. Antes era moi 
difícil xuntar músicos de distintas latitudes, de 
escolas moi diversas. Hoxe en día non é tan difícil. 



“O ritmo de 
vida en Galicia é 
moito mellor”

-Cando e como descubriu que a música 
sería algo tan importante na súa vida?
-Máis que descubrilo, nacín con elo. Na 
posguerra no meu barrio non había nada. 
Na escola de párvulos unha mestra que 
nos facía cantar preguntáronme se que-
ría estudar música. Foi unha casualidade 
porque na casa non había tradición 
musical.
-Poderíanos contar con certo detalle como 
é para vostede un día de concerto?
-Un día de concerto xeralmente pode haber 
un ensaio xeral, no ensaio xeral eu podo tocar 
o programa, corrixir algunhas cousas, pero 
procurar que o programa funcione. E despois 
encérrome moito en min 
mesmo, normalmente 
ceo dunha forma moi 
simple, normalmente 
pasta para que me dea 
enerxía, durmo un pouco 
e despois como estar na 
capela, pois pensando 
moito no que un ten que 
dirixir, preparar un pouco 
o espírito dun mesmo.
-Ten algún ritual 
especial para antes de 
actuar?

-O público sempre impón, impón moito 
respecto, pero ao mesmo tempo tamén che 
da a suficiente enerxía, para que despois 
poidas, digamos, superar, entre comiñas, o 
que representa un evento como un concerto. 
Todos os concertos son importantes, porque 
moitas veces, na sala pode aparecer a persoa 
máis inesperada e no lugar máis inesperado.
-No seu traballo música clásica e, para 
relaxarse?
-Literatura, un partido de fútbol na TV 
ou no propio estadio.
-Como se sente en Galicia?
-É a miña segunda casa; gústame moito 
a natureza. O país, é dunha beleza 

extraordinaria, e non son 
o único en imaxinar que 
o ritmo de vida de aquí é 
moito mellor.
-Como planea o seu 
futuro?
 -Non o planeo, pero a 
miña vida sen música 
sería o comezo da morte. 
Dunha forma ou doutra 
teño que seguir ou diri-
xindo ou compoñendo 
ou ensinando, pero vivir 
na e coa música.

Hai músicos que saen a perfec-
cionarse en escolas de Europa 
e hai moita máis movilidade. 
Nesta orquestra hai músicos de 
nacionalidades distintas. É como 
se o Apóstolo nos tivera inte-
grado a todos aquí coas boas vibracións que da Santiago 
de Compostela. Este é un país que nos acolleu a todos 
dunha forma moi natural, e sentímonos moi ben aquí.
-Por que hai tantos músicos profesionais estran-
xeiros e tan poucos galegos?
-Cada vez hai máis músicos galegos que van saíndo, pero 
necesítase tempo. Os músicos que veñen de fóra proceden 
de culturas europeas que levan centos de anos. E temos 
que pensar que aquí fai entre 15 e 20 anos isto era un 
xardín completamente deserto, que agora está florecendo 
dunha forma tan extraordinaria porque hai moito talento, 
pero para iso necesítase dun tempo determinado para 
que estas flores florezan e que este xardín se agrande co 
potencial que ten, que é enorme.
-Que opinión lle merece a ensinanza da música en España?
-Foi un desastre, pero vai mellorando co tempo. Pero 
aínda non é o que debe de ser, imos bastante atrasados. 
É un país moi xove en comparación a outros países. Hai 
que pensar que en América e en Europa as posibilidades 

que hai para estudar nas universidades son enormes 
con centros especializados onde moitos galegos, cata-
láns e españois van para formarse. Aquí necesitamos 

un pouco máis de tempo.
-Cre que é necesario ensinar a 
importancia da música clásica ou 
é algo espontáneo co que se nace?
-Ao igual que tamén é importante 
ensinar a escoitala hai que ensinar 

a amala. Antes había un tipo de concertos didácticos 
moi malos. De que nos serve que saia un home a ex-
plicar cando naceu Mozart ou cando morreu Beethoven 
ou explicando cousas da teoría da música? De moi 
pouco. Moitas veces era para que este home demostrara 
canto sabía, pero non canto sabía ensinar. Eu creo que 
pouco a pouco se está empezando a saber como hai 
que tratar á xente máis xove, como hai que ensinarlles 
a amar a música.
-Cre que os xoves españois saben gozar da música 
clásica?
-Levamos moitos anos de descolocación. Ademais, non 
axudan demasiado os medios de comunicación e o tipo 
de sociedade actual vive moi á presa e con poucas posi-
bilidades de consolidar as necesidades non soamente 
da música, senón tamén da cultura e da arte.

BELÉN FREIRE VILAS 
FRANCISCA LEIS MOLEDO
ELISA SOUTULLO GARCÍA
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“Fai 20 anos este era un 
xardín deserto que agora está 
florecendo extraordinariamente”

O maestro Antoni Ros-Marbà dirixindo un ensaio da Real Filharmonía de Galicia no Auditorio de Santiago. /  B. F.

-Non son neste caso unha persoa de especial-
mente relixiosa, pero ben, porque si, é unha mes-
tura de moitas cousas; non cho sabería explicar.
-Como se sente ante a orquestra e o público 
durante unha actuación? Como lle inflúe?

“Mozart é a música, e como 
compositor da moi boas 

vibracións e é terapéutico”
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O pintor noies fala apaixoadamente da súa profesión no medio dunha sinfonía de cores

Alfonso Costa Beiro
É impresionante ver a un pintor como Alfonso Costa no 
seu estudo. E máis se che explica o que fai diante duns 
cadros enormes e manchado de pintura.
-Poderíanos contar como descubriu a súa vo-
cación de pintor?
-A min de pequeno, gustábame moito facer debuxos 
e na escola do meu pai, que era mestre, facía debuxos 
nas paredes e collía os alumnos e facíaos posar para 
min. Poñíaos cunha vasoira, con libros... e eu ía facendo 
debuxos deles. Máis tarde, cando entrei no instituto, 
seguín traballando no debuxo. 
Traballei de moitas cousas: aprendiz de reloxeiro, 
traballei no xulgado, aprendín a escribir a máquina en 
mecanografía e taquigrafía, pero, sempre, en tódolos 
sitios, facía debuxos nos papeis. 
Cando tiña 14 anos máis ou menos, meu pai, ao ver o 
meu interese pola pintura e ao non haber escolas de 
pintura en Noia, inscribiume nunha por correspon-
dencia. Chamábase AFA e era de Barcelona, así 
que cada mes ía mandando os debuxos que facía a 
Barcelona.
Cando transcurriu o tempo, aos dezasete anos, es-

cribín á axencia catalá dicíndolle que quería ser pintor 
e aceptaron a oferta. Pagábanme oitocentas pesetas 
ao mes pero alí facía de todo menos pintar; facía de 
recadeiro e tiña que aproveitar a noite para poder 
pintar. Así que realmente souben dende moi novo que 
eu quería ser pintor.
-Dende o seu punto de vista, un pintor nace ou faise?
-Eu creo que se nace, pero tamén se fai. Hai que 
coñecer a técnica, hai que traballar moito...Iso si, por 
exemplo, de todas estas pinturas que vedes aquí hai 
moitas que hai que romper. Non todo o que se fai é bo, 

“Cando pinto síntome o home máis feliz”

“De pequeno na escola de 
meu pai facía debuxos nas 

paredes e collía os alumnos e 
facíaos posar para min”

PERFIL
Alfonso Costa Beiro (Noia, 
1943) deixa Noia aos 17 anos 
e vaise a Barcelona buscando o 
seu destino, que acabou sendo a 
súa profesión: pintar. Fai a súa 
primeira exposición en 1967 
e desde entón non para. Fai 
murais en psiquiátricos, insti-
tutos de secundaria, industrias 
e clubs como o Liceo de Noia, 
pero tamén fai cadros moi 
grandes como os que vimos no 
seu estudo de Camboño agora 
que xa voltou á súa vila.
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hai que practicar, investigar...Para poder despois reali-
zar e plasmar na tea as cousas como a ti che apetecen.
-Que influencia tivo a escola no descubrimento da 
súa vocación como pintor? Axudou ou non axudou?
-Na escola de arte eu aprendín debuxo natural e 
moitas técnicas; despois tes que gardalas dentro da 
túa mente e  aproveitalas no momento oportuno, 
porque, claro, cada cousa necesita unha técnica. De 
tódolos xeitos o importante na vida do artista é sem-
pre estar investigando, non quedarte nunca contento 
co que fas, senón facer cousas novas, evolucionar.
-Que influencia tivo a súa familia no desen-
volvemento da súa vocación de pintor ?
-A miña favoreceume porque cando eu decidín 
deixar de traballar de reloxeiro e no xulgado e dixen 
que quería pintar, apoiáronme. Entón creo que me 
axudaron bastante.
-Para vostede pintar é un traballo, unha necesi-
dade ou un pracer?
-É unha necesidade pero tamén un pracer; porque 
se a pintura non fora un pracer eu non o faría porque 
eu gozo pintando, é dicir, paso moitas horas aquí e  
recréome pintando e debuxando. É un xeito de realiza-
ción persoal ao que nunca pensei que puidera chegar.
Cando pinto son feliz.
-Cales son as túas principais fontes de inspira-
ción para pintar?
-A Natureza e o ser humano, fundamentalmente, e 

despois tamén todo o que está ocurrendo no mundo:  a 
destrución do planeta, as guerras coma a de Pakistán ou 
a de Biafra. Eu son un gran defensor da Natureza, e iso 
trasládase á miña pintura, constitúe unha gran fonte de 

inspiración, ademais dos grandes artistas como Picasso 
ou Velázquez. 
-Como comeza a facer un cadro?
-Primeiro xorde a idea, unha temática da que fago 
esbozos e máis esbozos ata que consigo o que eu quero. 
Un cadro ao mellor podo tardar dous días en facelo, 
pero ao mellor os esbozos estÍvenos facendo durante un 
mes. Unha vez que teño a idea da composición e da cor 
que quero, despois todo resulta relativamente doado. 
No mural non podes equivocarte e tes que ter máis ou 
menos unha idea moi clara de como o queres pintar. 
Despois hai cousas que se fan espontáneas e quedan 

ben, pero cando se fai unha obra deste tipo hai que 
telo moi claro todo.
-Poderíame contar como é para vostede un día 
normal cando está inmerso na creación dun 
cadro ou mural?
-Un día normal cando estou traballando, veño aquí 
xa ás nove da mañá cando hai luz, ou enfoco esta. E 
que ata me esquezo de comer. Non me preocupa nin a 
comida. Bebo auga da billa e quédome pintando aquí 
porque é o que me gusta. Entón, cando se fai de noite 
doume conta de que estou cansado, pero aínda me 
sento aí enfrente do cadro e digo, xa está ben. E  dáme 
pena que se faga de noite porque xa non podo seguir 
traballando. Porque sempre me gusta pintar e despois 
gustaríame xa velo ao instante, pero iso é imposible. 
Entón eu paso moitas horas aquí. Por exemplo, este 
cadro empeceino hai un mes, pero despois ten que ter 
un descanso, é dicir, que ten que estar dez ou doce días 
sen facer nada nel para despois velo a ver se hai al-
gunha mancha que non che gusta. Se hai que cambiar 
algo, esa espera é moi importante.
-Cre na rutina ou pinta cando se sente inspirado?
-Teño outras afeccións. Cando non teño ganas de pintar 
póñome a ler ou escoito música ou, como fago moitas 
fotos, fago experimentos co Photoshop.

ROI ÁLVAREZ LAGO
CYNTHIA MARTÍNEZ LORENZO

NEREA RIBADULLA SOMOZA

“O importante na vida do 
artista é estar sempre 

investigando, facer cousas 
novas, evolucionar”

“As cores teñen 
unha gran 

influencia nos 
estados de ánimo”

-Hai teorías que relacionan a cor cos 
estados de ánimo; vostede que opina?
-Os psiquiatras danlle moita importancia. 
Cando estiven nun psiquiatrico pintando 
un mural, os médicos tíñanme prohibido 
pintar coas cores negras e roxas.
Creo que as cores teñen unha influencia 
grande nos estados de ánimo. Eu cando 
me sinto eufórico e estou pintando sae a 
cor vermella por tódolos lados. Gústame 
moito a cor vermella.
-Que sente cando pinta?
-Cando pinto síntome o home mais segu-
ro do mundo, libre de preocupacións.
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Paris insolite:
Cité des lumières et d’ombres

Paris insolite des lieux à découvrir à Paris:
Paris est célèbre pour être la “ville-lumière”, mais elle 
conserve des parts d’ombres, des secrets étonnants 
que nous alons découvrir. Voici des lieux insolites à 
découvrir.
La colonne MédicisConstruite par une Médicis, une 
colonne maudite depuis de plus quatre siècles en plein 
coeur de Paris

Elle est au centre de Paris, près du coeur populaire de la 
Capitale, les Halles, et pourtant beaucoup de Parisiens 
ne l’ont jamais remarquée parce qu’ ils sont habitués à 
sa présence et beaucoup ignorent son histoire.

Cette colonne qui ressemble de loin à un pilier de 
temple antique est appelée “colonne Médicis” car il 
appartrient au luxueux hôtel particulier que s’était 
fait construire la reine Catherine de Médécis en 
1572. Aujourd’hui, elle est le dernier témoignage 
de son existence.

Par quelle miracle a-t-elle été préservée alors que 
tout le reste a été détruit ? Certains n’hésitent pas à 
répondre que la colonne est protégée par des forces 
occultes. Elle permettait à la reine d’observer les 
astres aidé de son astrologue et chiromancien Rug-
giéri. Haute de 28m, un escalier intérieur de 147 
marches conduisent directement à son sommet.

Une vraie-fausse maison médiévale
Sur l’île de la Cité se dresse une fière maison à 
l’allure médiévale et gothique. La plus vieille 
maison de Paris ? Certainement pas !
A deux pas de Notre-Dame qui est le plus 
grand édifice gothique de la capitale 
se trouve au 1-3 rue des Uursins une 
extraordinaire demeure de trois à quatre 
étages construite en pierre ancienne. Son 
emplacement et son allure avec sa 
tour et ses fenêtres ne laisse aucun 

doute aux passants émerveillés : il s’agit certainement 
d’une demeure bourgeoise très ancienne, surement la 
plus vieille de Paris.

C’est faux mais pourtant c’est un peu vrai quand même! 
L’actuelle demeure a été construite en 1958 sur le site 
d’une vieille demeure dont l’architecte, Fernand Pouil-
lon, a récupéré quelques éléments et à laquelle surtout 
il en ajouté d’autres, prélevés sur des ruines d’époque 
médiévale (grilles en fer forgé, vitraux…). Il a ensuite 
conçu cette surpenante copie de maison médiévale.

Située à còté de la Seine juste en face de l’Hôtel de 
Ville et jouissant d’une très grande superficie, cette 
maison est l’une des plus courues de Paris. Elle a été la 

résidence de l’Aga-Khan à Paris pendant des décen-
nies. On dit aujourd’hui qu’elle appartiendrait à un 
prince du Moyen-Orient qui n’y viendrait presque 
jamais.

Et la liste d’endroits insolites de Paris est intermina-
ble. Alors quand vous visiterez la ville de la Lumière, 
n’oubliez pas de sortir des sentiers touristiques!!!!

GRUPO 3º ESO 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
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O mundo dos fractais
Fractais de fuga do tempo: son fractais definidos 
por unha relación de recorrencia en cada punto do 
espazo. Como exemplos deste tipo de fractais estan o 
Conxunto de Mandelbrot e Lyapunov.
Fractais aleatorios: son os que están formados por 
procesos indeterminados. O voo de Lévy é un exemplo 
deste tipo.
Tamén se poden clasificar de acordo á súa autosimili-
tude:
Autosimilitude exacta: nela, o fractal é idéntico a 
diferentes escalas.
Cuasi-autosimilitude: o fractal aparenta ser aproxi-
madamente idéntico en diferentes escalas, mais non 
o é. Este tipo de fractais conteñen pequenas copias do 
fractal enteiro de maneira distorsionada.
Auto-similaridade: o fractal posúe medidas que se 
perversan en diferentes escalas.
En calquera caso, non todos os obxectos autosimilares 
se consideran fractais. Por exemplo, unha liña recta é 
exactamente autosimilar, mais non se considera fractal.

Frecuentemente na natureza atópanse aproximacións a 
fractais naturais.
Os fractais naturais están preto de nós: nubes, mon-
tañas, ríos, sistemas de vasos sanguíneos…

.

SERGIO GARCÍA DOMÍNGUEZ
DANIEL MANEIRO TRILLO

ANTONIO NÚÑEZ LOURIDO

Na década dos 70 do século XX, o matemático francés 
de orixe polaco Benoît Mandelbrot descubre a 
xeometría fractal, acuñada así a partires do adxectivo 
latino fractus que significa “quebrar”.
A xeometría fractal é a rama das matemáticas que 
estuda as propiedades e comportamentos dos fractais. 
Describe moitas situacións que non poden explicarse 
facilmente pola xeometría clásica, e que pode aplicarse 
na ciencia, na tecnoloxía e na arte.
 A conversión da definición matemática a linguaxe 
ordinario faise difícil e complexa.
Mandelbrot definiu fractal como ”un sistema organi-
zado para o cal a dimensión de Hausdorff-Besicovitch 
excede estritamente a dimensión topolóxica”.
A definición de fractal ten certos “problemas” de 
linguaxe:
Cando se di dimensión, pode haber dúbida na 
definición do concepto, pois o termo pode ter diversos 
significados (Ex: tamaño/importancia [no sentido 
de valor]), pero ningún destes é o seu significado, xa 
que significa estritamente o “número fraccionario que 
caracteriza a xeometría fractal”.

Os fractais poden agruparse en tres grandes categorías 

principais. 
Estas categorías determínanse 
polo modo en que o fractal se 
forma.
Sistemas de funcións     
iteradas: posúen 
unhas regras fixas de 
substitución xeométrica. 
Conxunto de Cantor, curva de Peano, T- 
Scare… son algúns dos exemplos dese 
tipo de fractais.

CRISE!!
FANNY SÁNCHEZ PÉREZ

Sobre o ano 2008 os políticos comezaron a 
darse conta de que estabamos nunha grave 
crise económica a nivel mundial. Aínda que, 
parece ser, que a cousa comezou nos Estados 
Unidos de América.

Según os entendidos, algunhas das causas que 
provocaron esta crise foron os altos prezos das 
materias primas, aínda que sobre isto, a miña 
opinión, coa que seguramente estará de acordo 
a maior parte das persoas, é que as materias 
primas encarécenas os intermediarios, o que 
leva á sobrevaloración dos produtos e fai que 
as persoas en situacións económicas precarias 
non podan ter acceso ós alimentos de primeira 
necesidade. A elevada inflación monetaria 
e a ameaza dunha recesión a nivel mundial, 
así como a crise crediticia, hipotecaria e de 
confianza nos mercados, contribuíu a agravar 
a crise.
En España, repercutiu de forma moi impor-
tante a crise da construción e moitas industri-
as, que fixeron despidos masivos de trabal-
ladores. Naturalmente, naceu a inquietude por 
un presente e un futuro incerto entre a xente 
traballadora, que pasou de ter unha nómina 
coa que facer fronte os gastos que causa a vida 
diaria e familiar a quedarse na calle, moitas 
veces tendo que facer fronte as hipotecas dos 
seus pisos.
Para solucionar a crise necesitase moito sen-
tido común e madurez. Non se trata de poñerse 
a construír pisos si non hai a quen venderllos 
nin tampouco se poden fabricar miles de au-
tomóbiles si só se compran uns centenares cada 
ano. As familias modestas, que son a maioría, 
non cambian de coche con frecuencia.
Na miña opinión, creo que si todos os políticos 
se conformaran con un soldo digno, roubaran 
menos, se dedicaran a saír menos nos medios 
de comunicación botándolle as culpas uns 
ós outros, e TRABALLARAN MÁIS tratando de 
buscar solucións, pronto sairíamos da crise.
Hai que animar e apoiar a sectores que poden 
dar traballo a moita xente, como a agricul-
tura, piscicultura, gandería, reforestación de 
bosques, reciclaxes, etc.
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O III Encontro celebra 
este ano á Muller Emprendedora

A primeiros do mes de abril deste ano terminabamos 
o Ciclo Superior de Administración e Finanzas e, como 
colofón ao mesmo, celebrouse no IES Campo de San 
Alberto de Noia un Encontro para Emprendedores, 
dedicado este ano á Muller Emprendedora. Para tal 
evento congregamos aos representantes do mundo 
empresarial e político do Concello de Noia e arredores. 
É por iso que o día 8 de abril de 2010 quixemos que a 
muller levase todo o protagonismo, xa que na maioría 
das ocasións o seu traballo e a súa dedicación desde-
búxanse detrás da figura dun home que é o que, no 
90% dos casos, leva os méritos.
Se hai algo que teño claro é que empezar desde cero 
é un gran desafío para calquera emprendedor, pero as 
dificultades multiplícanse por cen cando o empren-
dedor é unha muller. Empezar desde cero significa 
empezar tamén sen experiencia no manexo do que é 
unha empresa e moitas veces, sen coñecemento de 
administración dos distintos recursos que se deben 
manexar nun emprendemento. Non hai nada mellor 
que empezar desde abaixo, aprendendo con humil-
dade e sen títulos que nos presionen e nos obriguen a 
presumir que sabemos o que a experiencia aínda non 
nos ensinou.
Historicamente as mulleres non tiñamos acceso ao 
desenvolvemento de emprendementos, xa que só 
podiamos realizar tarefas domésticas e, cando excep-
cionalmente nos facíamos cargo dunha empresa, era 
por ser a señora ou a filla do dono. Ademais, tampouco 

tiñamos acceso aos estudos como hoxe en día, co cal 
non lograbamos capacitarnos.
Sen embargo, hoxe hai oportunidades para moitas 
mulleres, que a partir dun nivel de capacitación, un 
oficio, unha vocación, e unha motivación a toda proba, 
poidan comezar a súa propia empresa desde cero e non 
morrer no intento. É máis, as mulleres temos aptitudes 

naturais para administrar unha empresa, en contrapos-
ición do estilo xerárquico militar que era o tradicional-
mente masculino.
O estilo feminino caracterízase por non impor o poder 
pola xerarquía, senón polo consenso, a motivación, a 
capacitación, a delegación, o traballo en equipo pola 
que graficamente se parece a unha rede.
É bo saber que erros se poden cometer, que riscos de 
iniciación teremos (o 80% dos emprendementos non 
superan o primeiro ano de vida, pero o 20% restante 
sobrevivirá nun 80% cinco anos). O importante é perse-
verar na aprendizaxe, permitirse equivocarse e corrixir, 
ser autocrítica e non paralizarse polo medo a facer.

MARÍA JOSÉ SABORIDO  DOSIL

Alumnas presentando os seus proxectos fin de ciclo no III Encontro de Emprendedores no IES Campo de San Alberto de Noia. /  P. M.

As dificultades multiplícanse 
por cen cando o emprendedor 

é unha muller

Formación
Profesional
SORAYA MARTÍNEZ PÉREZ

A Formación Profesional non é o que se 
cre. Tal vez haxa certa opinión “despec-
tiva” hacia este tipo de formación, xa que 
no pasado ditos estudios non englobaban 
o amplio programa de materias da actua-
lidade nin se conseguía a preparación coa 
que conta agora o alumnado ao finalizar 
o curso. Sen embargo, o certo é que a    
situación cambiou e, hoxe en día, poseer 
esta titulación é de gran valía.

En España sempre se animou aos xoves 
a seguir estudiando grandes carreiras 
universitarias despois de facer o bachare-
lato, pero no meu caso vin máis práctico 
e produtivo elexir un ciclo de formación 
profesional. Este tipo de formación 
ocupa menos tempo que unha carreira 
universitaria, as materias simplifícanse e 
póñense en práctica os coñecementos ad-
quiridos durante o curso nunha empresa 
relacionada co campo estudiado. Desta 
maneira consíguese destreza e expe-
riencia aprendendo a realizar o traballo 
correctamente.

Y non só iso. Os ciclos formativos teñen 
unha gran salida profesional, xa que 
o alumnado termina o curso com-
pletamente capacitado para cumplir os 
requisitos esixidos por calquera empresa 
do campo laboral correspondente. De 
feito, non só se adquieren todas aquelas 
aptitudes necesarias para adaptarse ás 
situacións laborais e realizar traballos 
técnicos propios da profesión, senón que 
tamén se aprende a asumir responsabi-
lidades de coordinación, planificación e 
programación. E, a fin de contas, iso é o 
que piden as empresas dun traballador.

Así que, desde a miña propia experiencia, 
anímovos a cursar esta formación!
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Mirada sen nostalxia
orgullo.
O primeiro do que nos decatamos foi que hai moitas 
formas de aprender distintas ás que coñeciamos. Non 
só usando os libros senón que, a través do uso da 

prensa e, sobre todo, das novas tecnoloxías, atopamos 
moitas respostas ás nosas dúbidas, atopamos moitas 
respostas ás necesidades que nos van xurdindo a 
cotío. Para nós esta forma de aprender é algo novo. O 
traballo conxunto, o uso de internet, as experiencias e 
recordos dos compañeiros de máis idade fan que o que 
aprendemos teña un especial significado.

Moitos de nós apenas fomos á escola cando eramos 
nenos/as. Os tempos eran duros e había que atender a 
outras necesidades como o traballo en casa, coidar os 
animais, emigrar… A nosa memoria colectiva lévanos 
a aquelas pequenas escolas de aldea onde os nenos 
e nenas estabamos separados en aulas e patios de 
recreo diferentes. Os rapaces xogabamos a xogos de 
nenos e as nenas a saltar á corda ou outros xogos só 
aptos para mozas.
Para ben ou para mal, o tempo pasa e as cousas van 
cambiando. Moitos de nós estamos xubilados e agora 
dispomos do tempo que antes a vida nos negou e 
queremos aproveitalo para seguir estudiando porque, 
aínda que xa sexamos maiores, non significa que 
teñamos que deixar de aprender.
Noia é unha vila pequena e, a maior parte de nós de-
catámonos destes ensinos polo “ruxe-ruxe”. A primeira 
vez que viñemos ao IES, fixémolo con certo temor; 
non era fácil para nós o reencontro coas aulas. Facía 
moitos anos que non pisabamos unha clase…xa non 
lembrabamos como eran os bancos da escola.
Ao principio chegamos un pouco perdidos, pero aos 
poucos días pareceunos que foi o mellor que fixeramos 
porque, a maioría, cando saímos da escola sabiamos o 
básico: ler, escribir e pouco máis e, co paso dos anos, o 
pouco que sabiamos fóisenos esquecendo. Para todos, 
o feito de volver ao colexio é motivo de satisfacción e 

Este curso estamos a traballar nun proxecto común con 
outros seis países europeos; Un dos nosos obxectivos, é 
facer unha guía non-oficial da nosa Vila.
Sobre Noia e a súa historia escribíronse moitos libros 
pero, outra maneira de coñecer esta fermosa vila é 
a través deste proxecto no que, con moito esforzo, 
estamos traballado todos os alumnos do nivel II de edu-
cación de adultos buscando información en libros ou 
en internet, a través da boca a boca e das lembranzas. 
Estamos a porlle moita ilusión, porque en xeral tanto 
os que somos de aquí como os que non, amamos esta 
vila e as súas xentes, as súas historias cheas de vida e 
superación que nos deixarán a súa pegada para sempre.
Esta “guía” é a “nosa guía”, a “nosa historia”, unha 
crónica contada por persoas que traballamos a pé de 
rúa, a pé de tixola…porque tamén queremos que a 
nosa gastronomía, esa que reservamos para as nosas 
celebracións, coñézase en Europa e no mundo porque 
o noso traballo, xunto co dos demais compañeiros 
europeos. Está colgado na dirección: http://users.sch.
gr/Vigklas/
A parte de estar a aprender cousas que non puidemos 
cando eramos nenos, estamos a descubrir moitas outras 
curiosidades da historia do noso pobo, como que, no 
pasado, tiña murallas, que había que pagar nos fialatos 
para entrar nela e vender os productos que levaban á 

feira a vender.
Aprender, non só consiste en fixarse en cousas afasta-
das e alleas; o que temos diante dos ollos, no día a día, 
tamén é importante. Moitos de nós non entendiamos 
por que se lle puña o nome de alguén a unha rúa. 
Cantas persoas paran a preguntarse o por que unha rúa 
chámase así e quen era esa persoa? Agora, pómonos 
ao día nestes e outros asuntos porque, a través de 
internet, obtemos respostas axeitadas para todas estas 
preguntas; grazas a iso, puidemos saber quen foi María 
Mariño, Castelao, o Corvo Farruco, o xuíz Falcone, o 
“Sinvergüenza, ou que Sebastián do Campo foi un 
navegante de Noia que circunnavegou a illa de Cuba no 
ano 1508. En fin, nunca é tarde para aprender…
E nunca é tarde para coñecer a xente nova doutros 
países, para viaxar e achegarnos ás súas culturas, 
historia, gastronomía e tradicións. Para coñecer ” a 
súa intrahistoria”, as historias desa xente valente que 
pelexou polo seu como algo propio.
A nosa “Guía Non-oficial” son as “Guías non-oficiais” 
dunha xeración enteira…a xeración de europeos que 
pensa que un sempre é xove para disfrutar da vida a 
tope.

Alumnado das ensinanzas básicas iniciais
Nivel II de Educación de Adultos

Saturnino e Paco foron compañeiros de escola no ano 1944 e vólveno a ser agora en Educación de Adultos do IES Campo de San Alberto. /  J. M.

“Aínda que sexamos maiores, 
non significa que teñamos 

que deixar de aprender”

“Moitos de nós apenas fomos 
á escola cando eramos nenos. 

Había que traballar”

“Nunca é tarde para viaxar e 
coñecer xente doutros países”

O alumnado de Educación de Adultos crean con orgullo unha Guía non-oficial de Noia
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O alcalde de Noia fala de como se meteu a alcalde, do que está a facer e dos seus proxectos

Rafael García Guerrero
O alcalde de Noia, Rafael García Guerrero falou con nós 
de moitas cousas e do que hai no concello para nós.
-Cando descubriu que quería dedicarse á política?
-Con 12 anos presenteime a representante ao Consello 
Escolar e foi cando por primeira vez tomei conciencia 
de que hai que participar nas cousas e de que ten que 
haber quen represente aos demais diante dos colectivos 
e das institucións e de que é moi interesante participar 
na política, que non significa soamente querer ser al-
calde. É estar nos colectivos e asociacións e poder facer 
cousas para que o mundo sexa un pouquiño mellor.
No ano 95 decidín entrar nun partido político e con 24 
anos decidín que quería ser alcalde, díxenllo ós meus 
pais e ríronse de min.
-Cando non era alcalde a que se dedicaba?
-Eu fixen Físicas e estaba a facer a tese de douto-
ramento en Química cando a plantei para presen-
tarme a alcalde, e despois, cando deixei de selo, fun 
empresario ata que volvín a ser alcalde.
-Que é o que máis lle gusta do seu traballo?
-O contacto coa xente, o ser alcalde dache unha 
excusa para achegarte á xente, case podes entrar na 

casa de calquera; non é que entres sen ser invitado, 
pero hai xente que che chama e podes estar nun 
momento tomando café con calquera e aínda por riba 
podes intentar axudarlle e ás veces ata o consegues.
-E que é o que menos lle gusta?
-Cando non podes resolver os problemas, que sempre 
queres resolvelo todo pero loxicamente non podes.
-Que van poñer dentro do museo da Chaínza?
-Estamos adquirindo a propiedade e facendo o 
proxecto. Pretendemos poñer o conservatorio, salas de 
exposición e parte do patrimonio naval deste concello.

“Financiamos servizos case únicos en toda 
Galicia coma o S.T.A.N.D. ou A Creba”

“Con 12 anos presenteime 
ao Consello Escolar e tomei 
conciencia de que hai que 

participar nas cousas”

PERFIL

Rafael García Guerrero é o 
alcalde de Noia polo PSdG-
PSOE. É un home xove e 
tratounos moi ben na casa do 
concello cando fomos alí a pre-
guntarlle pola limpeza da ría, 
polo noso proxecto das plantas 
da alameda e por se nos van 
botar unha man cando acabe-
mos o instituto. Parece que si, 
que están por limpar a ría, por 
coidar as árbores e por axudar-
nos.
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-Cando está prevista a apertura?
-Antes de 2 anos sería imposible abrir.
-Cando se vai a empezar a limpar a ría? Canto 
tempo vai levar facelo?
-No 2011 estaría terminada a intervención na ría.
-Pensa que os paxaros coma as garzas e outros 
asustaranse e marcharán durante os traballos 
de limpeza da ría?
-Non, a intervención vai ser moi suave, precisa-
mente pensando en preservar o hábitat, non só 
dos paxaros. Na zona do esteiro tamén temos unha 
xunqueira con londras e outros animais protexidos e 
é importante preservar o seu entorno.
-Que significa para Noia ser declarada Vila do 
Libro?
-Nos autoproclamámosnos Vila do Libro pola 
tradición editora e literaria da vila de Noia. O concello 
ten editoras importantes, escritores e historiadores 
moi importantes, incluso dous autores, Antón Avilés 
de Taramancos e María Mariño, aos que se lle home-
naxeou no Día das Letras Galegas, por iso queremos 
potenciar a vinculación da vila cos libros.
-Cal é o seu monumento preferido de 
Noia?
-Probablemente Santa María A Nova e o seu entorno. 
O cemiterio máis antigo de España e probablemente 
o máis importante, pertence ó concello e é impresio-
nante.

-Aprendemos, entrevistando a Angelita das 
empanadas que o concello lle regala todos os 
anos unha empanada ao Presidente da Xunta 
de Galicia. Por que lla regalan cada ano? É unha 

tradición?
-Isto empezou sendo eu alcalde e sempre intentei 
que levara empanada de berberechos, unha de millo 
e outra de trigo e que sexa ao principio da campaña 
marisqueira, por dous motivos, os berberechos son 
un elemento moi importante na nosa vila, un terzo 
dos berberechos de toda España  prodúcense na nosa 
ría e, cando se empeza a recoller, quitar unha foto co 
presidente da Xunta ten unha grande repercusión na 
prensa. E por que a empanada? Porque nós temos un 
produto que é a empanada de Noia e é de berbere-
chos. Cando ti pides nalgún lugar empanada de Noia, 
enténdese que é a de millo con berberechos, e de aí o 
importante da difusión e por iso buscamos esa foto coa 
entrega da empanada ao presidente.
-De todos os logros conseguidos para Noia, de cal 
se sente máis orgulloso?
-Da ausencia de crispación na vila, que nos anos 90 
viviu moita polémica, e así é moi difícil mellorar o 
concello, cando estaba sempre no xulgado e perdendo 
moitos pleitos. O grande logro é a tranquilidade e 
estabilidade que hai agora no pobo.

REBECA ABELLEIRA MUÑIZ
SERGIO CAAMAÑO LEMA

LUIS DÍAZ GONZÁLEZ
JAVIER FIGUEROA VÁZQUEZ

JAVIER NEO DOSIL
JÉSICA ROMARÍS LEMA

“Estou orgulloso de lograr 
a ausencia de crispación na 
vila, que nos anos 90 viviu 

moita polémica”

“Coidar a 
natureza é 

fundamental”

-Pertencemos ao grupo de persoas con 
discapacidade, teñen algunha política no 
concello para axudarnos a encontrar traballo 
ó rematar o instituto?
-É complicado para o concello. Nós temos un servizo, 
o S.T.A.N.D., que pagamos o 80% de axuda a nenos 
discapacitados. Agora tentamos crear un taller 
obradoiro, probablemente en Lousame e por outra 
banda colaboramos coa Creba non só para rapaces 
con discapacidades senón con outros problemas 
para producir artesanía e que poidan vendela e 
autofinanciarse. É pouco o que facemos, aínda que 
este concello historicamente sempre tivo unha 
especial sensibilidade con este asunto e financia-
mos servizos case únicos en toda Galicia coma o 
S.T.A.N.D. ou A Creba co que moitos noieses fan un 
esforzo importante.
-Coa axuda dos profesores de bioloxía esta-
mos facendo unha catalogación das arbores 
da alameda, sabe se hai xa algún libro sobre 
isto?
-Non hai, e anímovos a ampliar o traballo a outros 
lugares do concello, coma San Francisco ou o 
xardín do Pazo do Marqués. Si se fixo un traballo no 
campo da feira e o parque de San Lázaro, onde se 
intentaba que as arbores foran autóctonas e temos 

placas identificándoas. Aquí tamén se vai a repoboar a 
ribeira do río con fondos do plan E, poñeranse especies 
autóctonas e se marcarán con placas tamén, para que 
os paseantes coñezan as árbores propias do noso país.
-Traballan moitos xardineiros coidando a 
alameda?
-Temos basicamente 4 persoas que se dedican ós 
xardíns de todo o concello, máis un có tractor, e que se 
centran moito na alameda, pero temos moitos espazos 
e polo tanto non se coidan tanto como deberamos. Por 
iso temos moitas árbores en mal estado.
- Pa ré c e l l e  i m p o r t a n te  c o i d a r  a  n at u -
rez a ?
-Si, é fundamental que poidamos ter na nosa vida a na-
tureza próxima e, ademais, se non coidamos a natureza, 
o ser humano pode correr o risco de que este modo de 
vida que temos non poida seguir. O alcalde Rafael G. Guerrero durante a entrevista. /  S. C. L.

“Autoproclamámonos Vila 
do Libro pola importante 

tradición editora e literaria 
da vila de Noia”



“Non hai segredo; o importante é facer 
unha masiña ben feita e darlle a volta”

Ángela Salgueiro García
Cociñeira e emprendedora
noiesa

Ángela Salgueiro García (Noia, 1920) fixo de todo na 
súa vida. Según ela foi estraperlista, que é alguén que 
vendía tabaco ou xabrón despois da guerra, e tamén 
peluquera, e fixo tamén chaquetas cunha máquina antes 
de dedicarse ás empanadas. Empezou despois de mo-
rrerlle o marido e levávallas ó rei e ó presidente da Xunta, 
algo que se segue facendo desde fai moitos anos.
-Vostede, en que se considera pioneira?
-Nos meus traballos. Fun a primeira de Noia que fixo 
permanentes, e despois collín a máquina de tecer, que 
me custou 7.000 pesetas, e o meu pai levou un des-
gusto porque pensou que non sería negocio. Ao pouco 
comprei unha grande e ao pouco unha máis grande. 
Levábanme as chaquetas a moreas. Tamén fixemos 
xabón con sosa, brea e non sei que máis. E tamén 
andei ao estraperlo, vender cousas ás agachadas. 
Facíamos broa; vendíamos tamén pan de millo. 
Do estraperlo traíamos xabón, aceite, azucre… 
Traías de todo. Ías a Santiago, ás casas onde 
xa sabías que había cousas para distribuír. 
Dunha vez traíamos tabaco no Castromil 
e cos saltos da carreteira a caixa 
foise para atrás e viuna un Garda 
Civil, que preguntou o que 
traíamos, e o meu pai 
“untoulle” algo ao 

garda e deixounos pasar.
-Cando empezou a facer 
empanadas e por 
que?
-Empecei, 

xa morrera o meu home, cando a miña prima Pili me 
pediu que a axudara a facer as empanadas da casa para 
a festa. Fíxenlle as empanadas de raxo, como eu sei. 
De casualidade Antonio, o practicante, veu onda min e 
preguntoume quen fixera as empanadas, que estaban 
demasiado boas e en Noia ninguén facía empanadas, 

e porque non as facía eu, e entón encargoume dúas 
para o día seguinte. E así empecei, e desde aquela, 
dúas empanadas por dúas empanadas, fixen 
empanadas para todo o mundo.
-E para quen fixo empanadas?
-Fíxenas para moitos, tamén para o Rei. Había 
aquí tropa traballando no Iroite e veu o Rei coa 
tropa a inaugurar, entón eu tiña un amigo que 

era o que levaba todo iso, e pedíume que 
fixera empanadas para a tropa e para o 
Rei. Para o Rei de pulpo e para a tropa de 
sardiñas, pero o Rei non a comeu porque 

lle deron tanto marisco que non 
puido comela.

-E as súas empana-
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A piques de cumplir 90 anos, Angelita das empanadas recorda a súa vida



A impronta
Angelita

Estar con Angelita é como facer unha viaxe apai-
xoante ao pasado con crónicas incluídas da túa 
propia familia. Da igual de que familia se trate. 
Si es da ría de Noia é difícil que Angelita non che 
conte algunha anécdota ocorrida ao longo da súa 
xa dilatada vida relacionada con algún familiar 
ou, cando menos, coñecido. 
E isto é así porque esta muller de aspecto fráxil 
e bondadoso é unha das persoas máis populares 
da zona debido ao seu carácter emprendedor 
que fixo que rexentara varios tipos de negocios 
que tiñan como denominador común o estar en 
contacto coa xente.
Un destes negocios que fixeron que Angelita sexa 
tan popular e coñecida, non só polas persoas 
maiores da súa 
xeración, foi a pen-
sión de estudantes. 
Por aquel entonces, 
fai polo menos uns 
trinta anos, as pen-
sións ou residencias 
de estudantes eran 
só femininas ou 
masculinas. A dela 
era só de rapazas 
e alí aloxábanse 
durante toda a 
semana  moitas 

e os servizos públicos da ría nos anos 70 eran 
escasos e deficitarios; o Celta pasaba tres veces 
ao día, unha pola mañá, outra ao medio día e 
outra a última hora da tarde, xa de noite, nos 
días de inverno.
A escaseza de trasporte e as malas condicións 
das estradas facían que moitas familias optaran 
por buscar unha solución de aloxamento en 
Noia. 
A pensión de Angelita estaba na praza da 
Fanequeira e cumpría moitos dos requisitos 
imprescindibles para que as familias se animaran 
a deixar as súas fillas fóra do control familiar du-
rante a semana: boa comida e un trato familiar 
e próximo. 

Moitas das mozas 
que pasaron por alí 
son hoxe mulleres ca 
súa carreira universi-
taria e desempeñan 
funcións de mestras, 
avogadas e mesmo 
de médicas, pero 
todas teñen a “im-
pronta Angelita” a 
través das anécdotas 
vividas con esta 
emprendedora na 
súa pensión.

das, por que son tan 
famosas?
-Iso non o sei, eu só sei 
como a fago: fago unha 
masiña moi ben feita e 
despois déixoa repousar 
e queda unha masa moi 
boa. Entón picas unha cebola ben picadiña, colles unhas 
xoubiñas, que non hai que limpalas, lávalas, pasas as 
ceboliñas nunha tixola cun pouquiño de allo e pemento 
doce e despois deixas que se faga por riba e por baixo e 
acabouse.
E despois faise empanada de raxo, de polo, de sardiña... 
A mellor que hai é a de raxo porque se fai coa graxa, 
non se bota aceite e a masa sae máis gustosa.
-Cal é a diferenza entre a empanada de Noia e as 
que fan noutras zonas de Galicia?
-Non sei, é unha cousa rara, a masa non é como a de 
aquí. Un home famoso de Ribeira, ese que saíu na te-
levisión, unha vez que viña a súa muller a Noia a buscar 
uns traxes, probou un cacho e gustoulle moitísimo, e 
entón díxolle ao seu home que fora a Noia a buscar 
aquela empanada, e el veume preguntar que misterio 
tiña e díxenlle que non tiña segredo ningún. Ao fin pre-
guntoume como facía a masa e entón dixo que ese era 

o segredo, pero eu penso 
que non ten segredo 
ningún. Non penso que 
teña moito mérito. Mérito 
tiña facer 300 empanadas 
para a festa; iso si.
-Cal é a súa empanada 

preferida e por que?
-Todas me gustan pero a de raxo está moi ben porque é 
moi gustosa, e a de bacallau tamén.
-Como e cando empezou a tradición de regalarlle 
unha empanada ao presidente da Xunta?
-Porque o presidente viña aquí pola festa e como vía 
as empanadas todas e sempre pedía catro ou cinco e a 
miña neta era concelleira e sempre estaba por alí… E 
a cousa empezou así e despois sempre lle levaba unha 
empanada de berberechos.
-Cal é a empanada de máis éxito entre a xente?
-Se non custara tantos cartos era a de vieiras.

REBECA ABELLEIRA MUÑIZ
SERGIO CAAMAÑO LEMA

LUIS DÍAZ GONZÁLEZ
JAVIER FIGUEROA VÁZQUEZ

JAVIER NEO DOSIL
JÉSICA ROMARÍS LEMA

Angelita Salgueiro coa súa filla Marisa mirando fotos na terraza da Tasca Típica de Noia despois da entrevista. /  J. N.

CHEFA LORENZO

das mozas de Boa, Portosín, Porto do Son e da outra 
banda da ría, Serra de Outes  Cruceiro de Roo ou 
Esteiro que viñan a estudar ao instituto de Noia. 
Hoxe pareceríanos moi raro quedar a durmir en Noia 
sendo de Portosín ou de Boa, pero as comunicacións 

“Despois de facer a masiña 
ben feita, picas a cebola 

ben picadiña, colles unhas 
xoubiñas, límpalas, pásalas 

nunha tixola cun pouquiño de 
allo e pemento doce e despois 
deixas que se faga por riba e 

por baixo e acabouse”
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O segredo está na masiña
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Opinión

Cando un centro de estudos, 
como pode ser un Instituto, é 
capaz de comprometer a máis de 
medio cento de alumnos para que 
saquen á luz unha revista, e esta 
permaneza no tempo, pódese dicir 
que entre os profesores hai unha 
verdadeira vocación de transmitir a 
eses rapaces e aos seus compañeiros 
non só o hábito da lectura, senón 
tamén o da 
creatividade, 
dándolles a 
coñecer, e ó 
mesmo tempo 
facéndoos 
partícipes 
desas noticias 
de actualidade 
que na maioría das veces non se 
reflicten no plan de estudos.
Segundo puiden comprobar, En-
trepontes é unha revista dinámica, 
ben estructurada e con seccións ou 
liñas de información ben defini-
das, moi amenas e fáciles de ler, 
onde os verdadeiros protagonistas 

A familia
na escola
URBANA GARCÍA VIDELA

 Tanto escola como familia 
teñen nas súas mans o reto de educar 
aos menores, polo que a coordinación 
entre ámbalas dúas institucións é fun-
damental para mellorar a calidade do 
ensino e facilitar o desenvolvemento 
integral dos mozos e das  mozas.
 Por este motivo, non é de 
estrañar que a participación das fa-
milias e da comunidade educativa nos 
centros escolares sexa unha cuestión 
que foi adquirindo unha gran relevan-
cia co paso dos anos, ata o punto de 
que hai expertos que defenden que 
a súa implicación na vida académica 
consegue que os estudantes obteñan 
mellores resultados e diminúan os 
índices de absentismo escolar.
 Profesorado, estudantes e 
familias deben traballar, polo tanto, 
de forma conxunta para chegar a un 
entendemento común, a través do 
diálogo, e formar parte dun mesmo 
proxecto educativo.

son os propios rapaces e rapazas.
É importante que a Revista conte 
con, nada menos que 20 proxectos 
de investigación  e que utilicen a 
tecnoloxía, máis concretamente as 
TIC, a través do blog, porque estas 
están presentes de cotío en todos 
os ámbitos da nosa vida e deberían 
ser o portal de entrada dos mozos e 
mozas, cara ao mundo da ciencia, 

esa ciencia, 
que moitas 
veces é a gran 
descoñecida, 
pero que é, 
sen dúbida, 
un dos princi-
pais elemen-
tos do noso 

estado de benestar.
Por iso animo dende aquí a os 
coordinadores desta magnífica 
revista, a seguir introducindo ele-
mentos novos que a fagan, aínda 
máis atractiva de cara aos propios 
alumnos e por suposto tamén aos 
lectores.

Foro de pais

Unha revista como alternativa
EDUARDO GÓMEZ BARGO

Hai unha verdadeira               
vocación de  transmitirlle   
aos rapaces creatividade

A xuventude de hoxe en día parece 
que vai á súa bola e non fai caso a 
ninguén. Paréceme ben que os insti-
tutos intenten convencer aos xoves 
de que non fagan cousas que vaian 
en contra de eles mesmos. As char-
las que fan pola seguridade viaria, a 
seguridade na rede ou a prevención 
das drogas poden servir para algo 

pero só son charlas. Ao meu parecer 
teñen que vivir unha experiencia 
persoal para que se dean conta do 
que hai na vida en realidade. Po-                
demos dicir que non todos os xoves 
son iguais, pero moitos vense in-
fluídos polas cousas da súa época e 
algunhas son perigosas. Moitos non 
pensan nada no futuro.

Xuventude      
impermeable

JESÚS GUERRERO VARGAS
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Foro de alumnos

A educación é a clave do estado de ben-
estar, a cal é unha actividade organizada 
co fin de axudar á mutua adaptación 
dos individuos e do seu entorno; ésta é 
necesaria para un bo desarrollo e pro-
greso dun país.
Comparación da educación española 
frente a OCDE (Organización para a 
Coordinación e o Desarrollo Económi-
co):
• Excesivo pago 
aos profesores 
e menos sub-
vencións hacia 
os alumnos. 
Por exemplo, 
na educación 
secundaria es-
pañola invírtense 7.211 dólares por 
alumno mentras na OCDE son 7.700, 
e no caso dos profesores os salarios son 
un 20 % superiores á media da OCDE.
• O Goberno Central financia só o 
12,6% da educación, frente a unha me-
dia do 49% da OCDE.
• A diferenza entre os salarios dunha 
persoa que ten a secundaria superior e 

outra que ten a básica é dun 32% en 
España mentras que na OCDE é do 
52%.
En España só o 10% dos fillos de pais 
sen estudos empezan unha carreira e pa-
gan cas súas matrículas entre o 10% e o 
20 % do coste dos seus estudos na uni-
versidade pública. Esto demostra que os 
incentivos e as subvencións á educación 

están mal deseñados. 
Esto conleva que 
máis do 30% dos 
alumnos da ESO 
non a rematen men-
tras que un 30% dos 
alumnos da universi-
dade tampouco aca-
ben os seus estudos, 

e outro 30% os rematen dous anos máis 
tarde. Este derroche podería dedicarse a 
mellorar a calidade da educación.
Para poder evitar esto o Goberno 
propón que paguen máis os que sus-
pendan, xa que esto axudaría a solucio-
nar as elevadas tasas de repetición e de 
abandono, ademáis incrementaríanse as 
becas e as axudas.

O gran fracaso do ensino español
MIGUEL CRUZ MARTÍNEZ e BRAIS ABEIJÓN PAZOS

Máis do 30% dos alumnos da 
ESO e da Universidade non 

acaban os seus estudios

produto químico co que se tratou.
E eu pregúntome se vale a pena 
producir deste xeito, porque se o 
importante para estas empresas son 
os cartos aínda que enfermen os 
seus clientes, poderán disfrutar dos 
beneficios económicos coa concien-
cia limpa? Ademais, non se dan con-
ta os consumidores de que non só 
se están xogando a súa saúde, senón 
tamén  a dos seus fillos e netos?
Na resposta non podo máis que 
pensar nos menos responsables e 
nos máis afectados, os nenos, que 
non teñen a capacidade de elixir 

Agricultura 
ecolóxica
MAIKA VAL BEIRO

Hoxe en día o que move o mundo 
son os cartos. Todas as persoas pare-
cen ter un único obxectivo: conse-
guir cartos, cartos e máis cartos. Isto, 
lamentablemente, trasládase á vida 
cotiá, pois as empresas que terían que 
cubrir as nosas necesidades primarias, 
como por exemplo a alimentación, 
non se preocupan o suficiente  pola 
calidade dos seus produtos, senón 
máis ben do tempo que tardan en 
madurar para así poder vendelos e 
gañar máis diñeiro, aínda que o que 
se ofrece sexa de menor calidade.
Antigamente os cultivos e planta-
cións  de hortalizas e outros froitos 
destinados ao consumo non eran 
tratados con ningún tipo de sustan-
cia química. Só se utilizaban produ-
tos naturais, tanto excrementos de 
animais para abonar os campos como 
outros procedentes do mar, como o 
argazo.
E se ben é certo que actualmente a 
agricultura ecolóxica volveu retomar 
unha  certa importancia, non sempre 
foi así, xa que ata fai pouco tempo.
apenas se practicaba esta agricultura, 
non sendo nos pobos e nas zonas 
rurais por tradición da xente maior 
e para autoconsumo. Na produción 
industrial abúsase da química con 
tal de producir, e, incluso, se altera 
o ADN dos alimentos para conseg-
uir  unha  mellor conservación, un 
mellor aspecto e para que sexan máis 
resistentes ás enfermidades.
Pero aínda se descoñecen os efec-
tos  destas alteracións xenéticas a 
largo prazo nas persoas. Ademais, 
está claramente demostrado que 
os alimentos que son tratados con 
certas substancias químicas poden 
producir enfermidades graves como 
o cancro, xa  que ao comeres ese 
alimento tamén estás consumindo o 

os alimentos que consomen como 
teñen os adultos. Pois a alimenta-
ción dos  rapaces depende dos 
seus  pais, polo que creo que sería 
conveniente que se pararan a razoar 
se de verdade prefiren a cantidade 
e o prezo á calidade  dos produtos 
que, ademais, poden ser un risco 
para a súa saúde. Por iso creo que 
é fundamental facer campañas de 
concienciación para comer san, xa  
que a maioría das persoas carece da 
información necesaria para poder 
elixir os produtos e alimentos que 
lle convén consumir.
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Opinión

Atrévete e equivócate: escolle 
bilinjue!
“O injlés é un idioma imposible!” 
(jo, o falan os americanos e os 
injleses!). “Mi maaa, eu non son 
quen de falar e aprobar 
injlés!” (só os chapóns 
aproban!!) “Eso do bi-
linjue é pra os listos!” 
(mira, están só os das 
academias!!).
Ben, se algunha destas 
frases é o que pensas 
sobre iso de aprender 
inglés ou de ter as mate-
rias en inglés, ti es o noso 
alumno. Non sei se sabes 
que isto de aprender in-
glés é so para os listos.
Pero se algunha destas frases é o 
que pensas pero gustariate cam-
bialo… Xa sabes, o inglés permiti-
rache ligar facilmente cun rapaz 
australiano nunha praia de Muros, 
ou oir e entender a voz de verdade 
de Megan Fox.
Seguramente como bo galego ou 

Sempre en positivo
JULIO CAAMAÑO PÉREZ

Toca o timbre, entramos na aula, o alumnado 
séntese “ALUMNADO”, o profesorado séntese “PRO-
FESORADO”. Esto, que parece un feito normal ca súa 
rutina diaria, non sempre é así, pois non tódolos 
días entramos na aula ca vontade de APRENDER.
As primeiras “olladas” dos primeiros días do curso 
imprimen en nós unha forte pegada, que na maoría 
das veces, vai formar parte da relación entre alum-
nado e profesorado ó longo do curso. As miradas, 
os xestos, as expresións (non sempre doadas de 
captar,) as primeiras verbas, etc., van a formar parte 
neste intre dun significado máis amplo no que dan 
resposta ós continuos interrogantes xurdidos no 
curso.
A difícil tarefa que se lle presenta ao alumnado, está 
directamente afectada pola difícil tarefa do profeso-
rado, moitas veces, parece que non temos o mesmo 
obxectivo. A esixencia do profesorado, o seu énfase, 
produce en moitos dos alumnos unha valoración 
pouco equilibrada do seu traballo, implica unha 
desproporción na adicación ás materias por parte do 
alumnado, amósanos a confusión na que se atopa.
Profesor, dígame, cantas horas lle teño que adicar 
a ésta materia? Tería que adicarlle máis tempo 
ás materias de maior presenza semanal? Non me 
chegan as horas do día!
Posiblemente a resposta é variada, pero de seguro 
que non é doada e empezariamos con aquelo de 
que… depende de cada un… eu creo que…
Tamén eu fago preguntas, sería posible que o 
alumnado racionalizara os seus esforzos?
Xa fai algúns anos, nunha conversa entre profe-
sores, alguén dixo : “non vos preocupedes tanto 
por estas cousas, O ALUMNADO SAIRÁ ADIENTE A 
PESAR DO PROFESORADO”. De verdade que quedei 
un pouco pensativo, pero, hoxe prefiro pensar 
que “O ALUMNADO SAIRÁ ADIANTE CA AXUDA DO 
PROFESORADO”

galega eres cabezón e terco: “si 
durante anos deuseme mal eso de 
falar injlés, o millor que podo facer 
é sejir coa miña idea e deixalo só 
para os listos: que sufran!!!”

Pero antes de elexir de-
berías saber que o injlés 
en bilinjue é para comu-
nicarse, non para saber 
gramática!!!!. O injlés é 
un idioma fácil, o apren-
deu Aznar e Bush! Ata o 
fala Britney Spears.
Ademais o feito de 
intentalo abrirache a 
oportunidade de viaxar. 
Este ano imos a Atenas 
e Creta, o curso que ven 
pretendemos pasar unha 

semana en Londres, e se alguén se 
anima, poderiamos irnos de inter-
cambio a Canada.
Vaste atrever e equivocarte con 
nós, ou seguirás pensando o 
mesmo e deixarlle o injlés só para 
os listos, os ligóns e os viaxeiros?  
EQUIVOCATE CON NÓS!

Foro de profesores

Ensinanza bilingüe
MANUEL TORRES e VICENTE LÓPEZ

Si alguna vez volvéis a Noia…
Recordad que en medio del océano,
hay una isla llena de ilusiones, repleta de
jóvenes con ganas de aprender.
Si alguna vez volvéis al paraíso…

recordad que en los dedos de estos
jóvenes hay pinceles…que en su cara
la sonrisa siempre está dibujada.
Recordad que ajenos a cualquier política lingüística,
ajenos a cualquier decretazo,
estos jóvenes son capaces de pintar el cielo
de color verde
¡porque es verde¡
… y sus ilusiones las pintan

de color rosa.
Si alguna vez salís del paraíso
para retornar a Ítaca,
enseñad que con el arte también
se educa .
Enseñad que las hojas y los árboles ,
son de miles de colores.
…Y en el paraíso , donde yo he estado…
Los hay todos.

He estado en el paraíso
GERARDO RODRÍGUEZ RAMOS

MAKE

MISTEAKS



48 ENTREPONTES 49ENTREPONTES

A primeira toma de contacto dos universitarios co 
Plan Bolonia provocou un certo desconcerto entre 
os alumnos.
Pola miña propia experiencia, podo dicir que este 
novo plan ten aspectos que nos favorecen, como 
pode ser o feito de que os exames de setembro 
pasáronse ao mes de xullo. O tempo para estudar 
para estas recuperacións é moito menos que antes, 
pero tamén é certo que todos teremos o verán dis-
poñible sen ter que 
estudar, aprobáse-
mos ou non.
Nas charlas e panfle-
tos que se distribúen 
polos centros acerca 
deste novo plan de 
estudos explican a 
teoría do recente 
plan aplicado, pero 
os próximos universitarios deberían saber que non 
é tan duro como parece. Con isto refírome ao tema 
que preocupa a moitos destes estudantes, a asis-
tencia a clase. É certo que nalgunhas clases pásase 
lista, pero hai que deixar ben claro que non se fai en 
todas. Iso segue sendo á elección do profesor, e hai 
moitos deles que, ao non estar afeitos a facelo, non 

esixen asistencia a clase, exactamente igual que no 
anterior plan. Ademais, normalmente nas materias 
nas que se pasa lista, esta asistencia tense en conta, 
xa sexa para sumar puntos na nota final como para 
ter opcións de facer exames extraordinarios da ma-
teria (repito, para os alumnos que asistan a clase; os 
demais, terán dereito a clase e ao exame final).
Está a exporse xa a estas alturas un pequeno pro-
blema, e é que con Bolonia existen clases expositi-

vas (maxistrais) e interac-
tivas (prácticas). Esta idea 
está moi ben pensada, por 
exemplo na carreira de 
ADE (Administración e Di-
rección de Empresas), para 
materias como Matemáti-
cas ou Contabilidade, pero, 
que sentido teñen dúas 
horas de clases prácticas 

en Historia Económica? Por isto mesmo o próximo 
curso diminuiranse as horas de clases interactivas e 
aumentaranse as expositivas.
O Plan Bolonia é demasiado recente como para ex-
plicalo á perfección, e probablemente pase algún 
curso máis ata que queden establecidas todas as 
bases deste.

A realidade de Bolonia
PEDRO ROMÁN HERNÁNDEZ

O próximo curso disminuirán 
as clases interactivas e 

aumentarán as expositivas

Adormecid@s
ROSA CONDE

Que na actualidade os medios de comunicación actúan 
como comparsas do poder político e sobre todo do 
económico xa o sabemos, non vos digo nada novo, mais 
hai algunha dife-renza. Cando son altofalantes do pri-
meiro podemos atopar titulares distintos segundo a cor 
política que apoie cada un. Sen embargo, cando o que 
pasan é a defender o segundo a unanimidade é como 
mínimo desacougante.   Preocúpame a noticia/doutrina 
repetida nas últimas semanas  de que a crise a temos 
que pagar entre todos e todas. E quen somos tod@s?: 
o funcionariado, as persoas dependentes, os traba-
lladores (coa suba do IVE). Enriquecémonos coa burbulla 
inmobiliaria? Non. Temos que arrimar o ombro porque 
somos culpables, de que? Temos que ser solidarios... 
cos bancos que tiveron unhas ganancias indecentes e 
cos que teñen cartos dabondo para especular con esa 
riqueza virtual que é a bolsa e que tanto está a afectar 
nas vidas.
Tamén hai outra noticia/mentira que é case que ate-
rradora: a “imposición” da lingua propia (un moi bo 
exemplo de paradoxo)  por un grupo de extremistas. 
Non  lles chegaba cos preconceptos gravados en nós durante 
séculos como que o galego é unha lingua vinculada ao 
rural e ao atraso!!! Porque debe ser certo. Está demostrado 
empiricamente que se intentamos empregar un rato ou 
abrir un arquivo o ordenador colapsa. E se lle dicimos a un 
médico que nos doen os cadrís non nos pode curar porque... 
os cadrís non existen. E, segundo se rumorea nas aulas 
da ESO, que non sei se será unha lenda urbana, os pobres 
estudantes que queiran conseguir un día un Erasmus non 
poderán comunicarse en inglés, francés, alemán, porque a 
aprendizaxe e o uso da lingua galega, da nosa lingua, atrofia 
as neuronas. Creo que tamén colapsan. Din que é certo, que 
se falas galego quedas mentalmente incapacitado para ir 
máis alá de Pedrafita. Éche unha boa mágoa! 
Non importa para nada a verdade. Sabemos cal é a lin-
gua que predomina no mundo empresarial, na Univer-
sidade, nos tribunais, nos hospitais, etc. As estatísticas 
falan dunha continua perda de falantes entre a xente 
nova. Entón que nova mentira nos están contando? Só 
temos que abrir os ollos e as orellas para concluír que 
outra vez máis nos toman por parvos. 
Porén, que a estratexia lles funcione ou non vai depender 
de nós. Non é fácil ir loitar contra inxustizas que nos quedan 
máis afastadas. Mais aquí temos unha. Porque “unha  lingua 
é indisociábel á comunidade que a fala” e reflicte as circun-
stancias sociais e naturais específicas desa colectividade. 
E o galego fixémolo/facémolo nós, é o noso patrimonio 
máis valioso. A súa continuidade está condicionada a que 
os xoves a aprendan, utilicen e valoren, e non é necesario 
salientar a importancia do seu emprego no ensino.
De nós depende. De termos a vontade de facer unha 
defensa activa da lingua. De pelexar polo dereito a que 
non desapareza, a que non nola neguen. Exixindo o 
dereito a transmitila ás novas xeracións. Reclamando 

respecto por ela. Falándoa.

O teatro escolar é unha estratexia pedagóxica, 
lúdica, motivadora, transversal e multidisciplinar. É un 
poderoso recurso pedagóxico aplicable ó desenvolve-
mento de múltiples áreas: a expresión corporal, a 
creatividade, as habilidades sociais, a lingua, a historia, 
a literatura…
Ben sabemos que a educación en valores non consiste 
só en transmitir coñecementos e en ensinar unha 
profesión, senón en formar persoas, en integralas 
nunha cultura, é decir nunha lingua, nunhas 
costumes, crenzas, actitudes, modos de pensar e de 
vivir, ou sexa formar persoas preparadas para una 
sociedade plural. É aquí onde o teatro escolar xoga un 
importante papel.
A través da expresión dramática establécense rela-
cións interpersoais activas propicias para o encontro, 
a comunicación, o traballo cooperativo e o impulso 
de actitudes morais básicas para o respecto, o diálogo 
e a participación responsable. Esto é especialmente 

importante nun momento no que o ordenador e a 
televisión non potencian precisamente estas relacións.
Son moitos os obxectivos que podemos acadar co 
teatro escolar, dende elevar a autoestima e a auto-
confianza nos alumnos ata potenciar a socialización, 
a tolerancia e a cooperación entre compañeiros, 
pasando por potenciar a súa responsabilidade.
No sistema educativo actual conviven nas aulas 
alumnos con necesidades educativas especiais.
A eles hai que adicarlles tamén un oco moi especial 
no teatro escolar. Sexa cal sexa a súa discapacidade 
sempre pode atoparse un papel, segundo a súa 
capacidade, e intervir ata onde cheguen. Vai ser favo-
rable para a súa evolución e vai fomentar nos demáis 
alumnos a comprensión e a madurez.
O teatro escolar non está programado para realizar un 
estreno teatral espectacular, senón que a súa meta é o 
camiño que se recorre, porque o teatro na escola non é 
un fin senón un medio.

Teatro Escolar
AMALIA PÉREZ LEMA
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“Convivir coma cidadáns nunha sociedade complexa e 
dinámica require a introducción do concepto de sustentabili-
dade, que depende de variables económicas; pero tamén das 
variables sociais, soportadas todas elas polos recursos natu-
rais, cada vez máis amenazados” DOGA, 20 de Abril de 2010.
Coa finalidade de introducir o concepto de sustentabilidade 
no ensino formal, a Consellería de Medio Ambiente, Ter-
ritorio e Infraestructuras, en coordinación coa Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria, puxo en marcha o 
Programa Axenda 21EG, que ten como obxectivo desenvolver 
o concepto de sustentabilidade no ámbito do ensino formal, 
a través da participación de tódolos membros da comunidade 
escolar.
Como sabedes, este curso inscribimos (dende os Departa-
mentos de Bioloxía-Xeoloxía e Física-Química) o noso Insti-
tuto neste Programa A21EG para ter unha primeira “toma 
de contacto”, pois, será o próximo curso, se conceden o novo 
Proxecto Comenius, cando se poda “sacar máis rendemento”, 
pois xa haberá un maior número de persoas implicadas, xa 
que traballarase, precisamente, sobre o desenvolvemento 
sostible.
Aínda así, e, parece que non fixemos nada, estamos impli-
cadas bastantes persoas. A todas, o meu agradecemento, e, 

sen citar nomes, seguro que moitas vos sentides implicadas 
cunha certa complicidade neste proxecto, aínda que, en al-
gún caso, non fórades conscientes:
- Dinamización S.O.S - Recollida selectiva - Colaboración na 
campaña de Sensibilización (enquisas sobre a pegada ecolóx-
ica, piruletas de comercio xusto, elaboración de bonecos 
temáticos sobre o medio ambiente, …)
- Elaboración de videos, presentacións, … - Elaboración do 
xabón natural
- Día 12 de Abril (Interculturalidade), obradoiros, charlas, 
xantar,…
- Exposición de productos “respetuosos” co medio ambiente.
- Disponibilidade a colaborar e iniciar cambios no Instituto, 
como iniciar o uso de papel reciclado, usar a ecobola na la-
vadora, usar productos coa ecolabel, cambiar a recepción 
da nómina de papel ó noso correo electrónico, informar 
sobre productos nocivos (a presencia de fosfatos nos deterx-
entes,…).
- Por último, destacar o traballo de coordinación desta revista ENTREPON-
TES, onde, os temas tratados sobre enerxías renovables, agricultura ecolóxi-
ca,…poñen de manifesto a preocupación e sensibilización sobre o coidado 
do NOSO PLANETA e que temos que camiñar hacia un desenvolvemento 
mais sostible. Gracias pola vosa colaboración.

Axenda 21EG
Mª DOLORES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Educación
J. MANUEL GARCÍA REY
La educación no necesita escuela, si entendemos como tal 
la organización institucionalizada con fines didácticos. Sin 
embargo, en un sentido lato, la escuela existió en todas 
las sociedades, acompañándolas como un valor primario. 
Pero la escuela de la que hablo no es exclusiva del padre, la 
madre y otros adultos cualificados pues todo hecho social, 
todo objeto cultural educa, ya sea la organización de los 
medios de producción o el tipo de vestimenta que se lleva. 
La escuela institucional y sistemática es tardía en unas 
sociedades que educaban para reproducir un statu quo, 
unas costumbres, una forma de conocer el mundo.
Familia, sociedad y estado forman tres niveles recíprocos 
en los que los distintos aspectos de cada uno de ellos 
tienen representación en el otro, pero no coinciden siempre 
(¿deberían hacerlo?). La sociedad tal como la concebimos 
hoy, no podría funcionar sin la escuela institucionali-
zada (algunos sueñan con llevar la obligatoriedad de la 
enseñanza hasta los 20 años) porque un altísimo porcentaje 
de roles requieren un aprendizaje puntual. Pero fue siempre 
la educación familiar y social la que propuso la parte más 
importante de los convencionalismos: saludar, distinguir 
clases sociales e, incluso, simpatizar con un equipo de 
fútbol o un partido político. Y uno de los problemas impor-
tantes hoy gira en torno al papel familiar en el desarrollo 
del individuo. Entonces la familia colabora con la escuela 
(o no), con la cosa mediática (o no), etc. Ahora mismo 
da la impresión de que la familia delega su función, está 
insegura, temerosa, desorientada.
Que la educación de la escuela sea convencional nos lleva 
al territorio de la libertad y de la sumisión. El convencion-
alismo puede ser en un principio gratuito, no así una vez 
institucionalizado. Como si se tratara de un problema tel-
eológico, podría plantearse en estos términos: educar para 
la libertad o para la sumisión. Y ante tal oposición salta a 
la vista la necesidad social de someter (meter en el cuerpo 
social). Y esto es, antes que nada, un hecho económico: 
conseguir los mejores resultados (para la sociedad) con los 
medios menos costosos. No es seguro que esta hipótesis 
se verifique en el total de los casos; si así fuera, habría que 
considerar los roles y no los individuos. Lo que sí resulta 
claro es que la educación comienza a impartirse antes de 
que la persona esté capacitada para aceptarla o rechazarla; 
de esta manera, el individuo se ve ahormado por un orden 
social y unas jerarquías que fatalmente acepta, aunque 
haya puesto a veces a prueba la resistencia de la autoridad.
Pero la escuela posee niveles que no se abren a todos; 
hablo, grosso modo, de dos  tamices: el de la aptitud y el del 
poder. Se trata de dos filtros protectores de los  niveles más 
altos en los que el poder se hace más estable y pertenece 
a pocos. Sin embargo, el segundo tamiz se vuelve muchas 
veces más efectivo y fuerte, favoreciendo a individuos 
escasamente aptos pero que resultan beneficiosos para el 
poder. Los ejemplos pueden extraerse con facilidad de los 
campos institucionales públicos.
Hay que concluir, entonces, destacando el íntimo maridaje ex-
istente entre sociedad y educación, relación esta que dificulta 
enormemente las manifestaciones originales no institucion-
alizadas (en este país no existen los exámenes por libre, por 
ejemplo). Lo individual se ve trascendido por una maquinaria 
que se sostiene a sí misma. Es el sistema que prevalece. La 
educación no lleva entonces un impulso aperturista sino de 
cierre, le da consistencia a ese sistema, anclaje, estabiliza en 

definitiva una manera de conducirse en el mundo.

Fai xa bastantes (demasiados) anos que os estudos de 
Humanidades arrastran un inxusto descrédito social 
e ata académico, unha mala prensa que os tacha de 
pouco útiles para o mundo laboral, saberes prestixiosos 
noutro tempo que pouco teñen que dicir ao home 
moderno. En consecuencia, considéraselles inferiores 
aos estudos científicos e pouco recomendables para 
os estudantes máis destacados ou con miras elevadas. 
Contribúe a iso a tallante división Ciencias/Letras, que 
opera tanto na organización escolar como nas nosas ca-
bezas, impedíndonos ver as influencias entre as diversas 
disciplinas de estudo e establecer relacións de proveito 
entre os variados ámbitos do coñecemento.
Quen nos dedicamos aos estudos humanísticos con 
frecuencia resignámonos a tal estado de cousas, sen 
compartilo pero tamén sen combatelo de xeito eficaz 

ante a opinión pública. Por iso aproveito este espazo que 
tan xenerosamente me ofrece Entrepontes para romper 
unha lanza polas Humanidades.
Se me preguntasen que aportan ao home de hoxe os 
estudos de Linguas, antigas e modernas, Literatura, 
Historia, Filosofía, Artes,… eu respondería que en 
primeiro lugar, coñecemento e comprensión das ideas e 
obras que o ser humano produciu ao longo dos séculos, 
imprescindible si queremos comprender o mundo 
actual e os cambios que nel se operan. Non en balde o 
término latino humanitas designa á condición humana, 
e consecuentemente os mellores froitos desta: o saber, 
a cultura, as artes e as letras, en definitiva, o que é 
propio do homo, o ser humano, a persoa. Un patrimonio 
milenario que debemos coñecer, conservar e transmitir 
ás seguintes xeracións.

O valor das humanidades
Mª VICTORIA COUTO VAAMONDE

Foro de profesores
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Miscelánea
Actividades do centro

Foro de profesores

Conferencia de Fernando Cabeza Quiles
 Toponimia de Galicia

(Departamento de Latín)

Conferencia do Dr. Mariño Rozados
Doazón e transplante de órganos 

(Departamento de Sanidade)

O conferenciante explicou a relación dos nomes de lugar co relevo, a fauna, 
a flora e as vicisitudes históricas, o que os converte en fonte de información 

indispensable á hora de escribir a historia de cada lugar. Tamén explicou 
a evolución dos topónimos, dende a palabra orixinaria, tanto latina como 

anterior á romanización, ata a forma que teñen hoxe, amosando con 
fotografías como os nomes de lugar son reflexo da realidade.

III Encontro Emprendedores de 
Ensinanzas Profesionais

 Adicado á Muller Emprendedora
(Departamento de Administración e Finanzas)
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Actividades do centro

Obradoiro de prensa
Revista Entrepontes

Mostra Filatélica Xuvenil
XX Aniversario IES Campo de S. Alberto

Do 14 ao 31 de Outubro 2009

Actividade dirixida ao comité de redacción da revista Entrepontes a cargo de 
Nacho Mirás, periodista do xornal La Voz de Galicia, e Alberto Sacido 
Romero, profesor especializado en técnicas de aplicación didáctica da prensa 
na aula e coordinador dos blogs de Prensa-Escuela.

Acto de sensibilización e 
dinamización da Axenda 21

 Dinamización S.O.S do instituto
(Grupo Axenda 21)
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Actividades do centro

I Xornada de Interculturalidade
Maratón para recaudar fondos para Haití

(Rede Solidaria do Instituto)

Día da Interculturalidade
 Obradoiros de de cociña solar 

(Grupo Axenda 21)

Operación Kilo
Campaña de recollida de alimentos

(Redes Solidarias)
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Mes cultural

Encontro con Begoña Caamaño
Xornalista e escritora

As penélopes da literatura

Charla de Xoán Taboada 
sobre o clima

Meteorólogo da Axencia 
Estatal

Clase de cine
David Pérez Iglesias

Profesor do IES Porto do Son

Organizan Equipo de Normalización Lingüística e Biblioteca
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Mes cultural Do libro ás letras

Conferencia “Do Himalaia aos Andes”
Augusto Pérez Alberti

Imaxínate
 Proposta de 
Jorge García-Valenciano

Obradoiro de Regueifas
  Luís “O Caruncho” 
  Josiño de Teixeira
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Mes cultural

Presentación do libro 
“Animais Extraordinarios” 

 Xulio Gutiérrez Roger

Contacontos bilingües
Tim e Charo

Organizan Equipo de Normalización Lingüística e Biblioteca

Performance sobre Novoneyra  no acto de 
entrega dos premios do Certame Literario
Serafín Marcos
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Mes cultural

Recital de música e poesía
 María Lado e Lucía Aldao 

Do libro ás letras

Xornada de música e humor
 Conservatorio municipal de Noia

Día do libro 
 Con Teresa 

Moure
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Día das Letras Galegas

Exposición de traballos plásticos
sobre o homenaxeado

Uxío Novoneyra
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Día das Letras Galegas Por Europa adiante

Viaxe a Francia 
Museo do Louvre (París)

Proxecto Comenius
 Programa europeo “Do It for Yourself”
Saúde e deporte na escola e na sociedade

Proxecto Grundtvig 
 Programa europeo de 
 aprendizaxe permanente  

Do 5 ao 9 de outubro de 2009 57 profesores e alumnos de seis centros de 
Letonia, Polonia, Reino Unido reuníronse no IES Campo de San Alberto de 
Noia dentro dun Encontro Internacional do Programa europeo Comenius.
Toda esa semana estiveron coñecendo a vila de Noia e os seus arredores, as 
súas xentes, a gastronomía, a paisaxe... A pesar do mal tempo, compartiron 
experiencias, fixeron deporte, divertíronse na compaña dos estudiantes e 
profesores do instituto anfitrión, e todo nunha lingua común, o inglés.
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Teatro

Representación de Romeo e Xulieta 
Adaptación da obra de Shakespeare
feita para  as Xornadas do programa 

Caixaescena de La Caixa
Sarria (Lugo)

Actores:
Rebeca Abelleira Muñiz
Sergio Caamaño Lema
Javier Neo Dosil
Jésica Romarís Lema
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Teatro Celebracións

Celebramos ser
Finalistas Autonómicos de
 El País de los Estudiantes

Celebramos o
Día Mundial da Paz

Festa de Voz Natura
Celebramos cunha exposición
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Premiados

ALUMNADO PREMIADO
FELICITACIÓN COLECTIVA DO PROFESORADO A

Ricardo Tobío Romanís polo Premio Extraordinario de FP de Galicia

Marta Freire, Leticia Rodríguez, Iria Iglesias, Sara Videla e Adriana 
Paz por ter sido premiadas no certame “Ciencia que conta” da Univer-
sidade de Vigo

Ana Romero, Adriana Torreiro, Elisa Soutullo, Adolfo Liñayo, Uxia 
Silva e Miriam López por resultar premiadas na 2ª edición de Contos 
de Medo e Amor do Equipo de Normalización Lingüística de IES 
Campo de San Alberto.

Yaiza Collado, Lorena Agrafojo, Mª Jesús Maroñas e Uxío Luca polos 
premios recibidos no concurso de letras de Rap do IES Campo de San 
Alberto.

Iria Iglesias, Alba Patiño, Jéssica Amado, Noela Barreiro polos 
premios recibidos no Certame Literario Letras Galegas convocados 
polos Equipos de Normalización dos IES Virxe do Mar e Campo de San 
Alberto.

Jéssica Amado, polo 1º premio de Poesía no XIV Certame Francisco 
Añón convocado pola Casa de Cultura do Concello de Outes.

Jéssica Amado, polo Accésit conseguido nos premio literarios Mi-
nerva convocados pola Colexio Manuel Peleteiro.

Jéssica Amado, polo 3º premio Certame de Poesía “Xela 
Arias”convocado polo IES A Sangriña de A Guarda.

Premios fotomóbil do Concurso Rede Solidaria.

Uxía Silva por acadar o 1º premio de Galicia ao Mellor Periodista 
Infantil e Xuvenil ca entrevista realizada ao Presidente da Real 
Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín.
Grupo da revista Entrepontes que concursou no Xogo didáctico 
El Pais de los Estudiantes por acadar o segundo posto dos tres 
finalistas autonómicos.

CERTAME LITERARIO LETRAS GALEGAS 2010
ENDL IES VIRXE DO MAR

ENDL IES CAMPO DE SAN ALBERTO

POESÍA

NIVEL 1

1º : Sara Martínez Narváez (IES Virxe do Mar)

NIVEL 2

1º : Ismael Ramos Castelo (IES Virxe do Mar)

2º : Iria Iglesias Martínez (IES Campo de San Alberto)

2º : Alba Patiño Díaz (IES Campo de San Alberto)

NIVEL 3

1º : Adela Dávila Fernández (IES Virxe do Mar)

1º : Jessica Amado Dosil (IES Campo de San Alberto)

NARRATIVA

NIVEL 1

2º : Alba Vázquez Romero (IES Virxe do Mar)

2º : Noela Barreiro Arufe (IES Campo de San Alberto)

NIVEL 2

1º : Ismael Ramos Castelo (IES Virxe do Mar)

2º : Iria Iglesias Martínez (IES Campo de San Alberto)

2º : Andrés Vázquez Romero (IES Virxe do Mar)

NIVEL 3

1º : Beatriz Agra Freire (IES Virxe do Mar)
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Premiados Algúns dos Premiados

O comité de redacción de Entrepontes cos outros 2 finalistas autonómicos de El País de los Estudiantes 2010.
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In memoriam
There´s nothing good
about goodnight when it means
goodbye

Lucía del Río Romero 4º ESO
Juan
Cada día que pasa,
lembro como pasabas,
por diante miña e me saudabas,
e eu pensaba:
que sonrisa máis maga!
Todo o mundo busca unha razón,
pero non teñen corazón,
xa que din cousas sen razón.
O día que che vin foi gracias a Lolita,
e o día que che coñecín,
foi na revista, alí falástesme e abrazástesme.
Só digo que te botaremos de menos,
que eras o mellor,
e quedará un anaco do meu corazón
ao teu carón, e ao outro,
coa túa lembranza.

Miriam López Romero 4º ESO

Ao noso compañeiro, amigo e alumno 
Juan Domingo Lestayo, con todo o sentimento       
dos seus compañeiros e profesores

Te vamos a extrañar…
A veces la vida nos defrauda,
llevándonos a esos seres queridos,
que tan cercanos están a nosotros,
pero así es la vida.
Tenemos que ser fuertes,
la gente dice que ahora no podemos hacer nada,
pero yo no estoy de acuerdo,
podemos llevar a Juan en nuestro corazón,
y demostrarle que no estaba solo,
que había gente que lo quería,
y que se preocupaba por él.
Esto es para ese chico que está tan lejano,
pero a la vez tan cercano a nosotros,
esto es para para ti Juan.

Sheila Pais Alvite 1º ESO B
Triste noticia
Segundos de incertidumbre,
triste noticia llegó,
palpitaciones tenues,
lágrimas de dolor.
No volvimos a verte,
no nos dijimos adiós,
el azar echó tu suerte,
y el destino la cumplió.
Tu voz era como del fuego una llama,
que muy poco a poco se va consumiendo…
y se apaga.      Adriana Torreiro Otero 1º ESO
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Proxectos TIC no centro

http://blogs.prensaescuela.es/entrepontes/

O IES Campo de San Alberto 
conta con iniciativas de desenrolo 
das Tecnoloxías da Información 
e da Comunicación como as dos 
blogs que aparecen nesta páxina.

O primeiro pertenece á iniciativa 
da revista Entrepontes e ofrece 
todos os materiais de traballo 
desta revista, incluídos os vídeos 
das entrevistas, gravacións e 
fotografías. O segundo (Sae da 
cuncha) é o espazo común creado 
polo Equipo de Normalización 
Lingüística. O terceiro (Superespe-
ciais) contén o feito no proxecto 
da Aula Específica Coñecendo a 
nosa vila, que foi premiado como 
finalista no concurso de blogs de 
Prensa-Escuela. Nas súas direc-
cións web poderedes atopar in-
teresantes artigos e entradas que 
mostran o traballo multimedia 
realizado polo alumnado durante 
todo o curso.

http://blogs.prensaescuela.es/aulaespecficaiescsalberto/

http://saedacuncha.wordpress.com/
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OFERTA EDUCATIVA PARA O CURSO 2010-2011

Ensino Secundario Obrigatorio
 1º Ciclo (1º e 2º ESO)
 2º Ciclo (3º e 4º ESO)

1ºBacharalatos L.O.E.
 Humanidades e Ciencias Sociais
 Ciencias e Tecnoloxía

2º Bacharalatos L.O.E.
 Humanidades e Ciencias Sociais
 Ciencias e Tecnoloxía

Sección Bilingüe (Programa CUALE A1, A2 e PROF)
 Bioloxía, Filosofía e Cidadanía, Historia da Filosofía,  
 Ciencias do Mundo Contemporáneo e Música

Ciclos Formativos de Grao Medio
 Equipos Electrónicos de Consumo (2.000 h)
 Xestión Administrativa (1.300 h)

Ciclos Formativos de Grao Superior
 Administración e Finanzas (2.000 h)
 Laboratorio de Diagnóstico Clínico (2.000 h)

Educación Permanente de Adultos
 F.B.I. (Formación Básica Inicial, Niveis I-II)
 E.S.A. (Educación Secundaria de Adultos, Niveis I-IV)  
 PCPI

I.E.S. “Campo de San Alberto”
Rúa Egas Moniz 6

Teléfono 981 82 28 00 Fax: 981 82 28 87
15200 NOIA (A Coruña)

e-mail: ies.campo.san.alberto@edu.xunta.es


