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MARUXIA estase a converter nun medio de expresión moi importante para alumnos/as e
profesores/as deste instituto. Istoconfírmase non só polo número de exernplares editados (1.000
en cada edición), senón tamén polo interese e participación dunha grande cantidade de persoas
desta comunidade educativa que aportaron artigos, coordenarontraballos e conseguiron a
publicidade necesaria para facer realidade este proxecto outro ano máis.

Os contidos son variados, proveitosos e amenos. ¿Que máis se pode pedir? ¿Que máis se
pode dicir?

Confío en que o lector disfrute do número 1 de MARUXIA e que premie coa súa lectura o
esforzo dos seus lectores.

Unha aperta.
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Neste ano académico 1995/96 cursan estudios neste
Centro 524 alumnos/as, dos cales 364 son homes e 178
mulleres. .

Estes alumnos/as estudian catro ramas de Formación
Profesional, Educación Secundaria Obrigatoria,
Bacharelato LOXSE e Ciclo Formativo de Grao Medio
"Equipos Electrónicos de Consumo", repartidos da
seguinte maneira:

ADMINISTRATIVO: Con 1.º e 2.º grao (neste último coa
especialidade Administrativo-Comercial), son 60
alumnos e 132 alumnas.

ELECTRONICA: Só o 2.º grao. Ten matriculados a 78
alumnos e 3 alumnas nas dúas especialidades:
Electrónica Industrial e Electrónica de
Telecomunicacións.

METAL: Con 1.º e 2.º grao (coa especialidade
Máquinas-Ferramentas) ten matriculados 104 alumnos.

PERRUQUERIA: SÓ o 1.º grao e con 38 mulleres
matriculadas.

Do nava sistema educativo:

2.º CICLO DA E.S.O. (3.º e 4.º cursos):
están matriculados 74 homes e 4 mulleres.

1.º DE BACHARELATO L.O.X.S.E.: están matriculados
12 homes. .

<:
~ CICL~ ~ORMATIVO DE GRAO MEDIO: ("Equipos
o Electrónicos de consumo"): Estano cursando 16 homes e
a: 1 muller.
ID

Todos estes alumnos/as do nasa instituto proceden de
moi diversos lugares:

* BURELA: 220
* FOZ: 49
* CERVO: 48
* FERREIRA DO VALADOURO: 38
* SAN CIBRAO: 36
* CAN GAS DE FOZ: 27
* XOVE: 17
* ALFOZ:16

* NOIS:10
* S. COSME DE BARREIROS: 9'
* LOURENZA: 8 .
* MONDOÑEDO: 8
*VIVEIRO: 8
* RIBADEO: 2
*VICEDO: 1

Tamén podemos destacar que o alumno de máis idade
ten 36 anos e o máis nava 14.

Respecto ó profesorado do I.F.P. de Burela, este curso
son 44 profesores/as, distribuídos nos seguintes
seminarios e departamentos:

LlNGUA GALEGA: 3 profesores/as
LlNGUA ESPAÑOLA: 3
INGLES: 3
FORMACION HUMANISTICA: 2
MATEMATICAS: 2
CIENCIAS NATURAIS: 2
FISICA E QUIMICA: 2
DEBUXO: 2
EDUCACION FISICA: 2

..RELlXION: 1
FILOSOFIA / ETICA: 1
FORMACION EMPRESARIAL: 1
TECNOLOXIA E.S.O.: 1
ADMINISTRATIVO: 7
ELECTRONICA: 7
METAL: 4
PERRUQUERIA: 1
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Nos ocupamos hasta del último detalle, cuidando la

calidad
en la construcción

No sólo en los elementos que están a la vista, como alicatados, carpintería, etc., sino en
los que no se ven: fontanería, cámaras de aire, instalación eléctrica ... para que usted

pueda disfrutar de su vivienda sin ningún tipo de problema.
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M A R U X lA' :

Desde o curso 95/96 impártese no noso Instituto o Ciclo Formativo de Grao Medio
"Equipos Electrónicos de Consumo", que ten unha duración de 2.000 horas repartidas en
dous anos lectivos.

Nun futuro próximo impartiranse tamén ciclos formativos das ramas de Metal e
Administrativo.

Pero ...

As características comúns a todos
os cilos pode resumirse da seguinte
maneira: teñen unha duración
especificada en horas, estructúranse en
módulos profesionais (materias), é
obrigatorio realizar prácticas titoradas nas
empresas e todos pretenden definir unha
competencia profesional característica de
cada título.

Para contestar a esta pregunta
debemos de remitirnos á reforma
educativa prevista na L.O.X.S.E. que
afectará á F.P. Os ciclos formativos veñen
a substituír ó anterior sistema de
Formación Profesional. Esta substitución
xustifícase en base a ofrecer unha F.P ..
acorde cos cambios acelerados no eido
tecnolóxico e ten como finalidade
capacitar ó alumnado para o desempeño
cualificado de distintas profesións. Cada
título acadado terá validez académica e
profesional.

A priori, espérase que a nova
Formación Profesional garanta calidade
na preparación dos futuros ténicos e que
xoge un papel fundamental á hora de
presentar estratexias de crecemento
económico, de desenvolvemento
tecnolóxico e mellora de calidade de vida
dos cidadáns. De cumprirse isto, non se
dubida que a valoración social da F.P.
melloraría substancialmente.

Distínguense dous tipos de Ciclos
Formativos: os de Grao Medio (que
acreditan o Título Técnico) e os de Grao
Superior (co Título de Técnico puperior)

O acceso ós ciclos de Grao Medio
faise directamente ó ter rematado a E.S.O.
ou primeiro Grao de F.P. Os ciclos de
Grao Superior accédese a través do
Bacharelato correspondente ou co título
de F.P. de segundo Grao.

Para máis información sobre este
tema, podedes acudir á Xefatura de
Estudios ou a Dirección.

En calquera dos dous casos, tamén
se pode acceder indirectamente a través
dunha proba e cumprindo uns
determinados requisitos (idade, estudios,
experiencia laboral, etc.)

ALFREDO LLANO GARCIA
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M A R U X I A

DesPois da caída do Imperio Romano, Europa
entra nunha crise a todos os niveis:

comercio, urbanismo, cultura ... Comeza a Idade
Media, época escura e bárbara na cal a guerra, a
peste e a fame asolarán o continente.

A sociedade medieval está ordenada e dividida
en estamentos: os que guerrean, os que
traballan e os que rezan. Estes últimos son os
que garden celosamente a cultura,
principalmente nos mosteiros, onde se copian,
con gran traballo, os libros manuscritos. Hai que
lembrar que a imprenta non foi inventada ata o
ano 1.450.

A cultura europea alcanzará o seu cénit coa
civilización grega, recollida polos romanos e
"salvada" polos árabes que a devolven a Europa
gracias ó labor de institucións coma a Escolaide
Traductores de Toledo.

En plena Idade Media, concretamente no século
XI, aparece o que será a orixe das
Universidades: as escolas monacais e
catedralicias, únicos centros de ensino da época.
Estas escolas medievais dependen da Igrexa e
serven para a formación de monxes ou cregos e
tamén duns poucos destinados a formar parte da
élite da sociedade.

As primeiras universidades europeas foron as de
París, Bolonia, Salerno, Montpellier e Oxford (s.
XIII). Na Península, a primeira foi a de Palencia
en 1.208; seguen a continuación Salamanca
(1.218), Lérida (1.300), Huesca, Perpiñán e
Coimbra (Portugal). Nos séculos seguintes
multiplícanse: Cisneros funda Alcalá de Henares,
e lago virán Valencia, Valladolid, Sevilla,
Granada, Santiago de Compostela, etc.

A Universidade de Salamanca destacou sobre as
demais. Nela ensinábase Lingua, Gramática,

Aritmética, Retórica, Canto, Medicina, Cirurxía,
Música e Dereito.

As administracións políticas, o Estado,
necesitaban profesionais e de aí o apoio ás
nacentes universidades.

As Universidades medievais agrupaban as súas
ensinanzas en catro facultades: Artes, Leis,
Medicina e Teoloxía. Os estudiantes
comenzaban con 15 ou 16 anos e os cursos eran
longos: empezaban coa festividade de San
Lucas (18 de Outubro) e remataban coa
Natividade da Virxe (8 de Setembro).

Nas clases seguíase un método
fundamentalmente oral: o mestre lía un texto e
comentábao (exposición), logo discutíao cos
seus alumnos e organizaba debates (desputa),
máis tarde os estudiantes memorizaban o
aprendido (repetición). A xornada adoitaba
comezar ás 6 ou 7 da mañá e remataba ás 5 da
tarde.

Os graos de ensinanza eran os de bacharel,
licenciado e doutor. O título de licenciado
supoñia unha "licencia" para ensinar e precisaba
de 5 anos de estudio. O doutorado era tan só
unha imposición solemne de insignias de mestre,
pero resultaba tan caro que só uns poucos
accedían ó título.

O redor das universidades empezan a xurdir
Colexios Maiores, residencias de estudiantes que
viven en réxime de internado.

Coa chegada do Renacemento, a universidade,
pouco a pouco, vai deixando de ser un centro



MARUXIA

de conservación de saberes e os estudiantes
vólvense máis esixentes, desprazándose, incluso,
para seguir a un mestre de prestixio. Son tempos
de razoamento e de crítica. A aparición dos
humanistas (intelectuais que volven a súa mirada
á Grecia Clásica) será fundamental para que as
novas ciencias comecen a ser estudiadas.

FUNDACION DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

o 4 de Setembro de 1495 outórganse as
escrituras de "doazón" para crear un Colexio de
Estudiantes pobres que será a orixe da
Universidade. Parte destes documentos están
redactados en castelán e parte en galego.

FONSECA

o arcebispo Alonso 111 de Fonseca é o fundador
do Colexio de Santiago Alfeo (Fonseca),
institución universitaria coa que o prelado
pretendía, segundo recolle no seu testamento,
"erigir en la ciudad de Santiago, e por bien de ella
y del Reyno de Galicia ... un colexio e
Universidade donde los moradores y naturales
del dicho Reyno ... pudiesen estudiar, aprender e
ser enseñados en Gramática y otras facultades".

Así, constrúese un colexio novo e únese a el o
vello e pequeno fundado por López Gómez e o
bispo Diego de Muros. Con isto poderían atopar
albergue os escolares pobres que se
beneficiarían das Facultades de Teoloxía, Dereito
e Artes Liberais.

PATIO FONSECA

VIDA DOS ESTUDIANTES EN SANTIAGO

No eolexio de Fonseea vivían 18 estudiantes que
tiñan que cumprir os seguintes requisitos:

- Non ter antepasados xudeus ou mouros
- Declaración de pobreza persoal

(aínda que as súas familias podían ser ricas)
- Ter máis de 18 anos e menos de 25.

Dábaselles aloxamento e comida pero non
podían xogar ás cartas, saír de noite, nin meter
mulleres nos seus cuartos.

No outro colexio, o de San Jerónimo, vivían 24
estudiantes e eran tan pobres que se chamaban
"estudiantes de pan e sardiña".

o curso comezaba a mediados de Outubro e
chegaba ata mediados de Agosto; había clases
de luns a sábados.

Unha das cerimonias do novo licenciado ou
doutor era un paseo público a cabalo pola cidade
acompañado polos mestres e unha banda de
música.

A Universidade de Santiago participou na Guerra
da Independencia contra os franceses creando o
Batallón Literario.

Co plan Pidal de 1.845 as Universidades
españolas quedan reducidas a 10: Barcelona,
Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago,
Sevilla, Valencia, Valladolid e Zaragoza.

No século XIX a Universidade de Santiago aínda
propón que os dogmas relixiosos están por
encima das ciencias.

No século XX a muller vaise incorporando ó
ensino supeior e a partir dos anos 60 o número

de estudiantes dispárase.

Compostela é hoxe a capital xuvenil,
intelectual e política de Galicia.

- CARLOS M. ANTUÑA -
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Despois dun curso traballando e intentando
reuni-Ia máxima cantidad e de diñeiro posible,
por fin tomámo-Ia decisión de facer unha

viaxe cultural; levounos tempo, pero ó final, iríamos
ó sur e pasaríamos uns días en Torremolinos, coas
súas correspondentes saídas a outras cidades e
lugares como Granada, Málaga, Nerja, etc.

Os últimos días, cando xa estaba todo programado
e decidido, todos eramos un mollo de nervios
agardando o momento da partida, que logo chegou,
como tamén logo se pasaron os días de diversión e
a viaxe consigo.

}

Só queda dicir, antes de contar máis detalles, que
mereceu a pena calquera esforzo feito para
conseguir diñeiro e para lograr esa excursión tan
esperada.

- DOMINGO, 18 de XUÑO -

A saída estaba programada para as doce da noite e
non lembramos se foi en punto ou non. Todos
estábamos inquedos e impacientes. Dende o primiro
movemento do autobús todo o traballo e a
programación de meses quedaban atrás.

- LUNS, 19 de XUÑO -

Viaxamos durante toda a noite ata Salamanca, onde
tornárno-lo primeiro almorzo ás aforas da cidade do
Lazarillo. Inmediatamente arribamos á cidade, que
nos amosou as Catedrais, o Palacio de Analla, a
Casa das Conchas, a Praza Maior co seu Concello.

E xa por último a Universidade. E preciso destaca-la
fermsoura e maxia que engloba esta cidade, e
pensamos que tódolos presentes naquela viaxe
estarán de acordo con nós. E moi semellante á zona
vella de Santiago, onde un atopa un pracer especial
á hora de perderse na profundidade das súas rúas,
nas que confluen xentes de tódalas procedencias
(estamos seguros que atraídos polo mesmo encanto
que nos levou a nós a coñecer Salamanca).

Marchamos para Plasencia, alí xantamos e
recibimos un merecidísimo descanso. Xa por aquel
entón a caor estaba comenzando a se facer sentir
nos nosos corpos e, por si fora pouca a calor que ía
ó aire libre, no autobús estropeouse o aire
acondicionado e non puido ser amañado ata o día
seguinte.

Despois do descanso marchamos cara Mérida onde
vimo-Io teatro e anfiteatro (o de maior nivel técnico
e estético dos construídos en Hispania).
Supoñemos que todos nós quen máis ou quen
menos influídos ou non pola incesante calor, puido
imaxinar e incluso oi-Ias armas dos antigos ..
gladiadores romanos, entregados a un ha loita a
rnorte ou o ruxido dalgún fero león engaiolado na
parte baixa do anfiteatro.

Xa nos tardaba Sevilla; a viaxe foi long a, quizais
demasiado, posto que polo calor e o cansancio
desexabamos máis que nunca atopa-Ia cidade
diante de nós. Chegamos ben entrada a tardiña.
Fomos directamente para o Hoteal "Los Naranjos".
Xa pola noite fixemos un percorrido pola cidade en
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autobús. Logo foi a mesma cidade que se encargou
de mostrarnos bares, "chiringuitos", etc ...

- MARTES, 20 de XUÑO -

Pola mañá visitamos os Reais Alcázares e a
Catedral. Alí, subimos
ata o campanario da
Giralda e atopámo-Ia
cidade tranquila e
fermosa. Quen se
soubera situar podía ve-
la Torre da Praza de
España, o Parque de
María Luisa, etc.

Despois das visitas
dispuxemos de tarnp o
libre para xantar.

- VEN RES, 23 de XUÑO -

Este día tamén foi libre, sen ningunha actividade
programada. Mentres a maioría disfrutaba do sol e da
auga, catro persoas do grupo fixeron unha excursión
á Serra do Torcal e ós Montes de Málaga. Alí

puideron observar a
xeoloxía, fauna e flora da
serra malagueña.

A maioría de nós
aproveitamos este tempo
para facer unha viaxe
nos coches de cabal os por Sevilla. Podían ir ata
catro persoas e nalgún caso cinco. E levábanos por
tódolos sitios máis vistosos de Sevilla, explicando un
pouquiño de cada un.

Logo marchamos ó redor das cinco da tarde xa para
Torremolinos.

Aproximadamente ás 9 da noite chegamos por fin ó
mar. E instalámonos no Hotel "Puente Real".
Ceamos e o que máis e o que menos saíu por ahí.

- MERCORES, 21 de XUÑO -

Ese día foi de descanso para todos. Uns aproveitaron
para ir á praia, outros quedáronse na piscina do hotel
disfrutando do día.

- XOVES, 22 de XUÑO -

As sete e media estaba programada a salda para
Garanda. Unha vez alí visitamos a Cartuja e fixemos
un pracentero paseo pola Alhambra e o Generalife,
inmenso e fermoso.

Xantamos no centro da cidade. Pola tarde visitámo-Io
Panteón dos Reis Católicos e disfrutamos da cidade,
sobre todo, cando nos perdemos entre os mercadillos
ambulantes que rodean a Catedral.

As cinco da tarde voltamos a Torremolinos
bordeando as costas de Granada e Málaga.

- SABADO, 24 de XUÑO -

Outro día libre, a maioría
da xente foi disfrutar
dunha excitante
experiencia no Auga
Park. Mentras tanto, o
grupo "explorador", cun
membromáis, saía de
novo cara a Ronda
(Málaga), unha cidade
fermosa e caracterizada
polo seu emprazamento

(se te asomas ó Gran Canón poderás observa-la
profundidade deste fenómeno). Logo baixaron cara
Cádiz, para ve-lo Peñon de Xibraltar e ó lonxe
baixaron para as terras misteriosas do Continente
Africano.

De noite celebramos o San Xoán na praia. Nós,
anque lonxe de Galicia, tamén fixemos unha fogueira
e saltámola e despois fixemos uns xogos. A noite das
meigas rematou máis tarde ó saír por aí de "marcha".

- DOMINGO, 25 de XUÑO -

Outro día libre. Algunhas persoas foron en autobús á
cidade de Málaga, onde visitaron o Alcázar de
Gibralfaro.

Poi a tarde houbo xente que deitou o seu corpo
exhausto de tanta "marcha" e outros disfrutaron
doutra tarde na piscina.

Poi a noite fixemos unha festa de despedida nun
apartamento, feito que nos costou unha das camas
do dito apartamento e un cabreo do garda xurado
polo balbordo que armamos. Polo tanto, collémolas
cousas e fomos para a praia, para rematar tranquilos
e sen molestar.

Da nosa estancia en Torremolinos só queda dicir
unha cousa: de catro días ó ano que chove en
Málaga, dous tocáronnos a nós. Pero a choiva non
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foi para nada un impedimento para saír ou incluso
bañarse na piscina.

- LUNS, 26 DE XUÑO-

Este día visitamos as misteriosas Covas de Nerja.
Cominos nesta cidade entre os recordos da famosa
serie "Verano Azul". De volta, xa en Málaga, puidemos
facer as últimas compras.

- MARTES, 27 DE XUÑO -

Chegou a hora de comenza-Ia retirada. Erguémonos ás
sete e media, para saír cara Córdoba. Cando
chegamos alí visitamos a histórica e antiga Mezquita e
a Catedral. A media tarde chegamos a capital: Madrid.
Dirixímonos directamente ó Museo do Prado para ver
só as obras de Goya e Velázquez. Dende alí fomos o
hotel. Xa de noite fixemos unha visita en autobus pola
cidade. Este día foi algo especial, puidemos celebrar a
victoria do DEPORTIVO sobre o Valencia.

- MERCORES, 28 DE XUÑO -

De mañanciña saímos cara Segovia onde visitámo-Ia
Granja de San Ildefonso; hai que destacar eiquí a
inmensidade daquelas salas e a inmaculada
conservación dos seus elementos, así como o bo gusto
na súa decoración. Tamén visitamo-Io Alcázar, que a
todos nós nos recordou os castelos da nosa nenez,

SERVICIO OFICIALe®
HERFRAUTO, S.A.

con torres e almeas, con foxo e a parte elavadiza.
Xantamos na mesma cidade, sempre vixilados pola
mirada do Acueducto.

Despois collemos rumbo ó Norte, facendo as obrigadas
paradas en Astorga, para mercar mantecadas, e en
Ponferrada para cear e charna-los nosos pais para que
nos foran a recoller. Chegamos a Burela pasada a
media noite e xa entón cada un puido face-Io seu
balance particular sobre a viaxe e todo o que vimos;
tivemos oportunidade de contemplar o variado e rico da
paisaxe, a mestura de culturas, e como non de arte, e
cidades coñecidas en todo o mundo polas súas
características. Todo isto e moito máis, fai da viaxe
algo agradable no record o e repetible navida.

Este traballo foi realizado por:

MAYRA FDEZ. JOGLAR.

PATRICIA MASEDA MARTINEZ.

CALI ENRIQUEZ ETCHEVARRIA.

I I 15
_. ~,•.,..,..1'""'''' rnluunU-lIn-
CARNADAS PARA CEBO C/. Covamoura, 6 - Tfno. y Fax: 58 04 14

e/. o Portelo, s/n. - BURELA (Lugo) C/. Rosalía de Castro, 57- Teléfono: 58 00 82
- Teléfonos - Avda. Arcadio Pardiñas, 179 - Teléfono, 58 58 04

58 1508 (Ofic. Frigorífico) - 58 59 81 (Alm. Muelle)
58 02 49 - 58 55 75 (Part.) - 58 08 33 (Part. Verano) 27880 BU RELA (Lugo)908 98 85 16 (Móvil) - 58 5756. (Cofradía) - Fax: 58 51 19
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¿ryor que se che cae O cabelo?

Se estás preocupado porque no teu peine ves
diariamente ó redor de 50 a 60 pelos, [non te
preocupes! porque inevitablemente hai unha

perda contínua de cabe los que son remplazados por
outros novos de espesor e lonxitude semellante.

o pelo medra ciclicamente. Cada folículo piloso
posúe o seu propio ciclo, independente dos outros
folículos que hai o redor.

o ciclo vital do cabelo dura aproximadamente 4
anos. Os cabe los situados na parte occipital son máis
duradeiros (ata seis anos) e os da zona frontal son os
máis breves (2 anos).

O ciclo comenza cun pelo xove que vai
ascendendo pola derme ata a superficie cutáneas.
Concluído o seu ciclo de cabelos envellecidos,
despréndense empuxados polo novo cabelo.

-

Glándula sudoripara

Músculo erector

Capilares sanguineo •

Folículo pilaso

O ciclo consta de tres fases:

7f
-~

ANAXENA: É a fase de gran actividade na
producción de células da raíz que se multiplica para
dar oríxe ó pelo.

CATAXENA: É a fase intermedia na que se detén a
actividade celular desprazando o pelo cara arriba
liberándoo da papila.

TELOXENA: É a fase de reposo na que o pelo
marta permanece no seu sitio ata que é expulsado
por un nava cabe lo anáxeno.

Existen unha serie de factores capaces de romper o
ciclo vital do cabelo provocando unha caída que ben
pode ser xeneralizada ou localizada.

As causas que provocan esta alteración son
diversas:

Por unha parte o exceso de graxa, suor ou unha
excesiva descamación de pel favorece a caída do
cabelo. Para combatelo debemos de lavalo con xampús
antiseborreicos a base de productos axofrados e corrixir
a excesiva descamación con productos derivados de
selenio ou cadmio.

Por outra parte, o cabela para o seu
desenvolvemento e crecemento precisa dun aporte de
nutrintes que cheqan á papila dérmica a través dos
vasos sanguíneos. Se estes vasos son insuficientes, ou
ben, están obstruídos, o cabe lo non medra. Para eso
debemos de aplicar loccións vasodilatadores, tratando
de mellorar o rego sanguíneo a nivel do bulbo.



MARUXIA

A caída do cabelo pode ser temporal ou definitiva:

A caída temporal é un ha perda anormal, pero
momentánea, do cabelo. Prodúcese polas seguintes
causas:

* Un estrés psíquico: secreción hormonal
inadecuada.

* Un estrés físico: Intervención cirúrxica,
hemorráxia, febre.

* Orixe medicamentosa: Antlcoaqulántes,
antirreumáticos, antiteroideos.

* Carencia de oligoelementos: Calcio, magnesio,
zinc, ferro.

No caso de embarazo, as modificacións das taxas
hormonais femeninas provocan unha falta na actividad e
folicular.

- PROCESO EVOLUTIVO DA CALVICIE-

TABIICO

A caída definitiva afecta principalmente ós homes,
debido as hormonas sexuais masculinas chamadas
andóxenos que constitúen un dos factores esenciais na
caída definitiva do cabelo, especialmente a testosterona.

Esta hormona pasa dos testículos ó sangue e do
sangue ó bulbo piloso.

CARNET
1

Neste momento, a testosterona sofre unha serie
de transformacións químicas, transformándose en
dihidrotestosterona.

Mentres que o cabelo ten un ciclo vital de 4 anos,
a dihidrotestosterona reduce este ciclo.

ALUMNAS 2.º PERRUQUERIA.

CENTRO DE PELUQUERIA * ALTA PELUQUE JA
* MAQUILLAJE hovia~lte, fiesta, etc.)
* SOLARIUM . .~

20%
10% Oto. h(ata~jentos TécnicosCI. O Río - Teléfono, 58 54 54 - BURELA

C/. Benito Garcelán, 22-23 - Teléfono, 55 1427 - VIVEIRO
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Asomeime á noite inmensa

estaba salpicada de estrelas

estaba enchida de pasado

Moito do que miraba

xa non existía

- Se alguén me mirara aló ó

lonxe

cecais me verá cando xa non

exista -

Oín de fame e miseria

de guerras e mortes baldías

Sentín o absurdo camiñar do

home

créndose eterno, sen saber do

efímero

construíndose imperios que o

protexan

dos seus medos e prisións

querendo botar raices

que o manteñan seguro
nesta Iitosfera móbi I

que anda a navegar nas súas

placas

na tarteria de mento

enriba dun forno radioactivo

A isto chamámoslle Terra,

e dende a nosa ignorancia

establecemos poderes falsos

que non nos deixan ver

o que de grande

experimentamos,

iso que chamamos vida

A esencia do noso Ser

aquelo que nos fai pensar

é da mesma natureza có po

que constitúen as estrelas

protóns, electróns, neutróns

quasares, quartís

mundus infinitos e mundus

infinitesimaís

E entre todo isto, tí

desconcertado

e ávido de existir

O vento susurrou na noite:

Vive os teus soños

Deixa que o teu Ser flúa
de Tí e dous outros

de Tí no Universo

Un meteorito surcou o ceo
a súa luz fugaz

iluminou co seu guiño

o meu desexo

Desexo de estrelas.

ROXANA S. - BURELA

IIIJ src II
Na mente teño a tolemia
a sensación de perderme

no limbo infinito, atraída pola
inmensa forza envolvente,

que tira como gravidade infinita
conseguindo incluso arrincarme

a consciencia da verdadeira
realidade do mundo infame.

Que grande sentimento

cando o sonviaxe no tempo
facéndome perde-lo seso.

Na escuridade sinto viaxar

a unha inmensa velocidade,

vertixinosamente, sen frear,

alcanzando a felicidade,
total felicidade do ser,

que fai chegar á eternidade

a alma que en mín habería morrer,
chegando á inmortalidade

a esencia da vida do meu ser.

A causa do lamento
da neurose do meu tempo,

que con ese son xa non penso.

Danzando no vacío quedo,

polo espacio sigo arrastrada

que me leva á luz sen medo,
pola súa forza dominada

namentres escoito o seu credo.

Tan inconsciente e extasiada
que vou esvaecendo nun ledo

surnerximento da chamada.

LOLl BASANTA - 5.º E.T.
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rllllE DEORO
Donde podrá obtener su permiso

de conducir o perfeccionar su
conducción, con la garantía de que
recibirá una enseñanza de máxima y
completa calidad en todo tipo de vías.

BURELA:
Arcadio Pardiñas, 179
Teléfono, 586201

FERREIRA:
Avda. de Viveiro, 27

Teléfono, 574450

,

O' CATALAN, S.A. .
. CHAVE DE aURa .

PROMOTOR Y CONSTRUCTOR ~ .

VENTA DE PISOS Y
LOCALES

COMERCIALES

en las mejores zonas de

BURELA
Oficina:
Avda. Arcadio Pardiñas, 109
Edificio Centro - Entreplanta
Teléfono y Fax: (982) 581457
27880 BURELA (Lugo)

Móvil: 9086891 78
Parto (982) 58 07 38

(982) 58 59 29

LIBRERIA

* * *
C]. Ramón Farré, s/n.

Teléfono, 58 18 49

27880 BURELA (Lugo)

",

MARINACAR, S.L.

AGENCIA

III1DB
SERVICIO DE GRUA PERMANENTE

o

Avda. Arcadio Pardiñas, 192 - Bajo
Teléfono: 58 58 62

Fax: 585747
27880 BURELA (Lugo)
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x. FERRO COUSELO
VIDA:

Naceu en Louro-Cordeiro
Pontevedra) o 30 de Xullo de 190
Comezou os seus estudios na \.Ji §K:Ja.t!e~--~~l
Pontificia de Santiago, onde s~do,utó~r. é:~-~=:.:~:~...:~...:A
cursa Filosofía e Letras, para dbutorarsérE~ñ':~~"-aB

r/,t ..----¡$~,.";": .¡,.", ", ,.,.,,,; ',.¡ .. ,"'--:- ~

Madrid. Exerceu o seu rnaxlsterf ,['10Instituto' -
de Ensinanzas Medias de Tui o ''Go~e~io,~i ,tln~'das --rmais relevantes no
Lábor de Vigo. ¿campo da):inv 'científica con que

. ~é_O,Qj:al l;}o1< e ,a. ran estu dio so ,
En Madrid, onde estaba pa,iá op~iJ?a a . '~:exq~~nte p~le~igraf~f.tJ7~balladorincansable,
catedras, sorpréndeo a gue~~q Ci~ill ..tJndo/il jéff~:r~alizandó/a ,pI<D1 ?éfoseu país un gran

I'd t I,t t"Vl #,., lb 1.t1tA Id 'bl'-que permanecer a I uran e a 'gun i~ml?o. fi" a or que no~ ranscen e ao gran pu ICO; •••lt<. iJ ' ~epre~~: p,oJ~¡~.continuidade da
Unha vez rematada a g_uer~awClvllf}Mol.t. :, .lq~~7!t€la'cl~n l~al~og,.raflca do "Grupo Nos"
Ourense onde se poner a: a,f~f);lt.e \ a ..~~~or>§l-n?o ,~í' ~ : sistema de traballo co
Biblioteca, Arquivo e Museo Pf Jn~fa \ "Te,.~ªbl~c~ t de equipos de
rne srno tempo, continuará s 'r1vestig'a. E'S't, labor por equipos
docente no Instituto ourensán. --'-:-""z' C9I)'sic;l~r' 'O ·~d(spensa.ble. O estudio

¡.N~~.'-:;)' iI, .. ',' /. ~
~ws\~'nJ,0;/'reqUlere para 1; e.L~_a,º9?_,.de

Dende 1.931 ata 1.970 alterD,~.u a sú-;a..•..~·:'«f3,a(Í:tclón, ~ unha pacienfé e tozudavida
d' M drid S . .. ,,~- ',,.,.,.-. Í'éd¿t"./ lta S dn é ¡{ ,esta la entre a n ...e.. arrnaqo ,"S',,, ~=,j.E7"consu.a. egun o as, suas mesmas

anos foi nomeaa~ctor do!l¿ palabras" "Galicia él un keino románico
Arqueolóxico e posteriormente dJle.! . narnantr es que Portugal e Castela se
provincia.1 de Bel.las. Artes. Fo~rl~.~j'>;" deren máis ben como rei!!'os góticos".
Cons elle! ro Provi ncial de Ed~1<ja~:I',~,1~ /, \·::::;.~,tl

membro asesor do Consello da D4K/f!!i!IC..l8o."rara el Galicia bq,nta'Ctmha historia de seu

Provincial de Educación y ...Ciíb,g..c:.e.•..)~...~.:..'\¡ ¡que nos presenta ás,~orm.as da vida a través
colaborador do Museo de Pontevedr ' .,X:;;::; t= tempos. O ser\~re Galic!a, na súa

j\ /::>.<;: proxeción cara o exterior, maniféstase nun
Destaca pois o seu labor como investigador sentimento fronte ao mar Océano, que na
da nosa cultura sendo eo-fundador de "Posío época prehistórica leva aos galegos a
Artes y Letras" de "Galaxia", "Grial" e de "A emprender periplos no Atlántico, e nos
Agrupación Cultural Auriense". tempos modernos ó Novo Mundo.

Faleceu o 23 de Abril de 1.975 e foi
enterrado no seu lugar natal sendo nomeado
o 25 de Abril dese mesmo ano "fillo
adoptivo" da cidade de Ourense.

Aínda que ten unha abondosa obra
investigadora: "O Xenérisis e as primeiras
dispersións dos pobos", "Museo
Arqueolóxico de Ourense", "Su historia.
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x. FERRO COUSELO
Sus fondos y Biblioteca", "La Capilla y el
Santuario del Santísimo Cristo de la Catedral de
Orense", "O Deus Bandeira da Veiga" ... debmos
destacar entre as súas obras máis importantes:

- OS PETROGLlFOS DE TERMICO:
Que foi a súa tese doutoral.

- A VIDA E FALA DOS DEVANCEIROS:
Esta abranque varios volumenes dos que se
publicaron só dous. No primeiro deles
recóllense 129 documentos redactados en
galego, dos séculos XIII ao XIV; e no segundo,
475 relativos ás terras de Ourense, que veñen
"" unha ver?adei;a descrición da vida~_
cidade ourensa no seculo XV"f--;;''''';.

~ ~- :..···-.~;-~·-_.·1¡ 1/
ALUMNOS 5.º ELECTRONICA INDUSTRIAL.

x

f:.""'.

Para la adquisición de su nueva vivienda, le ofrecemos

-t ....~soluciones/\ " ,~,;¡mgr:'.1J) ,:/ a la medida de sus posiblidades.
, Q,,{~~lJI¡;::=. ::' ¡; / Ve~ga a vernos. Juntos,estudi~~emo~ la !órmula de financiación

y~,/ St'17 .~~ ' que mas le convenga y la,distribución mas ajustada a sus necesidades,r - ~~~~~ J Contle en nuestra experiencia.

X ~~"~.~ ~~~I~OS MOLINEROS, S.L.
, ~~ :...) CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES

Avda, Alvaro Cunqueiro, 1 - Entpla. - Telf. 140782 - FOZ· Avda, Arcadio Pardiñas, 163-Entpla, - Telf, 5817 03 - BURELA



M A R U X I A

EXPERIENCIA NA COSTEIRA DO BONITO

Partimos o día 7 de Xullo de 1.995 sobre as tres
da tarde dende o Porto de Burela. Ese día era
un día moi feliz tanto para a xente veterana

neste oficio como para os rapaces que
empezabamos.

Os familiares estaban todos no porto para darnos a
despedida. O buque no que íamos chamábase
"Nuevo Hermanos Fraga" e é un buque de madeira,
cun motor de 450 cabal os de vapor marca
GUASeaR, o cal desenvolve unha velocidade de 12
nós (sabendo que cada nó son 1.500 metros
aproximadamente, veñen a ser 22 Km./h.). A
capacidade da súa neveira é de 29.000 Kg. de peixe,
dita neveira ten uns marcos de madeira que a devide

en pozo e vaise poñendo o peixe en
distintas vías uns enriba doutros,
separado por xeo para
conservalo fresco durante vinte
días, e con sete vías o ancho.
Nós, normalmente
empezábamos a poñelo polos
lados e pola mitade da neveira para ir
picando xeo cara á popa ou cara á proa, porque
a neveira, a partir do porto, sale selada de xeo
cunhas 23 toneladas. Alí tamén levabamos as froitas
e o pan para conservalos frescos. Na ponte ía o
patrón, que era o dono do buque, e tamén era tío
meo (así que eo podía ver tódalas !funcións dos

aparatos).

Levabamos unha sonda que marca a profundidade e
o peixe cunha cor vermella e a carnada de cor verde
e tamén, ó vir pola costa, marca o fondo.

Levabamos tamén dous G.P.S. que marcan a latitude
e lonxitude. Nós, á máxima latitude e lonxitude que
istevemos foi a 51 Q 23 a 1 h. de Irlanda. Burela está

situada a 47Q 23.

o barco dispoñía asimesmo dun plotter, que é un
aparato que serve para meter unhas cartas, e sinalar
nunha pantalla o percorrido que se fai para ir a
calquera sitio; con este aparato vas ó porto
directamente co automático e se se consegue moito

peixe nun punto queda marcado na carta por se se
quere volver ó mesmo sitio a probar sorteo

Levabamos dous aparatos para comunicarnos cos
demais barcos por medio de canais e frecuencias
que alcanzan moita lonxitude (incluso oías barcos
franceses e ingleses falar).

Para falar coa casa tíñamos un aparello que se
chama telefonía e que é igual ca un teléfono
(chamaba cun teléfono móbil e oíase perfectamente)
pero as chamadas son moi caras. Queda falar do
radar: é un aparello que indica o que hai na tona da
auga, a presencia doutros buques e de artes de
pesca que teñen xa materiais para ser detectados

por dito aparello.

Por último falar dos catres,
tamen chamados "rancho"
onde dormíamos nove homes
nun espacio de 5 m

2

aproximadamente; aínda que
era un espacio moi pequeno,

durante o día pensabas ben nel xa que na
cuberta ía frío, chovía, facía mal tempo e pasaban as
olas por enriba mollándote aínda que levaras a roupa
de augas.

MANEIRA DE TRABALLAR.- Os primeiros días
despois da nosa saída (4 aproximadamente)

l



COFKADIA DE PESCADORES
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levantabámonos ás 8 tíñamos que
ganir as líneas para pescar, xa que
levan unhas medidas iguais,
chumbos xiratorios e unhas marcas
para poñelas no seu sitio logo dunha
aferrada.

Dispoñíamos de cinco carretes en
cada bando (estribor, babor) e outros
cinco a popa. Ditos carretes
funcionan con aceite (presión).
Durante eses días deitábamonos ás
nove, cando anoitecía, xa que non
había T.V. nin vídeo. Pero pasados
estes catro días (empezaba a haber
peixe) habíase que erguer ás 6'15 en
punto, cando nos chamaba o
segundo, que era o xefe dos
mariñeiros. Lavabámonos se había
tempo, xa que o dar avante había
que estar ó lado dos carretes (senón
oíamos uns berros) e arrear as liñas,
que consiste en deixar ir os polbos (carnada) polo mar
abaixo pouco a pouco (xa non é a primeira vez que lIe
vai á hélice e hai que volver para terra sacar o
chumbo, posto que o peixe non aferra ó ver brilar algo
na hélice ou facer ruído).

o barco en todo o día non pode parar de desprazarse,
senón collería as 15 liñas na hélice. Nós
sentabámonos na castea se estaba mal tempo, se
estaba bó deitabámonos na cuberta, pero sen dormir,
senón... )

Eramos 7 mariñeiros (motorista, cociñeiro, segundo e
engrasador, todo incluído) e traballabámos dous nos
carretes a proa (un en cada banda), catro na popa,
dous (un en cada banda) e outros dous para dar raño;
o cociñeiro cando podía axudaba, pero non lIe sobrava
moito tempo, porque era tamén motorista. Antes de
comer, ás 12, pasabamos o peixe de popa a proa (se
había pouco), e logo metíamolo na neveira (eu era o
encargado de facer a neveira e mete-lo peixe).

A 1 en punto comiamos; habíase que turnar para ir
buscar de comer xa que en ningún momento se podía
deixar sos os aparellos. O acabar de comer podíase
tomar café, era o único que había, salvo os domingos
que había postre (flan, piña, doces, etc.). Logo se non
había peixe, deitabamonos na cuberta a descansar xa
que nos levantabamos moi cedo. Había que ter
coidado co sol xa que co salitre podiamos queimarnos,

aínda que para iso xa levabamos cremas. As cinco
tiñamos que levantarnos e meter o peixe que houbera
na neveira, anque só houbera un, posta que senón se
poñían malos se estaban moito tampo o sol. Logo
comiamos a merenda (sobre as 6), e tomabamos café
e volviamos para a proa outra vez a mirar dos
carretes. E así ata as doce da noite, que empezaba a
escurecer cando eran os días máis longos ata as 7
(cando eran máis curtos). o recoller deixábamos todo
de tal forma que non se soltase nada ante a presencia
do mal tempo. xa que en 15 minutos pode poñerse moi
malo tempo. O seguinte día o mesmo horario (así
durante vinte días). O chegar a terra, descargábamos
a partir das doce, cando abría a lonxa. Os da neveira
tíñamos que sacar o peixe un por un, do medio do xeo
(había peixes Que estaban en malas condicións e ó
movelos deixaban un cheira moi desagradable). O
rematar de saca-lo pixe, hai que baleirar o xeo usado
e lavar a neveira cun cepillo e auga a presión; logo,
hai que enchela de xeo limpo e deixala lista para facer
outra marea, mentres o cociñeiro xa se encargaba de
meter os víveres; se estabamos axudábamoslle senón
tiña que facelo só.

E así xa estabamos listos para facer outra mara de 20
días.

ISIDRO FDEZ. DAYAN - 3.º METAL

27880 BUKBLA (Lugo)
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A CESTERIA

A cestería é un dos oficios
tradicionais galegos que, co paso do
tempo, máis se conservou e a
utilización dos productos
manufacturados por medio desta arte
é, aínda hoxe, moi grande. Teríarnonos
que remontar a idades prehistóricas
para encontrar os primeiros galegos
que se adicaron a cestería, moitos
estudiosos do tema afirman que a
cestería é anterior á cerámica ou Ó
tecido. Xa nos castros atopamos
vestixios de texidos entrelazados e
cubertos de lama, utilizados para as
paredes dalgunhas vivendas e
edificios anexos.

Sen embargo, a perennidade das
materias primas utilizadas polos
cesteiros e a humidade do clima non
nos permite conservar rnoitos dos
utensilios feitos polos cesteiros, tales

coma cabeceiros, cañizos, valados, cancelas e incluso o esqueleto dalgunhas barcas. O oficio de
cesteiro non é excesivamente complicado e nas aldeas ou vilas normalmente había máis dunha
persoa capaz de realizar os oficios. Tradicionalmente aprendíase dos antergos o oficio.

Podemos diferenciar tres tipos de cesteiros: Rural, urbano e os que traballan no peirao.
Os cesteiros rurais traballan na súa casa, aínda que ás veces acoden a lugares onde os

necesitan para facer o seu labor. A materia prima conségena eles das súas terras. O non depender
só da cestería, é dicir que teñen máis traballos, non aparecen coma cesteiros nos censos e só son
recoñecidos por tradición.

Por outra banda, o cesteiro urbano xa traballa nun obradoiro e adícase só a iso; este fai, sobre
todo, utensilios e cestos para a casa, polo tanto de menos resistencia.

E, xa, os cesteiros que traballan no peirao: son nómadas e van de porto en porto.

- MATERIA PRIMA-¡

A materia prima utilizada por estes homes adicados á cestería é a madeira, o vimbio, a palla, a
cana e o xunco. O clima, que tan desfavorablemente nos impide a conservación dos productos, si
facilita a abondosa existencia destes vexetais nas nosas terras.

No caso da madeira, o cesteiro sérvese dela para construír principalmente cestos, utilizando
diversos tipos de árbores tales coma o carballo, que é de gran resistencia (incluso á auga e ó
lume); o castiñeiro, que é mási maleable que o carballo e tamén moi resistente a humidade; o
salgueiro, que é unha madeira flexible e branda; o freixo, que normalmente é utilizado para
entramados debido á dureza da súa madeira; o bidueiro, pouco duro pero á vez resistente e
flexible; etc. En fin, unha longa lista de árbores, que segundo a zona e as necesidades, os
cesteiros utilizan rachadas en yergas ou enteiras en varas para crear todo tipo de cestos. Por outra
banda, o vimbio é tamén moi utilizado. A tradición ensínanos cando é a época máis propicia para
recoller todos este s vexetais. En concreto, o vimbio necesita ser podado fortemente un ha vez ó
ano para, deste xeito, sacar o máximo número posible de varas dunha vimbeira. Na época de
pañar o cereal é necesario recollelo a man para que os talos podan ser aproveitados.
Tradicionalmente este era un traballo de mulleres, as seitureiras.

Outro dos materiais con que contamos é a palla, ben conseguida a través do centeo., ben a do
trigo, ou ben a de avea. Para os cesteiros a mellor era a palla de centeo porque este cereal era o
que tiña os talos máis longos, flexibles e resistentes; ademais destas tres importantes cualidades,
os talos eran ocos, o que facía que romperan menos cós dos outros cereais.

')7
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Actualmente agás na pronvincia de A Coruña, non se utiliza palla coma materia prima
debido a que a maquinaria utilizada no agro desfaina, deixándoa inservible para estes
menesteres.
Finalmente, atopamos a cana e o xunco, que non teñen un uso xeralizado debido a dúas causas
principais: a pouca abundancia destes
vexetais en Galicia e a súa fraxilidade,
que só permite facer pequenos cestos.

- AS FERRAMENTAS -

1.- Ferro de furar en quente
2.- Fendedor
3.- Machada
4.- Podón
5.- Ferro de furar en frío
6.- Coitela
7.- Fouce
8.- Maza
9.- Macelo

10.- Rechegador

As ferramentas que o cesteiro
precisa para tratar todas estas materias
primas son bastantes, sobre todo aquel
cesteiro que traballe con madeira: a
machada utilízase para cortar a madeira
no monte e facer os rebolos; a coitela ou
podón, que se utiliza para quitarlle a
casca ámadeira, ten forma de navalla
curva similar á que se utiliza para
vendimar; o mazo, que é un martelo de madeira feito dunha soa peza e que se utiliza para
fender a madeira (noutras zonas utilizase o fouce, un instrumento feito todo de ferro con folla
curva); o burro ou labradoiro (como o chaman nos Ancares) é unha mera táboa que pode ser de
varios tamaños e con diferentes conformacións e serve como mesa de traballo para os
cesteiros. Este utensilio pode sufrir variacións segundo a zona física onde se empregue. Así en
Mondariz utilizan o chamado cabalete, formado por un madeiro superposto por dous madeiros
máis pequenos perpendiculares a este. Ou en terras do Valadouro, onde o burro se acomoda
sobre un banco de catro patas cun punto de apoio; a coitela, é unha lámina de metal curvada
lixeiramente e provista de dous mangos de madeira nos extremos; o rechegador ou cuña de
fondar é un taco de madeira que se utiliza para premer as vergas; o ferro de furar en frío, que
está formado por unha barra de ferro que dispón dun mango de madeira para facer furados; o
ferro de furar en quente, que é unha barra longa de ferro con punta aguzada e mango de
madeira que se pon ó roxo vivo para facer furados na madeira; tarnén contamos cos rachadores
ou fendedores que son simples paos de madeira rematados en varios picos e que serven para
rachar a madeira nas partes que se queira; ou tamén outro tipo máis perfeccionado de coitela
de labrar.

,~-i'
/

/
,--1 Burro e coitela

- TECNICAS EMPREGADAS -

Para poder amosar as técnicas e procesos de elaboración teremos que distinguir entre a
cestería de vergas, a cestería de corres e a palla. Co primeiro nome referímonos a aqueles
cestos que están feitos de tiras de madeira rachadas; a cestería de corres abrangue os cestos
fabricados con varas enteiras.

Combinando uns montantes de madeira rachada cun tecemento de varas; finalmente
contamos coa palla. Na cestería de vergas os cesteiros escollen madeiras navas que non teñan
moitos nós; posteriormente a madeira será colocada preto de lume para así abrandala e facilita-
la súa limpeza. Despois; o cesteiro fenderá os troncos en sentido lonxitudinal partíndoos pala
metada e repetindo a operación coas partes que van quedando. Desta maneira cortada o
cesteiro seleccionará a mellor, intentando que os tamaños sexan parellos. Para que todas as
tiras queden igual de anchas, o cesteiro axudarase do burro. Cando xa ten as tiras preparadas
comeza a facer o cesto, sempre empezando pola base, que será a que impoña as medidas,
entrenzará as tiras en forma de damero, conseguindo que queden perfectamente colocadas.
Unha vez que acabe coa base continuará coas paredes do cesto e no remate destas colocará
unha vara de carballo ou doutro material resistente a modo de beirón.

A cestería de Corres é aquela que emprega varas enteiras combinando montantes de
madeira machada e tecemento de varas. Normalmente utilízase o vimbio, pero tamén se utilizan
diversas madeiras máis ou menos resistentes dependen do da utilización do cesto. O falar da
cestería de Corres con vimbio deberíamos distinguir entre a cestería vasta (que

"\
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se utiliza as varas de vimbio sen pelar) e a cestería fina (que traballa o vimbio deixando varas
lisas). A primeira opción utilízana nos labores agrícolas e rurais, deixando os cestos construídos
pola cestería fina para o uso urbano. Os cestos elaborado por medio de cores sofren variacións no
xeito de elaboralos; atopamos ata tres maneiras diferentes:

* A primeira consiste en comezar o cesto pola base colocando dous grupos de varas cruzadas
entre si. Unha vez que estas están ben
seguras, as varas sepáranse de maneira
que se poida tecer entre elas e así poder
completar o fardo, despois xa só queda
facer as paredes.

* Outro xeito de facer os cestos é
cunha mesa ou forma (un obxecto en
forma de mesa con moitos furados que
.forman círculos concéntricos, que vale
para facer cestos de diferentes
tamaños). Esta mesa permite encaixar
as varas para traballar máis cómodos.
Unha vez rematada a parede fáiselle
unha base normalmente cuadrangular.

* A terceira maneira consiste en
colocar as vergas de forma radial,
tecendo entre elas as varas, as birgas,
ata completar o fardo. Despois estas

vergas servirán tamén para levantar as paredes.
Xa nos cestos feitos de palla, atopamos unha forma moi corrente de facelos. Despois de

escoller os talos máis longos e Iimpiarlles a tona e os nós, comézase a elaboración do cesto, que
pode ser mediante dous procedementos: ben, a cestería cosida, ben a cestería que traballa a palla
trenzándoa. A última que citamos non era normalmente utilizada en Galicia para facer cestos, máis
os artesáns si a utilizaban para a fabricación de sombreiros. Na cestería cosida precísase outro
material ademais da palla: tiras de silveira, que nos servirán para coser a palla. Estas tiras de
silveira é necesario recollelas no inverno, pois deste xeito non teñen savia e tampouco teñen
gromos. As tiras prepáranse quitándolles os pinchos e o rniolo, conseguindo así un material rexo
para proceder ó cosido da palla. Este cosido comeza no fondo do cesto e sempre en espiral. No cu
do cesto pode ir como base un rodo (cordón circular cuberto de palla que IIe da máis resistencia);
este rodo tamén pode ir no borde superior do cesto. Con esta técnica e coa palla tamén ternos
constancia de que se facían obxectos coloreados para decorar casas e mobles' (esta industria foi
de gran importancia na zona de Viveiroj.,

Ademais, todos estes cestos, sexan do material que sexan e do xeito que estean feitos, poden
levar asas ou non, dependendo sempre da maleabilidade e resistencia da materia prima
empregada e a utilidade que se IIe queira dar.

Para poder falar dos tipos de cestos existentes por todo o país, ternos varios problemas debido
á multiplicidade de formas, materias, técnicas, xeitos de nomealos e xeitos de utilizalos. Nos
ámbitos onde máis se utiliza o cesto son na agricultura, o mar, o uso doméstico e diversas
utilidades que tamén numeraremos.

Na agricultura o cesto desaparece progresivamente coa implantación da maquinaria moderna.
O labrego necesita o cesto durante todo o ciclo agrícola: para a preparación do campo utilízanse
grandes cestos (ben con asas ou sen elas) con nomes como: paxes ou paxos; cestos pequenos
para albergar a semente e chamados caipos, carabeles, megos, gamelos ... ; para a recollida da
colleita utilízanse cestos grandes e pequenos, alongados e achatados, de todos os tipos, que
reciben nomes como: goxos, corbes, banastas, paxes, cara ou carral, peso, cestos da herba,
culeiro, arcas ... O campesiño tamén necesita os cestos para transportar os productos ás feiras;
utilizará cestos pequenos como os megos ou os canasteles, paxos ou banestrillas. Outros cestos
servían á vez como medidores, facéndose moi útiles nas feiras, como por exemplo a cesta do
coarto que equivalía a un cuarto de ferrado, o cesto da medida que equivale a unha fanega e a
ferradeira que alberga un ferrado.
. No mar, os cestos servían para transportar o peixe; existían cestos moi grandes como a

banastra, paxe ou o canasto; para carretar o peixe ata o mercado utilizaban a patela.
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Tamén, os aparellos coma a palangre se gardaban en cestos e na cesta do palangre íanse liando cos
anzois empatados. Así, tamén sabemos que os mariñeiros levaban os seu s útiles en pequenos cestos.

Ademais dos mariñeiros atopamos moitos oficios que recorren ó cesto para levar as súas ferramentas de
traballo: os albaneis utilizan os moñicos ou mouchos, o transporte de mineral facíase en venaqueiros, os
zoqueiros utilizaban o cesto de galocheiro os viñateiros a cesta bagullera, as queixeiras a paxeira ... No uso
doméstico o cesto utilizábase para carretar a leña (cesto da leña), as patacas (cesto das patacas), o pan (a
paneira), a corbella (especie de froiteiro), para a costura (o banestrll!o), para os recé n nacidos (a
canastrilla) ...

Ademais de utilizar esta arte para facer cestos, os cesteiros
deron outras aplicacións ó seu oficio: sobre todo no medio rural
vemos como se fan peches de fincas ou cancelas con toxos
entretecidos. Tamén se fan canizos, este nome reúne baixo si
dous obxectos diferentes: o canizo para alisar a terra e o can izo
que forma as paredes do carro (que sustitúen ós ladras da
madeira). Contamos tamén cos cabazos, cabaceiros ou chastros
para gardar o millo; estes son uns hórreos de planta circular e
paredes oblicuas asentadas nunha base de madeira que á súa
vez repousa sobre catro pés. Relacionados tamén co mundo
labrego son: o bitillo ou bozo, que é unha buceira de forma
semiesférica que se lIe pon ó gando cando traballa para que non
se distraiga; o ventril, que serve para suxeitar a albarda; e tamén
mantas de palla e xuncos entretecidas para animais que están a
intemperie.

Xa no ámbito marítimo, encontramonos con diferentes tipos
de nasas feitas con varas ou vergas, que se adatan ós diferentes
tipos de pesca das diversas zonas. Existe tamén o chamado
nasón, que os mariñeiros penduran do barco e que lIes serve
para conservar a pesca fresca.

Para o uso doméstico creáronse diferentes utensilios, tales
como o canizo, que é unha plataforma de varas entretecidas que
se coloca sobre a lareira para deixar alí os alimentos que se
queren sacar para afumar. Está tamén o abano do lume, que serve para avivar o lume da lareira. Ademais
contamos con xarras e garrafóns recubertas no seu interior cunha brea impermeable; estas xarras e
garrafóns actualmente non se fan e as poucas que aínda se fabrican non son co método tradicional, xa non
son funcionais e utilízanse simplemente para a decoración.

A parte de todos estes utensilios, na cultura galega utilízase a cestería para crear a coroza, que é unha
prenda impermeable feita de palla, de centeo ou xunco cocido e mazado e que se utilizaba para
resguardarse da chuvia, tanto para nenos como para grandes. Xunto coa coroza como prenda de vestir
temos os sombreiros que se fan ben con palla de centeo bu ben de trigo. Igualmente, na arquitectura
popular utilizábanse cubertas de palla para casas e edificios anexos denominados pallozas.

DOLORES HERMIDA PERNAS (4.· ADMINISTRATIVO)
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o 11"'0 IINTÓN •

o Xoves, día 25 de Xaneiro para celebrar o día do noso Patrón tivemos o placer de contar coa
presencia do Mago Antón, en actuación privada e excepcional para todos/as que acudimos

diariamente a este Instituto.
Como resultado desta incrible experiencia, aquí tedes algunhas impresións desta visita.

Todos o coñecemos polo Mago Antón
aínda que o seu nome completo é
Antón López Rivas.

Está casado e ten dous fillos. Dí que
está super-namorado dos seus fillos e da
súa muller. É o mior de oito irmáns e
estivo estudiando Psicoloxía en Santiago,
aínda que, a pesar dos seus pais,
deixouno para ser mago.

É de Castroverde (Lugo), naceu no
ano 1.956 e di que ten os anos que
parece ter.

Está super-orgullosísimo da súa
carreira e di que todos os magos están capacitados para crear ilusións,aínda que el admira ós magos
clásicos coma "Goudini".

Agora está a piques de estrear un novo espectáculo (non vos imos revelar o seu nome), pero ese é un
dos seus planes para os próximos meses.

El cre que pode producir máis ilusións, tantas como público hai.

Estudiou maxia na Escala Máxica de Madrid; alí foi onde aprendeu, aínda que tamén leu libros e
aproveitou a experiencia da vida. '

Afirma que fabrica cartas; é un súper mago mundial que xa percorreu os escenarios de
Holanda, Bélxica, París, Suiza... I

Neste ano pénsase dedicar a Galicia co seu espectáculo. El non e o que conduce ese
"pedazo" de caravana que vai percorrendo mundo, condúcea César, un amigo. El só _
conduce ilusión, fantasía, humor... ~

Tamén escribíu libros como: "O milagro das estrelas" e agora ten
no forno "Insólito por antonomaxia". Ten moitas anécdotas ás costas, ~ .
pero o máis impactante foi un día en que case morre. O primeiro que ' t{.
pensou nada máis abrir os ollos foi que ese non era día de subir.

Ten unha mascota chamada Facundo que foi parido pola súa nai
(a do boneco).

Só nos queda dicir, que xa sabemos algo máis deste
polifacético Mago chamado Antón, que non se cortou un pelo en
asinar un autógrafo para a revista. D
VERISIMA FRAGA MENDEZ - XAQUIN PEREZ - ALBERTO RGUEZ

(1.º ADMINISTRATIVO)
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Xogos Olím~icos
No 1.894 un home, Pierre Coubertin, constituíu o que foi o rexurdimento dos Xogos Olímpicos. A filosofía que este

home quería trasmitir con esta competición exalta combina nun conxunto as cualidades do carpo, a vontade e o
espíritu. Aliando o deporte coa cultura e a educación proponse crear un estilo de vida baseado no esforzo, no valor
educativo e no respeto polos principios éticos.

Este movemento olímpico ten como obxectivo a constitución dun mundo mellor e máis pacífico, educando á

mocidade a través de deporte sen ningunha descriminación e co espíritu da amizade, solidaridade e comprensión
mutua.

• OS xogos olímpicos na antigüidade ·
A data do comenzo dos Xogos está aínda sen natural de Elidia está enterrado na beira dereita do

determinar a~~os~ at:9~""que temos sinala~ql;l.~$e~tií10r:lte Erimanto na Arcadia~egal~~,-
remontan ó,feClbr de 33 sécui<:ls atrás. O parecej sería no
1.370 A,C cando o rei Pelops ap~ iñoue. tes Xogos, A Parlr~o ~7~ :A..C. adquírese .~ e{!~~ume de
interrumpidos na metade do século I~.C. e sendo perpetuar ~é%tlaJcatro anos a celebración ~os~ogos.
restaürádos polo rei Efidio de Elidia. P~ro é no ano 776 Es.tes .segulron~e ce.lebrando 1.178 anos, e dl~I~, 292
A.C. o~ando se rexistra o primeiro norne do gañador na Olirnpidas consec~tlvas, ata qu~ no ar; 0

3,93 txc. o
persoa do grego Corevos quen garlQu \a carreira na emperad~r Fe0do~1 decretou o final en :,v1llan, 00 que
lonxitude de 192 97 metros. Na actualiaa€le este atleta quedaron Inte,rrqmpldos durante 1.503 verans., ~ ~ '

a

\ ~
• OS ~ogos m0!1eEllpS ·

A idea CJerestaurar os tigp$ Xogos a~eGéu en ano 1 :9~e 1.94~:44 foron cancelado
Alemania. ~ei I.G.E G~ts-MutJ:lS (1.?5~ -o1.8391••••9. qp.e o~Pril'n"eirae Segunda Gue~~u ••n,:~d:ia!I.~~1""
propuxo a Idea e7'"a-~alZt"dos estudios 'feltos por Ernst~ ., """, _ o
Curtius (1.814 - 1.896), creáronse os primeiros Xoqos, A actuación dos representa tes espanors nos Xogos
Panhelénicos, orgaMzados por Zappas en 1.859 e .foi máis que relevante, anque oSlseus principios foron
atraendo a 20.000 pé~soas. Estes repetíronse nos anos titubeantes. Cabe destacar, por ser a primeira medalla dun
70, 75, 88 e 89 co másmo éxito. español nestes Xogos modernos, ~;de Santiago Pidal nos

\ , Xogos de París 1.900, pois quedou no segundo posto na
Pero foi o barón de Coubertin (1.873 - 1.937), xove e 'modalidade de tiro con arco" fnda que non consta

acaudalado aristócratá quen tivo a misión no 1.889 de oficialmente xa que esta rnMíalidade non estaba
estudiar a educación física de todos os paises do mundo recoñecída no progrma social' pero si está recoñecida a
civilizado, tal e coma 110 e comendara o goberno fr~cés. medalla de prata conseguidJpola selección española de
O ver os desacordos do m ndo no tema do d-eporte fútool en.Arnberes 1.92Q/éO'a~eguinte aliñación:
propuxo na Conferencia de Sltrll2naJn París a Acedo"'~omíl1go: Gil Ramón
reanudación dos Xogos Olímpicos con gran entusiasmo A b l' P tri o I ' R f I
por parte do público. ra a aza, anclo zaguere, a ae

Arrate, Mariano Otero, Luis
Atola, Juan Pagazarutunfua, Fco.
Belausteguigoitia, José M.ª Samitier, José
Bilbao, S. Sancho, Agustín
Vázquez, Juaquín, Sedumaga, Félix
Zamora, Ricardo Vallana, Pedro
Elizábal, Ramón

De Coubertin contaba con que os primeiros Xogos se
celebrasen en París, pero quedou acordado no Comité,
que daquela contaba con 12 membros, que fose en
Atenas,

A partir desta data foron moitos os países que
organizaron os Xogos e moitos os participantes. Pero no
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.. O funcionamento do c.o.i. e das olimpiadas ..

Os membros do C.O.1. elíxense entre personalidades
que se xulgan cualificadas para o posto; a condición é que
teñan un domicilio fixo ou un principal centro de interese e As medallas entréganse durante os Xogos polo
ademáis deberán dominar como mínimo un dos idiomas presidente do C.O.1. acompañado do presidente da F.1.
utilizados durante as sesións. O C.O.1. noméaos no curso
dunha cirimonia onde acetarán cumprir coas súas A entrega faise ó rematar a competición e no mesmo
ooriqacións, Non poderá haber máis dun membro electo lugar onde se celebrou esta. O premio consta dunha
por país, podéndose rxir tm segundo membro no~ltJ=-;;¡;a,...r_m_e~dallade ouro e un diploma"Qara e premio posto, unha
onde se cel ran os Xogos f picos ou s ~ogos meaall~~ prata e un ftiploma para o s_egundo e unha
Olímpico inverno. terceira e ltima meia1la de bronce e un diplOila para o

terceiro posto. NaJi~dalla vai escrito o deport~~a proba
na que está inscri o.

O C.O,x'Ü¡iel'aborará e enviará ó C.O.1. un cadno de
honor co nom~\1ds gañadores das medallas e diplo~a en
cada proba. stes nomesquedan inscritos de forma
permanente e visible no estadio principal tendo todds os
atletas particl] tes unha insignia conmemorati ~ dos
Xogos .

Este organismo foi creado nos primeiros Xogos que se
celebraron en París, contando, no seu inicio, con doce
membros. A súa función principal é fomentar a
coordinación e a organización da competición,
colaborando coas autoridades coa fin de poñer o deporte
ó servicio da humanidade, dedicar os seus esforzos,
fundamentalmente a velar polo mantemento do espíritu
limpo dos Xoqos e pola erradicación da violencia e mirar
porque os Xogos se desenvolvan en condicións que
revelen unha actitude responsable ante os problemas do
medio ambiente, apoiando tamén ás institucións que
teñan como obxectivo a educación olímpica.

As Qlimpiadas celébranse cada cátro anos, tendo este
honor unha cidade elixida polo C.O.l. élespois de ser
s0rll~ ida a aprobación da dita comi . Esta cidade
debefiá ter un centro de congregación pa os deportistas
e p •rsoal oficial.

sancións no caso da violación deste código.

O programa dos Xogos comprenderá 15 deportes
olímpicos no caso dos Xogos de verán, non habendo
mínimo establecido paraos de inverno.

O término Olimpiada designa un periodo de 4 anos
consecutivos. Comenza coa apertura dunha edición dos
Xogos e finaliza coa apertura da seguinte edición. No caso
de que non se celebre este período comenza catro anos
despois da Olimpiada precedente.

As cirimonias de apertura e clausura celébranse o
primeiro e o último día da competición tendo unha
duración máxima dun día.

..a chama olímpica ..
~ r

"O olimpismo vén a derrubar tabiques. Reclama aire', limpismo e reproducidas reprodftidas polas cores das
luz para todos". Esta é a definición que Pierre de bandeiras de tódalas nacións.
Coubertin, o fundador 'o movemento olímpico, dá a este
fenómeno que reflexa gue os Xogos Olímpicos eo
deporte unen ás persoasg lIes fan compartir ola
esperanza común.

A bandeira olímpica, a chama e o relevo da antorcha
simbolizan o ideal olímpico, permiten expresar os seus
conceptos esenciais dunha maneira sinxela, para que
poidan ser compartidos e comprendidos en todo o mundo.
A bandira olímpica é obra de Pierre Coubertin. Foi creada
no 1.913 simbolizando a unión dos continentes. As cores
simbolizan as cinco partes do mundo unidas polo

A chama olímpica é o símbolo da luz, do espiritual, da
s~iduría da vida, utilizFltJ~ o lume como os nosos
pens mentes, que resisten a todos os contratempos que
nos pon 'aa. s,a acéndese no Monte Olimpo, ó lado
do Templo de Hera (a muller de Zeus), pola suma
sacerdotisa e as súas vestais mediante un espello
parabólico que concentra os raios do sol. A continuación,
lévase a chama ó lugar cerimonia pública onde é
trasmitida ó primeiro corredor xunto ó monumento onde
repousa o corazón de Coubertin. A idea de tacer os
relevos foi de Theodore Lewalde, presidente do Comité
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Organizador dos Xogos da XI Olimpiada en Maio de
1.934, e o seu primeiro representante foi un xove grego,
Konstantin Kondylis; a partir deste momento foron
numerosos os corredores que se prestaron a esta labor
aínda que cabe destacar á primeira muller relevista, a
mexicana Enriqueta Basilio, nos Xogos de México, que
tivo o pracer de levar a antorcha no seu último tramo, e
Yoshinari Sakai, que acedeu coa súa antorcha a chama
olímpica nos Xogos de Tokyo: tiña 19 anos e nacera o 6
de Agosto de 1.945 en Hiroshima.

A chama percorreo máis de 100.000 Km. a través do
mundo. Varios centos de miles de persoas participan na
carreira e na súa organización e moitos séntense unidos
polo resplandor desta chama.

Sería insensato tratar de por punto e final a esta
historia pois a chama seguirá alumándonos coa súa gran
historia composta de pequenas e sinxelas historias.

- 10 preguntas sobre os xogos olímpicos -

1.- ¿Cal foi a orixe dos primeiros Xogos Olímpicos?

Os Xogos Olímpicos da antigüidade iniciáronse en Grecia nunha data descoñecida (aínda que os antigos gregos
situaban oficialmente a-súa orixe no ano 776 A.C.), gracias ó rei Ifito, que quería poñe fín-as. gUerras do seu país.
Cada catro anós ElS~Xogosreu ían en Olimpiaósmellores atletas do momento. A}/Rrincipáis probeas 'e an a carreira
a pé e co armas, a loita e o pUXílq-tw,o pa9:tá(lón e as carreiras de c,\balos e dé;Lárros. Celebrárons~atá. o ano 394
da nosa-'era, data na que os romanos, t¡ue/d0minaban a rexión, os prohibfron.

2.- ¿Quen creou os Xogos Olímpicc;>s·modernos?
'1

I?ierre de Coubertin, nacido en Ra(ís o primeiro de Xaneiro de 1.863. Mentres estudiaba o tema, qúsdou
impresionado pala función dos Xogos ~lír:ppicos da Antigüidade. A partir d~ entón nunca abandonou a idea delrépetir
a experiencia, organizando competición~ ibternacionais inspiradas polo me§~o espírito.

No 1.984 expuxo, o s.eu proxe ,~~~ r~sp~flsabl~s de var~as ~§o~iació;s, deRoti¡~~ ~nterna~ionais. Na )_~ropinión,
os novoS\x0gos O"mplcos~n..sQféleblan 'favorecer, as victorias e1rs record§':"senon tamen a depCfrtlvldade e a
amizade entre 0$ competioorés.. o 1.89~ Atenas aCOlleu.as/pr1weiras competicións; aris fíxo? 4-anos máistarde, ó
igual que outras 19*'Cid

if
ad'esno mundo apartir daq""Uela:~atá.Máis adiante, no 1.924, celeQráronS; en Chamonix os

primeiros Xogos de Imferno.

Coubertin formulará os regulamentos de Movementol<D11mpico (a súa carta e o seu prot6colo) e fundará a súa
autoridade suprema: O; Comité Olímpico Internacional (e.o.I.), que el mesmo presidiu dende q ano 1.886 ata 1.925.
Morreu o 2 de Seternbfo de 1.937 en Ginebra.' .

~

3.- ¿Por qué a chama \ os aneis?

Antano, na antigüidade, cons.~rvanse)oguei{aS7Sempre acen ida$ Pélrahomar"ps.deuses. Hoxe en día, durante os
Xogos, a chama recórdanos o ideai.;tde~e-óti~in. Acéndese en orfrHpia~arltes"Cio comezo das competicións, e é
transportada en varias etapas ata o lugar elexido para as competicións, por lonxe que se encontre de Grecia.

Unha vez alí, arde ata o final dos Xogos sobre unha enorme plataforma que domina o estadio principal.

En canto ós aneis, son cinco: azul, amarelo, negro, verde e vermello, entrelazados por esta orde de esquerda a
dereita, en en dúas filas. O presentar esta figura ó Congreso Olímpico de París, no 1.914, Coubertin quixo simbolizar
o achegamento dos cinco continentes e o encontro universal dos atletas.
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4.- ¿Cales son as normas do Movemento Olímpico?

O obxectivo do Movemento Olímpico é construír
un mundo mellor a través do deporte. Así pois,
ningún país nin individuo queda excluido dos
Xogos por razóns raciais, relixiosas ou políticas. No
1.984, 140 nacións estiveron representadas nos
Anxeles.

·Outra idea é que os Xogos Olímpicos non
deben reportar ganancias económicas ós
organizadores nin ós países que os acallen. Os
atletas deben respectar un ha regla similar: se a
súa actividade deportiva lIes reporta ingresos
dunha forma non autorizada polo C.O.I., perden o
dereito de inscribirse nas probas. Tamén se lIes
prohibe o doping. Son sometidos a análises antes
e despois das competicións e os que fixeran
trampa quedan ipmediatameote descalificados.

En pg,tJc palabras, os Xog.o's baséan a
idea dé/que os seres huma1los c>ompitan
legal ente, nun ambiente de arnízadé .. p.¡demais,
ante,/ls,ao comezo das probas, os atleta~'prometen
competir "para gloria do deporte e hon¿~\Cf9snosos
equipos". Este xuramento foi elexido ~QrlPierre de
Codbertin .

..
6.- ¿Qué cidade pode ser anfitrionados Xogos?

O C.O.I. elixe a cidade orgar:uzaElora~os Xogos a partir das of as dos Comi(és Oímpicos Nacionais, apoiados
polos gobernos dos seus respecti~ parsBs.

A cidade escollida debe presentar varias avantaxes en comparación coas outras candidatas. En primeiro lugar, é
preciso que resulte sinxelo chegar en avión, por estrada ou en tren. Esíxeselle asimesmo que conte con excelentes
instalacións deportivas e que ofreza ós periodistas todos os medios necesarios para transmitir as informacións. Por
outra parte, tamén é preciso que conte con diñeiro suficente para acometer a empresa. Finalmente, segundo desexo
de Coubertin, é necesario que organice un ha gran manifestación artística onde presente a arquitectura e a música do
país, a obra dos seus escritores, pintores, escultores e fotógrafos, e, de ser posible, as mellores coleccións filatélicas
sobre tema deportivo. O número e a calidade dos seus hoteis tamén contan, do mesmo que o clima do país. Todos
estes datos sométense a unha exhaustiva e activa análise. Finalmente, o C.O.I. toma a súa decisión con 7 anos de
antelación.
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7.- ¿Como se seleccionan os participantes?

Para ser admitidos nas competicións olímpicas, os aspirantes deben probar que están suficientemente
entrenados. Así pois, durante os meses anteriores ós Xogos, organízanse torneos de selección, controlados por
expertos oficiais, que elaboran as listas de calificacións. Estes documentos son transmltidos Ó Comité Olímpico
de cada país, que toma a decisión definitiva.

Cada 4 anos imnumerables fazañas fan dos Xogos a manifestación deportiva máis rica e importante do
mundo.

8.- ¿Qué obteñen os vencedores?

Nos Xogos Olímpicos da Antigüidade, os campeóns recibían unha sinxela coroa de loureiro ... pero ademais
adquirían un ha repentina celebridade pois a súa cidade recibíaos con orgullo e a miúdo enriquecíanse porque
os cubrían de agasallos. Actualmente,
os vencedores das probas son
recompensados cun diploma e unha
medalla de ouro para o primeiro, de
prata para o se-gUru o e EJe bronce
para o tetcélro. Os clasiñcades do
lugar e arto ó oitavo reci ben un
diplo a.

Nos deportes colectivos todos os'~
integr¡antes do equipo gañador recibe
taméh un diploma e unha medalla q
ouro (de prata para os membros d
seg~~do equipo e de bronce para
da téreeira formación). Os xogador
dos eqt:lipos clasificados en cuar
quinta, sexta, séptima e oitava
posición re un diplo .a.

9.- ¿Por qué é
C.O.I.?

A principios do século, despois de
fundar o Movemento Olímpico,
Coubertin empezou a visitar Lausana
con asiduidade. Cautivado polo seu
encanto, decidiu establecerse na
cidade, onde vivíu durante case 25
anos.

No 1.910 a instancias súas,
arquitectos locais deseñaron o
proxecto dunha Cidade Olímpica.
Nunca chegou a construirse, pero o
barón non se desalentou, gracias a el
fundouse o Comité Olímpico Suizo no
1.912 e comezaron a celebrarse na
cidade as sesións do C,O.1.
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'(lha das súas principais tarefas' é o
patrcit'inio da Academia Olímpica (confsé en
Olimp'a no Peloponeso grego), un c'e 1o de
torrnaeíón para os futuro ea GaGor.es
deportiva s. Outra das s,~ ,cións
promoción a solidatE'r olímpica,
organismo que Iornenfa o aesenvolvemento
xeral dos deportes, graplas ós fondos obtidos a
través da venda dos direitos de retransmisión dos Xogq . ¿E o Museo Olímpico, en Lausada? Dende o 23 de Xuño
de 1.982 ofrece ó pú6Uco ampla información sobre a histhri~ dos Xogos Olímpicos. Canta ademais cunha biblioteca
especializada.

Dende comezos dGMovemento Olímpico, no 1.894, sbcédéronse no cargo 7 presidentes ..

Cando estalou a Primeira Guerra Mundial,
Coubertin trasladou á beira do lago Lemán as
súas oficinas de París. Un documento oficial
asinado polo Alcalde Paul Maifeller e polo barón
o 10 de Abril de 1.915 confirmou o traslado.
Para informar mellar ó público sobre as súas
actividades, Coubertin creou un Museo
Olímpico que foi instalado primeiro no Casino
de Montbenon, lago na residencia Mon Repos
e, a partir do 1.968 co resto da Organización do
Movemento, no Castelo de Vidy, a sé definitiva
do C.O.1. O Museo Olímpico encóntrase agora
provisionalmente no Centro de Lausana, pero
prevese a súa construcción na beira do Lago
Ouchy.

O 0.1. dirixe o Movemento e ocupase da
celebt ción dos Xogos, pero a súa fldnCión é,
máij~ ampla: encárgase de esti .ar a .
actiFroade deportiva en todo o mundo.

sport

OL,.pie Teléfono, 58 04 15

C], Rosalía de Castro, 5

27880 BURELA (Lugo)
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Este cubo volveuse tolo; tenta localizar tres palabras (unha en cada lado
do cubo) relacionada coa PERRUQUERIA .

. LUCIA BEN CASAS _0- YOLANDA CAMINO BRITO _0- BEATRIZ GARCIA MENÉNDEZ
(1.º PERRUQUERIA)
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- StJfl4 de ¿ebu:u -
e E s P A L D A Y - Unha das cousas máis importantes para debuxo

J

N A I S E L G I S - Emprégase para todas as asignaturas

- - Casa de Deus.

N O R V H W X y E
- Utilízase nas negociacións.

A e D T B E F G T - Parte posterior do tronco humano.

I J I K A O P N N - Temporal violento de pouca duración. Treboada

R M S L I B R O E - Artigo.

S U V W X y O A I - Apelido inglés do Príncipe de Bel-Air.

Q R I O T U U N L - Parede ou tapia. Muralla

T O R M E N T A e -Corrente de auga que se orixina na terra.

- Primeiro no me dunha cantante famosa. Muller de
Víctor Manuel

VANESSA ARES E LORENA BLANCO - Sen eles non hai traballo nos salóns de beleza
- 1.Q PERRUQUERIA -
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(SEGUNDA ETAPA)

Retrato de Antonio Raimundo Ibáñez.
Pintado por Gaya.

Antonio R. Ibáñez nace no ano 1.749 en Ferreirela,
Santa/la de Oscos (Asturias). A súa familia é fidalga de
poucos recursos. Estudia humanidades cos monxes

cistercienses de Vilanova de Oscos.

Comeza a traballar en Ribadeo no 1.768 cun paren te, D.
Bernardo de Arango y Mon. Pouco despois de morrer este, Antonio
comeza a traba llar por conta propia.

En 1.774 casa con Josefa López Acevedo y Prado coa que tivo
9 fillos. Este ano é elexido deputado do común do Concello do Eo.
Por estas datas xa comeza a reclamar débedas a varios veciños
da bisbarra por vendas de liño. Ademais desto, tamén comercia
con viños e augardentes, baca/lao, textís, potes de burdeos ...

Polo ano 1.780 é un dos comerciantes máis coñecidos da
zona. Freta buques con rexistro para América e importa ferro
biscaíno e estranxeiro para a "compañía de la Vega de Ribedeo",
ademais de cargamentos obtidos de capturas corsariais. Por
aqueJas datas temen eotiue de corresponsal de importantes firmas
nacionais e extranxeiras.

Cara ó ano 1.784 funda xunto con Xosé de Andrés García a
Real Compañía Marítima para incrementa-Ias importacións de liño
ruso, ferro e aceiro sueco, potes de Burdeos e bacallao de
Terranova.

- O COMPLEXO DE SARGADELOS -

No ano 1.788 asina a prórroga da Real Compañía Marítima, na
que se acorda o financiamento e a aposta en marcha do complexo
siderúrxico de Sargadelos, pero é rexeitado polos intereses locais.
A parte deste proxecto, incluíase outro para establece-las ferrerías
en Muras, o que non se levaría a cabo nese momento, aínda que o
permitiron anos máis tarde. En 1.791 conseguíu unha Real Cédula
que autorizaba o proxecto.

Cando no ano 1.794 a siderurxia de Sargadelos funcionaba con
reguJaridade, os seus socios deciden desface-Ia compañía,
quedando Antonio Raimundo Ibáñez coas fábricas de SargadeJos.
A finais deste ano fai un contrato de fabricación de municións para
o exército, asegurando así o futuro da súa empresa.

43
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Neste ano Ibáñez é nomeado rexidor do Concel/o de
Ribadeo e obtén o grao de comisario da Mariña, aínda que sen
soldo.

En 1.978 o complexo de Sargadelos crea grandes conflictos
a Ibáñez, que foron medrando ata o día 30 de Abril de dito ano,
cando 4.000 veciños asaltan e incendian o complexo. Unha das
causas do conflicto foi que había intereses locais que
rexeitaban o privilexio do uso dunha ampla fraga para fabrica-lo
carbón e que fora concedido pola Real Cédula. Outra causa foi
que os veciños tiñan que carrexar materiais para a Fábrica,
cousa que se incluía nunha das cláusulas no contrato de
munición do exército.

No ano 1.802 a vontade, perseverancia e influencias de
Ibáñez conseguiron que o proxecto do complexo de Sargadelos
continuase e incrementase. Neste ano renova o contrato de
municións que ten coa Real Facenda e solicita o título de
Marqués de Sargadelos, o cal nunca chega a conseguir, aínda
que o pobo e os primeiros estudiosos sobre o tema de
Sargadelos coinciden en chama-Io así.

Un ano despois, no 1.803, iníciase a construcción da
fábrica de louza, que leva o transcendental nome de
Sargadelos. Existen
datos que confirman que
tntentou tecer. tamén
unha fábrica de cristal e
outra de textís. Neste
ano concédesel/e a cruz
de Carlos 11I.

Xa en 1.805 Ibáñez
arrenda a Fábrica de
Orbaeiceta, conseguindo
a competencia no
abastecemento de
municións ó exército.
Todo isto vaille provocar
problemas financieiros
que se mesturan coa
guerra da Independencia,
a cal provoca a
suspensión do contrato
de munición.

. AS REAIS FABRICAS DE SARGADELOS NA ACTUALlDADE •

Na actualidade quedan visibles restos dos antiguos muros e
fundición s da vel/a fábrica de louza, e restos da siderurxia,
como os fogares do forno de calcinación, etc. En xeral tódalas
instalacións están enterradas. O único que queda en pe das
Reais Fábricas é a presa e a canle, que foron convertidos no
Paseo dos Namorados; o Pazo de Ibáñez, desde onde se
controlaba a saída de mercancías, e a Casa da Administración,
que foi reconstruída polo Ministerio de Cultura e o Goberno
Galego, para convertela na Sé do Real Patronato de
Sargadelos.

Tamén se conserva a estrada ó porto de San Cibrao, onde
embarcaban os productos. Esta estrada foi construída pola
Real Fábrica en terreos que adquiriran. Hoxe quedan algúns
marcos. Para que xente al/ea puidera pasar por esta estrada
tiña que pagar cinco reais, feito que provocou un preito que
gañou a empresa.

- O LABORATORIO DE FORMAS DE GALlCIA (L.F.G.)-

Ibáñez morre no ano
1.809, o dous de febreiro, sen conseguir ver a dous personaxes
que participan no asalto e incendio do complexo industrial. As
súas denuncias non apareceron en Mondoñedo, senón en
Madrid, xa que na capital galega non o atendían. Un exército
de soldados e paisanos do principado de Asturias entra en
Ribadeo ó mando do xeneral inglés Waster. Ibáñez tenta saír
da vila pero é alcanzado e asasinado. A súa mul/er e unha das
filfas son encadeadas na prisión de Folgueiras. A mul/er falece
ós poucos días e a filfa tolea.

Antoio R. Ibáñez deixa unha carta na que mantén ó fronte
da Fábrica de Orbaeiceta ó seu xenro.

No ano 1.875 péchanse as fábricas de Sargadelos e
comeza o abandono e destrucción das instalacións, que son
dinamitadas a finais do século polo propietario en interese
doutros negocios.

A restauración de
Sargadelos nace dun
proxecto do Laboratorio
de Formas de Galicia
(L.F.G.). Esta institución
foi pensada en Arxentina
por Luis Seoane e Isaac
Díaz Pardo pola década
dos 60.

Un dos tres primeiros
proxectos sería o de
restaurar Sargadelos
tratando de significar
que alí existira un
espírito de empresa.

Outros dos proxectos
do L.F.G. era un museo
que recol/ese a obra e a
documentación do

movemento renovador da arte galega a partir de Castelao, que,
polos sucesos da Guerra Civil, se encontraba perdida, dispersa
e moitos dos seus integrantes exiliados ou mortos e, en
consecuencia, olvidada das novas xeneracións; todo isto
concretouse no Museo Carlos Maside.

O terceiro proxecto era unha editorial que recol/ese en
difundise as distintas formas culturais que se manifestaban en
Galicia en tódolos campos, reconstruíndo no posible a historia
contemporánea de Galicia que intereses de toda orde
intentaban ocultar, desorientando ás novas xeneracións sobre
as súas raíces.

O L.F.G. firmou un convenio con Cerámicas do Cestro Ltda.
para poñer en marcha os proxectos que no ano 1.970 quedaron
inaugurados. Dende o exilio, outras persoas alleas ó
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proxecto, como Rafael Dieste e Lorenzo Varela, viñeron aportando
ideas e calor ó proxecio, e eiquí en xeral, recibiron o apoio da
intelectualidade que cría en Galicia.

o día 10 de Maio inaugurouse a pranta circular de Sargadelos
cunha misa rezada en galego por Manuel Espiña. Ó día seguinte
inaugúrase en Sargadelos o IV Seminario de Deseño Industrial, ó
que asistiron uns cen artistas, arquitectos e teóricos chegados
desde distintas partes e que convocara a Vicesecretaria de
Ordenación Económica, o Colexio de Arquitectos de Galicia e o
L.F.G.

As primeiras pezas que saen de fábrica están deseñadas por
Luis Seoane e por un equipo de xente que dirixía Díaz Pardo; méis
tarde incorporouse á obra orixinal de Laxeiro, Virxílío, Alberto
Sánchez, do arxentino Goldstein, Xosé Vizoso, Rosendo e Xosé
Diez, Carlos Sí/var e unha serie de nomes que dalgunha forma
colaboraron.

Xunto coa fábrica de Sargadelos en 1.972 toi creado o
Seminario de Sargadelos, que servíu para investigar nos campos
da técnica de deseño estructurados nun departamento de
Tecnoloxía, que dirixe Andrés Varela, e nun Departamento de
Sistemas de Comunicación que diríxe Díaz Pardo.

O Seminario organiza as Experiencias estivais, que
comprenden tecnoloxía e Escala libre de Cerámica, cristal, esmalte
sobre metal, etc., e están acompañadas de seminarios sobre
temas de deseño, arte, economía, empresa, cine, teatro. Estes
seminarios atraeron a persoas de tódalas partes do mundo, e por
eles pasaron tnéis de mil intresados, e máis dun centenar de
intelectuais de Gelicle, do resto da Península e do extranxeiro
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interviron en seminarios, mesas redondas, conferencias ...

Tamén dispón o seminario de Sargadelos dunha grande
colección de cerámica moderna, canta con arquivos gráficos e
bibliograficos e, xunto co departaemento de Edafoloxía da
Utiiversidede de Compostela, foiencargado de recoller, montar e
soster en O Castro o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, da Fundación
.Parga Panda/.

No ano 1.972 o L.F.G. solicito u do Goberno a declaración de
conxunto histórico-artístico, o que toi concedido o mesmo ano,
formando un patronato que preside o director Xeral de Belas Artes.

Sargadelos abriu galerías de arte en Madrid, Barcelona e
Santiago, dende as que difunde o seu labor.
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EXPLOTACIONES CERAMICAS ESPANOLAS
CAOLINES y ARENAS

MINAS Y LAVADEROS Teléfono: (982) 429 90 98
Telefax: 43.305 BURE E

Fax: 58 0988BURELA (Lugo)

MERCORES 24:
As 12 h.
• Charla sobre tempo libre.
As 16 h.
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• Actividades da Natureza: Saída á Praia das
Catedrais.

LUNS 22:
As 12 h.
• Presentación da Semana Cultural.
• Presentación do n.º 1 da revista "Maruxía" do

noso Centro.
• Charla-Coloquio sobre "Os Xogos Olímpicos" a

cargo de Luis G. Ramos Misioné (medallista
olímpico).

• Inauguración da exposición. de fotografías e
pósters de temática olímpica, coincidindo co
Centenario dos Xogos Olímpicos da Era Moderna.

A partir das 16'35 h.
Competicións deportivas.

XOVES 25:
As 12 h.
• Subida ó Monte Castelo. Xantar. Xogos

Populares.

VENRES 26:
A partir das 12 h.
• Finais Deporteivas. Clausura da Semana.MARTES 23:

As 16 h.
• Desfile de peinados das alumnas de Perruquería.

Na Casa da Cultura.
As 20 h.
• Proxección película CINE-CLUBE "OS MATOS".

No Cine Mon.
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