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MARuxíA N.o rO~- A.C. OS MATOS

MII'RUxíA 2004
cu nano máis o lES PERDOURO edita un novo número da súa revista Maruxía e xa leva-

mos 11 números. Despois dun ano intenso de celebracións (25 aniversario do lES
Perdouro, 10° aniversario da Asociación Cultural Os Matos), seguimos cun ano non

menos intenso no que todos temos traballado conxuntamente para conseguir un Centro cada vez
mellor.

Estamos en proceso de implantación dun programa de calidade e mellora na xestión que, pouco
a pouco, vai fructificando. Coa axuda de todo o persoal do centro estamos traballando para mellorar o
noso funcionamento.

Para iso procuramos pór en marcha un amplo programa de actividades académicas e culturais.

No terreo académico, quero resaltar que neste curso 2003 - 2004 por primeira vez impartimos
no lES Perdouro Programas de Garantía Social, con cinco especialidades. A todo o alumnado do PGS
dámoslle a benvida e desexámoslle o maior éxito nos seus estudos.

Ademais, puxemos en funcionamento un total de cinco aulas novas: un laboratorio de Física e
Quimica, unha aula de Administración e tres aulas de comúns. Tamén se mellorou a dotación do cen-
tro en ordenadores e outros equipamentos.

En canto a actividades culturais, por primeira vez na Mariña, organizouse, grazas ao traballo dun
esforzado grupo de profesores do noso Centro, un encontro multi-cultural no que participaron mozos e
mozas de catro países europeos. Durante ese encontro, que se celebrou de 20 a 26 de marzo, con-
vertemos Burela nunha pequena Europa.

Ese encontro foi un ha máis das moitas actividades realizadas, moitas das cales se ven reflecti-
das neste número da revista. Sería imposible enumeralas todas, pero basta unha vista de ollos á pro-
gramación anual colgada na nosa páxina web para facerse unha idea da variedade e riqueza de acti-
vidades que teñen lugar no noso Instituto.

,
Este é o ano, tamén, en que un grupo de alumnos deste centro conseguiron gañar o primeiro e

o segundo premio do concurso Euro-scola 2004, competindo con 78 equipos de toda Galicia. Seguro
que non é o último premio que conseguimos este ano!

Un ano, en fin, pleno de satisfaccións que queremos compartir con todos vós a través deste
número 10 de Maruxía

Un cordial saúdo

Ana Robles (Directora)
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A.C. IIOS MATOS"
,

UNHA DECADA DE ACTIVIDADE
eando vemos un neno recén nacido e nos

. dá un sorriso, a alegria é grande e infun-
de en nós unha ilusión e unha esperanza

no futuro. A ese neno vémolo medrar, compartimos con
el as dificultades que encontra cando dá os primeiros
pasos ou cando di as primeiras palabras e disfrutamos
tamén con el cando celebra os días importantes da súa
vida. Se durante a infancia desta persoa pasamos
algún tempo sen velo, non é estraño que digamos
cando o volvamos a ver: "canto medrou" ou "que alto
está", e a continuación falamos con el ou coa súa fami-
lia recordando anécdotas de hai algún tempo, cousas
que fixo, ou preguntamos que tal está? ou que pensa
facer?

Unha cousa semellante nos pasa a moitos pro-
fesores do Instituto "Perdouro" cando falamos da
Asociación Cultural "Os Matos". E este ano, se cabe,
con máis motivo porque a nosa Asociación cumpre 10
anos. Unha década na que compartimos e vivimos ilu-
sións, esperanzas ... e fixemos realidade varios pro-
xectos que, cremos, repercutiron positivamente na
comunidade educativa do Instituto, así como tamén en
toda a bisbarra da Mariña. Creouse unha asociación e
vímola dar os primeiros pasos, axudámola a medrar '"
igual quea vida dun neno.

Facendo un pouco de memoria hai que dicir que
a idea de fundar unha asociación no centro xurdiu dun
grupo de profesores que vían a necesidade de realizar
actividades culturais no Instituto de F.P. No preámbulo
dos estatutos da A C. pode lerse: "Esta Asociación
nace co desexo de fomentar un clima cultural propicio
para o desenvolvemento de actividades que completen
as funcións académicas".

A iniciativa contou co respaldo do Claustro de
profesores, do Consello Escolar e da AP.A, e o seu
ámbito de actuación, ademais da propia vila de Burela,
inclúe a Mariña de Lugo, con proxección ao resto da
Comunidade Galega e a todo o Territorio Español.

Corría o ano 1993 cando se dan os primeiros
pasos para constituír a Asociación. No mes de xaneiro
de 1994 redáctanse os estatutos e envíanse ao
Goberno Civil de Lugo para a súa aprobación. Pasan
uns días e o 8 de febreiro o Goberno Civil resolve ins-
cribir a Asociación Cultural "Os Matos" no Rexistro
Provincial de Asociacións, na Sección Primeira co
número 1.409.

Seguidamente preséntanse os datos da AC. na
Axencia Tributaria do Ministerio de Economía e
Facenda para solicitar o Número de Identificación
Fiscal. O Ministerio envíanos a Tarxeta de
Identificación Fiscal co código G-27.177.203.

No mes de abril solicítase a inscrición da
Asociación no Rexistro Oficial da Consellería de
Cultura da Xunta de Galicia e a Consellaría remete a
documentación acreditativa da inscrición no Censo de
Asociacións e Entidades Culturais de Galicia o día 27
de setembro, quedando rexistrada a Asociación co
código de identificación A01-11/LU-213 no libro 2°
(exp.2611).

Os compoñentes da Asociación, profesores,
alumnos e pais, van realizando diferentes actividades:
Festa de San Xoán Bosco, 11 Semana Cultural
(Exposición de pintura e escultura sobre os Dereitos
Humanos; sesión de mimo, conferencia sobre Medio
Ambiente; charla-coloquio sobre Primeiros Auxilios;
talleres de fotografía, vídeo e tempo libre; marcha
ciclista a Sargadelos; subida a pé ao Monte Castelo;
xogos populares), actividades na Natureza (marcha
pola costa de Lugo para coñecer o noso entomo), asis-
tencia a partidos de baloncesto de liga A. C.B. en Lugo,
etc.

Unha preocupación inicial dos membros da
Asociación foi a consecución de diverso material para
o centro, causa que se fixo a través de peticións a dis-
tintas entidades que doaron lotes de libros, folletos,



pósters, vídeos, e diferentes materiais que pasaron a
aumentar os fondos da Biblioteca do Instituto ou dal-
gún departamento concreto (por exemplo un telesco-
pio).

No ano 1995 comeza a funcionar o Cine-Clube
Os Matas. As proxeccións teñen lugar no Cine Mon
(hoxe desaparecido) e contamos coa colaboración
desinteresada de Vicente Sempere, traballador do
Complexo Industrial de Alúmina-Aluminio, que é o
encargado de presentar a película e moderar o colo-
quio posterior. A entrada é gratuíta e durante varios
anos acudiu un considerable número de afeccionados
ao cine, non só de Burela senón tamén de concellos
limítrofes. Houbo proxeccións de temática variada,
podéndose ver ao longo destes anos máis de 30 pelí-
culas. Hai que dicir que nunha ocasión se cobrou unha
entrada simbólica para colaborar coa Cruz Vermella
nunha campaña benéfica.

Charlas, conferencias, exposrcions, deportes,
etc. saíron adiante fomentando un clima cultural que
identifica a nosa Asociación. Pero o que resultou moi
satisfactorio foi a edición de distintas publicacións rea-
lizadas por alumnos, profesores e colaboradores, des-
tacando a Revista Maruxía con dez números publica-
dos desde o ano 1995. Esta revista é un medio de
comunicación importante para a comunidade educati-
va, con participación activa de todos, chegando, inclu-
so, a recibir un premio a nivel galego.

Outras publicacións importantes son os traballos
de investigación sobre temas variados relativos á
Mariña de Lugo e a Galicia, que quedaron impresos en
folletos que tiveron unha moi boa acollida na socieda-
de. Ata o de agora os folletos publicados son os
seguintes:

* Refráns mariñeiros
* Medallistas olímpicos galegos
* O Románico no Norte da Provincia de Lugo
* Faros e Balizas da Costa de Lugo
* lilas e illotes da Costa de Lugo
* Gótico no Norte da Provincia de Lugo.

Mención á parte merece a edición do libro:
"I.E.S. Perdouro, 20 anos de vida", ande se describe a
historia do nasa instituto.

Un feito importante dentro da Asociación tivo
lugar no presente curso escolar. Foi a organización do
Encontro Multilateral Europeo que congregou en
Burela 58 mozos e mozas de Alemaña, Bélxica, Italia e
España, e preto de 20 monitores, que durante unha
semana tiveron a oportunidade de convivir, compartir
experiencias, coñecer distintos aspectos dos respecti-
vos países e concienciarse do concepto dunha Europa
unida, pero con diferencias culturais que debemos
coñecer e respectar. Esta actividade fíxose realidade
gracias á axuda económica do Instituto Nacional da
Xuventude que financiou o proxecto.

Esta é, a modo de resumo, a realidade da A.C.
Os Matos. Unha asociación pequena, sinxela, pero que
ten ilusión e que procura ser un complemento á oferta
educativa do I.E.S. Perdouro.

Unha asociación que foi medrando paseniña-
mente e que quere seguir adiante no seu empeño de
ser un medio eficaz na formación cultural e humana da
nosa mocidade.

Todo isto non pode ría levarse adiante se non se
contase coa colaboración da comunidade educativa do
noso centro e das axudas prestadas palas distintas
administracións, empresas, casas comerciais e perso-
as que colaboran coa Asociación. Para todos, vaia
desde aquí o nasa agradecemento.

Asociación Cultural "Os Matos": Unha década de
actividade ... e que sigan moitas rnáis.

Antón Niñe Fernández Pdte. A.C "Os Matas"



MARuxíA N.o 10 - A.C. OS MATOS

NORMAS ORTOGRÁFICAS E MORFOLÓXICAS DA LINGUA GALEGA
Cambios na normativa aprobados pala Real Academia Galega

o doce de xullo de 2.003

CAPíTULO CAMBIOS elou POSIBILIDADES

1.- o alfabeto O nome da letra "q" pasa a ser que.

2.-A acentuación Elimínase a acentuación de interrogativos que introducen interrogativas indirec-
tas, agás se é preciso para evitar anfiboloxías.

7.- Os signos de interroga- O seu emprego é só obrigado ao final do enunciado. Pode ríase tamén utilizalo
ción e admiración. ao principio.

8.4.- Grupos -ct- e -cc- Suprímese sistematicamente a primeira consoante can do precede as vogais i e
(redución e conservación). u (condución, conflito, contradición, estrutura ...), excepto nunhas poucas pala-

bras (40) de uso restrito. Velaí as máis importantes: adicción, adicto, convicción,
convicto, dicción, dúctil, edicto, ficción, ficticio, fricción, invicto, micción, pictóri-
co, ricto, succión, veredicto.

8.4.- Grupos -ct- e -cc- A consoante implosiva vocaliza en i nos casos de reitor, reitorado, reitoral, reito-
(vocalización). ría e seita (máis sectario e sectarismo).

8.7.- [ks] (grafía -x-) Admítese exaxerar, exixir ... a carón de esaxerar, esixir ...

9.1.- -ancia, -encia ... , -za, Amplíase a relación de voces con -zo, -za: diferenza (indiferenza), espazo
-zo (espazar, espazoso), graza (desqraza), licenza, nacenza (renacenza), novizo,

perseveranza, presenza, querenza (benquerenza, malquerenza), sentenza, ser-
vizo (servizal), e terzo (terza, terzá, terzar).

9.1.- Galicia/Galiza "Entre estas palabras está Galicia, voz lexítima galega, denominación oficial do
país e forma maioritaria na expresión oral e escrita moderna. Galiza é tamén
unha forma lexitimamente galega, amplamente documentada na época medie-
val, que foi recuperada no galego contemporáneo".

9.7.- -ble/-bel Considéranse correctos tanto -ble (pl, -bles) como -bel (pl. -beis).

9.8.- -eo, -eu e -ao, -au Engádense chapeau, romeu e xubileu á relación de palabras en -eu.
Engádense bacallau e pau á relación de palabras en -au.

9.11.- -us, -um, -o Engádense ímpeto e tribo á relación de palabras en -o.

9.14.- -án/-á. Acomódanse ao esquema -án/-á (do tipo irmán, irmá; cidadán, cidadá; etc.) as
9.15.- -án/-ana. seguintes formas: afgán, afgá; alazán, alazá; alemán, alemá; barregán, barregá;

bosquimán, bosquimá; capitán, capitá; catalán, catalá; ermitán, ermitá; escribán,
escribá; gardián, gardiá; mulsumán, mulsumá; rufián, rufiá; sancristán, sancris-
tá; sultán, sultá e truán, truá, xunto cos xentilicios galegos con masco en -án:
arousán, arousá; bergantiñán, bergantiñá; compostelán, compostelá ...
Deste xeito, a terminación -an/-ana fica reservada para caracterizado res pexo-
rativos (burricán, burricana; folgazán, folgazana; lacazán, lacazana; etc ...).
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9.16.- -ón/-oa, -ona. A flexión -ón/-oa úsase nos seguintes casos: anfitrión, anfitrioa; bretón, bretoa;
campión, campioa; ladrón, ladroa (e ladra); león, leoa; patrón, patroa; saxón;
saxoa; teutón, teutoa.
Así o esquema -ón/-ona queda reservado para formacións aumentativas (mulle-
rón, mullerona ...) e para deverbais pexorativas (abusón, abusona; faltón, falto-
na ...).

9.18.- -dade, -tade. Pasa a-dade: puberdade.

9.20.- -aría/-ería. Dáselle preferencia á solución tradicional -aría, aínda que se admite tamén a
solución -ería ..

14.- O artigo. O alomorfo -lo é de uso obrigatorio só despois da preposición por e do adverbio
14.1.1.- Formas. u: vou polo camiño; u-lo neno?

Podería usarse tamén nos restantes casos: face-Io traballo, leva-los libros, tódo-
los nenos ...

14.- O artigo. O encontro da preposición a co artigo o represéntase graficamente como ao,
14.1.2.- Contraccións. aínda que podería usarse ó como segunda posibilidade.

15.- Pronomes. Elimínase esto, eso e aquelo como formas neutras, ficando como formas inva-
15.3.- Demostrativos. riábeis únicas isto, iso e aquilo.

15.5.- Relativos ... Engádese o relativo posesivo cuxo, -a, -os, -as.

16.- Numerais.
16.1.- Cardinais. Deglutínanse os numerais entre vinte e trinta: vinte e un, vinte e dous ....

16.3.- Multiplicativos. Elimínanse as formas triple e cuádruple, ficando só triplo,-a e cuádruplo,-a, en
liña con duplo,-a, quíntuplo,-a ...

17.- Verbo. Prescríbese a acentuación proparoxítona na P4 e P5 dos pretéritos de subxun-
17.1.- Paradigmas regula- tivo (andásemos, andásedes ...), mantendo a acentuación paroxítona no copre-
res. térito, antipretérito e pospretérito: andabamos, andaramos, andariamos.

17.- Verbo (Uso do antepre-
té rito e do pretérito de sub- "Recoméndase manter ben descriminados os usos dos dous tempos (-ra como
xuntivo). antepretérito de indicativo e -se como pretérito de subxuntivo)".

17.- Verbo (Futuro de sub- "Dada a súa lexitimidade histórica e a súa rendibilidade en certos rexistros lin-
xuntivo). güísticos, como por exemplo a linguaxe xurídica, cómpre restaurar o seu uso,

sempre dentro dos límites da corrección establecidos pola gramática".

17.3.13.- Oír/ouvir. Admítese ouvir ao lado de oír.

18.- Adverbios e locucións
adverbiais.
18.1.- De lugar. Egádense á lista alén e aquén.

18.2.- De tempo. Aglutínanse acotío, descontado, decontino, decote, decotío, deseguida, dese-
guido, enseguida.
Elimínase entonces.

18.3.- De cantidade e preci- Aglutínase a locución apenas.
sión. Elimínase alomenos.

18.4.- De modo. Aglutínanse as locucións amado e devagar.

18.7.- De dúbida. Aglutínase a locución talvez.



19.- Preposicións e locu-
cións prepositivas. Engádense a respecto de, alén de, após, aquén de, até, canto a.

20.-, Conxuncións e locu-
cións conxuntivas. Elimínanse anque, nembargantes, sen embargo.

20.3.-Adversativas. Engádese no entanto, porén.

20.4,- Concesivas. Elimínase anque.

20.7.- Consecutivas. Elimínase entonces.

20.10.- Temporais. Aglutínase apenas, decontado que, deseguida que.
Engádese até que.

Outros (léxico). Sublíñase o recurso ao portugués para a incorporación de novo léxico culto:
"Para o enrriquecemento do léxico culto, nomeadamente no referido aos ámbi-
tos científico e técnico, o portugués será considerado recurso fundamental, sem-
pre que esta opción non for contraria ás características estruturais do galego".
Establécense como únicas formas correctas: estudo (estudar, estudante ...) ;
vogal (subst.); frota.

Antía Yáñez - 1.° E.S.O.

Equipo de Normalización Lingüística
I.E.S. Perdouro

Tania Menéndez García - 1.° E.S.O. - A
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tJ 'i~Er;REDo,'DO POZO
Ch¿mome;iXurxo, teño~¡dezát1os e "'éstOUi¡'

pasando o Nadárna casa dos meus avós (Ramón
e Ramona). Viven nunha pequena casa de campo
ás atoras de Mondoñedo. Xa .están retirados pero
aíndateñen anírnaisjuns coellos, unhas spltas,
unhas pombaseun can) . Antes tarné6",tiñan vacas$,~;
e porcospero vendéronos.' ~

Cada vez teño máis medo a pasar o Nadal
aqui, no campo, xa que o ano pasado, por estas
mesrhas datas; pasourne- unhacousá.extraordina-
ria e inlmaxinable. .

Era' unha noite fría, o luar intenso deixaba
ver o cimo dos carballos centenarios que, xunto
cunhas silveiras.rtorrnaban un valo que tapaba un
antigo pozo, do cal xa non se extraía auga.

Eu observaba as eséintilantes esfrelas
cando sentin un ruído q~e proviña do pozo. A miña
granGuriosidade',~ntepúxose ao medo~e ach~guei-
me silandeiramer1te ao:~pozo. Este estaba tapado,
por unha gran tousa cuberta de mofo. Destapeino,
collín a lanterna do peto e alumei ao fondo; O pozo
non tiña auga! Sorprendeume moito xa quelle oíra
falar a Pepe, rneu tío, que no inverno era cando
máis auga había nos pozos e nas tontes.

Unha man ernpurrourne e precipiteime ao
vacío. Quedei sen sentido. O pozo=medía seis
metros deprofunqidadep,

Cando recobrei o coñecemento levanteime
e decateime de que sangraba por un xeonllo e por
un brazo. Tamén, sentía unha gran dor (.do golpe)
no pé esquerdo, que me .tacía cgxear.

A bombilla. da .lanterna rompera, estaba
indefenso ante calquera perigo! Berrei pedindo
axuda pero ninguén me oíu. Ollei para o lado
dereito da parede do pozo e sorprendinme ao ver"
un pequeno túnel, semellaba ser unha cova. Un
calafrío percorreu o meu corpo!! Que bechos pode-
rían esconderse alí? Por un momento tamén cavi-
lei en quen sería o que me empurrou aló arriba.
Sería o "Trasgo comenenos"? Non creo. Iso só
eran os monstros que inventabarneu.avó, Ramón,

para que-non sairá de,noite.

Instantesdespois sentín un ruído e notei
unha estraña sensación nos pés. Horrorizado e
asustadocorrín cara ao túnel.

Todo estaba escuro, un cheiro cenagoso
inundaba o pasadizo. Comeceia marearrnexentón
reducín a marcha e seguín andando paseniña-
mente. Despois, tropecei nunha pedrae caín
nunhapoza de auga ptltr-efacta.

-
O cansazo e a desperación fixeron que que-

dara durmido, non sei 'por canto tempo.

Cartdo espertel-ajescurtdade non era plena
así que imaxineique fára era de día: '

Tiña fame e botaba de menos a comida da
avoa Ramona. A roupa que vestía estaba húmida
e ía:frío, rnoito, moito frío. L. "'':ir ..~

Vin unha sombra detrás de min, así que
comecei a marcha de novo.

Debín andar. un quilómetroporaquela
estréita cavidade sen destino fixo, 'sempre cara
adiante.· Cando percorrín medio quilómetra máis
panoli (o suposto perigo xa pasara).

m Aquela zÓf:1a e~taba. infestaqa por.unha
praga de morcegos e o'namíñc era costent~.

Os días pasaban e pasaban e eu seguía
vagando por aqueles túnelessen fin, intentando
escapar de ruídos e sombras que sempreaparecí-
an:!J()r detrás. ., .

Cada día encontrábame con menos forzas,
pensaba máis en rneus.avós, sufría cambios emo-
cionais eatacheguei a falar só.

Un .deses "días vin unha luz que se coaba
entre rachas e terra. Intentei correr pero as miñas
pernas debilitadas non soportaban o peso do meu
corpo e caín. Arrastreime polo chanarxiloso ata
chegar á rniña última "esperanza".
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Gastei pa'~e da forza que me quedaba arre-
puxando unha rocha, Cando conseguín_movela tirei .
un"berr9 dexúbilo epor fin, despois de cinco días,
saín aoexterior.

El contestoume que era do pobo, levoume
ata a casa de meus avós e foise sen dicir nada. Eu
aleqreimejrnolto d,e ver a meus avós é:,eles .de
verrné a nii'n. Tampouco'me.creron a historia.

Pero a miña historia non remata.aí. .Eu aíndatiña moitas prequntassen resposta,
Quen .seria o,!1ohleque vin no piñeiral ~ por;·qu·e
tería certó parecido ao que_ me levou no coche?,
Quen faría aquel túnel na profundidade do pozo e
con que fir:lalidade?"Porquemeus ayos taméntañr-
maron que eu tiña' alucinacións? Terían razón?,
Quen sería aman estrada que me empurrou e que
syría~,aquela sensa<?ión que sentín nos pés?

Estaba nun lugar descoñecido, no medio dun
bosque xeado, Camiñei ata que se fixo de noite,
despois, durmíndebaixo dun piñeir()até~. qúeesper-
teico ouveo dos lobos. .

'l' 'De súpeto diante de rT'lin "presentolJ'se"un
flOrne,'zoomorfo. Tina: ollos, tJoca,órellas, fuciño.e -
poutasde Iobo pero andaba erguido, coma os
homes.

~
. Séntese o ouveo dUR lobo, ou será mellor

dicir dun home lobo!!?

Que arrepío!! Vaiamedo levei! Intentei fuxir
con todas as rniñas forzas, as pou-
cas que me.. quedabani8orrendo

, entre as árbores. El era 'veloz e
gañábame terreo paso a paso.

A solución que se me oco-
rreu foi subir a unhasárbore onde
non me puidera alcanzar. Así o
fixen.

Estiven toda a noite en vela,
á mañá seguinte observei un cami-

.ño, polo cal máiatarde, seguin.
Este levoume á estrada xeral que
levaba á vila, Ali fixen autostop.

Un home novo parou e
subinme ao seu cocfie, conteille o
que me pasara. Dixo que sufría
alucinaciónspor pasar tantos días
sen comer. Tamén me comentou
que no centro de Mondoñedo
había uns carteis que anunciaban
a miña desaparición.

Eu, intrigado,pregunteille
onde estabamos e... Vaiasorpre-
sal Estabamos en Lourenzá.
Quedei abraiado e formuleille unha
segunda pregunta:

- Como sabes que hai eses
carteis en Mondoñedo?

Eloi Castro.

Elías Prieto Recio _2.0 E.S.O. - C
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Resulta habitual nun centro como o lES
Perdouro, ande se imparte ensino profesional, que as
empresas da bisbarra se dirixan a nós cando necesi-
tan cubrir un posta de traballo, solicitando información
sobre os alumnos que, rematados os seus estudos,
poderían responder ao perfil necesario para integrarse
na súa organización.

Por outro lado, moitos dos recén titulados nos
ciclos formativos comezan inmediatamente o proceso
de busca de emprego por canta allea, un camiño rnoi-
tas veces difícil no que calquera axuda, aínda amáis
pequena, pode resultar útil.

Tratando de servir a estas dúas razóns, dende
hai un par de anos o lES Perdouro leva organizando
un apartado dentro da súa páxina web no que se reco-
lIen os curriculum vitae de todos aqueles alumnos que
obteñen o seu título no ano en curso.

Alí figuran os seus datos persoais, formación
académica e complementaria (con especial referencia
aos coñecementos de idiomas e informática), expe-
riencia profesional e calquera outra circunstancia que
o interesado crea relevante para conformar o seu his-
torial. Debe quedar claro que a cesión destes datos é
un acto totalmente voluntario por parte do alumnado e
que a veracidade do que neles se recolle responde
exclusivamente á honestidade de quen o asina, non
do equipo que o transcribe.

Calquera empresa que teña aberto un proceso
de selección de persoal ou, simplemente, curiosidade
polo que se ofrece no mercado laboral, pode entrar na

nasa dirección: www.edu.xunta.es/centros/iesperdou-
ro/bolsa-emp/ind-titulac.htm para coñecer quen de
entre os nosos navas titulados busca emprego e cales
son as súas características. Por suposto, o lES
Perdouro non pode garantir que encontrarán a persoa
axeitada, pero si que a formación destes rapaces/as é
o froito do esforzo continuado e compartido de todos
nós, de toda a comunidade educativa.

Cremas, en fin, que o mundo da empresa debe
ter en canta que:

• Xa non existe a antiga división FP I / FP 11.
Agora os estudantes de formación profesional cursan
ciclos de grao medio (aos que se accederá normal-
mente dende a ESO) cos que poden conseguir a titu-
lación de "técnico", ou ciclos de grao superior (aos que
se chega, na maioría dos casos, desde o Bacharelato)
que os converterán en "técnicos superiores".

• Todos os navas titulados teñen agora unha
experiencia profesional de, polo menos, tres meses
traballando nunha empresa do sector (é o que se
denomina: Módulo de formación en centros de traba-
110).E ''traballando'' quere dicir exactamente iso: non
hai ningunha diferencia (agás a remuneración) ea
resto dos traballadores desas empresas que colabo-
ran con nós nesta última etapa educativa. Polo tanto,
o período de adaptación ao mundo do traballo será
moi reducido ou inexistente.

Manuel Carreira Simón
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"Os CASTROS" S.l.

Teléfono y Fax: 982 58 60 69
Móvil: 659 93 53 48

Rúa do Golexio, n.? 9
27880 BURELA (Lugo)

REPARACIONES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS, NAVALES,
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Móvil: 667 49 39 69
Fax: 982 58 52 47
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27880 BURELA (Lugo)
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URGENCIAS: 609 33 82 85

G/. O Río, 10
Teléfono: 982 58 63 11
27880 BURELA (Lugo)

MATERAl DE OFICINA S.l.

Exposición:
Ctra, Viveiro - Ribadeo, Km. 2

GELEIRO

Servicio Técnico:
Teléfono: 982 58 59 44

J. Navia Castrillón, 18
Teléfono: 9825601 65
VIVERO

Marqués de Sargadelos, sIn.
Teléfono: 9825801 58

Teléfono-Fax: 982575114
BURELA
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CONTAMINACiÓN
1'OR METAIS 'ESADOS

Introdución
Contaminantes como os metais pesados, cobre

(Cu), chumbo (Pb), zinc (Zn), mercurio (Hg), arsénico
(As), etc. teñen a capacidade de provocar cambios
evolutivos debido aos seus efectos nocivos nas plan-
tas.

Os metais pesados son potencialmente devasta-
dores xa que contaminan o aire, a auga e mais aterra
utilizados por plantas e demais eslabóns da cadea tró-
fica. O efecto nas plantas abarca a necrose nas puntas
das fallas, a inhibición do crecemento das raíces, xunto
con moitas fatalidades en moitas especies de plantas
incapaces de tolerar estes metais.

Os substratos contaminados soen ser produto
do traballo mineiro, da polución, da industria de fundi-
ción e chapado, do depósito de orixe atmosférico de
incineradores e tubos de escape de vehículos, do uso
de fertilizantes e pesticidas, como do depósito de Iodos
e barros residuais. No Reino Unido identificáronse
aproximadamente 200.000 terreos contaminados por
metais; e nos EE.UU. o custo estimado da limpeza de
terreos contaminados por metais pesados é de $ 7,1
billóns.

E afectan só ás plantas ou tamén ao home?
Estes metais non só son nocivos para as plan-

tas, senón que se filtran no sistema de augas e intro-
dúcense na cadea trófica. En concentracións peque-
nas non soen ter efectos, pero a medida que vai aseen-
dendo na cadea, a concentración vaise volvendo cada
vez maior.

Unha traxedia moi coñecida é a de Minamata, en
Xapón. Unha fábrica de plásticos comezou a descargar
refugos na bahía en 1951. En 1953 un millar de perso-
as estaban seriamente enfermas. Algunhas estaban
discapacitadas, outras paralizadas, outras volvéronse
cegas, algunhas mentalmente inestables e outras
morreron. A causa da enfermidade atribúese aos com-
postas de mercurio que a fábrica de plásticos botaba
na bahía. Aínda que o nivel na agua non era elevado,
este concentrábase na cadea trófica.Os pescadores e
mais as familias contamináronse mediante o consumo
de peixe.

Outros países experimentaron os resultados da
contaminación polo mercurio. En 1967, moitos ríos e

lagos de Suecia estaban tan contaminados que se
prohibiu a pesca neles. En 1970 elevadas concentra-
cións encontráronse en centos de lagos en Canadá e
EE.UU. Incluso en 1988 unha planta en Mereseyde
(Inglaterra) vertía máis mercurio do permitido.

Agora as plantas contaminantes tomaron medi-
das para reducir o verquido de mercurio. Mais o perigo
continúa aí. O mercurio produto de anos de contami-
nación, deposítase e sedimenta no chan dos lagos.
Lentamente é convertido por bacterias en compostos
solubeis de mercurio.

Estes poden introducirse na cadea trófica. O
problema é que os metais non poden ser degradados
quimicamente.

Plantas que toleran ou utilizan metais pesados.

A maioría das plantas capaces de medrar en
terras ricas en metais fano excluíndo ións potencial-
mente nocivos dos seus sistemas de raíces. Noutras
plantas, os metais son utilizados como micronutrientes,
aínda que a miúdo concentracións mínimas saturan a
planta. A habilidade de tolerar a presenza de metais
pesados está determinada polo nivel de variación
xenética do individuo.

Nun experimento demostrouse que só 4 de cada
1000 plantas son capaces de crecer nunha terra rica
en cobre, demostrando unha tolerancia a este metal
pesado. Son as coñecidas como "hiper acumuladores
de metais"

Os hiper-acumuladores

Son plantas que acumulan altas concentración s
de metais nos seus tecidos e teñen características
principais:

A habilidade de crecer e desenvolverse en terras
cuns altos niveis de metais, nocivos para case todas as
especies de plantas.

Os metais acumúlanse exclusivamente no talo e
non nas raíces ..

Os hiper-acumuladores teñen a desvantaxe de
ser pequenas e tardar moito en medrar. Isto é un incon-
veniente, xa que o obxectivo é utilizar estas plantas ou
as súas caracteristicas para purificar terras contamina-
das por metais nocivos (a fitodescontaminación).



A vacuola

Este orgánulo celular ocupa un lugar considerábel
nas células vexetábeis e é un "almacén" rodeado por un
sistema similar a un filtro.

Algunhas plantas poden ter unha capacidade masi-
va para acumular uns niveis elevados de materiais nocivos,
sempre que estean gardados na vacuo la, xa que desta
maneira as células non sofren os efectos tóxicos destes
materiais. A vacuola representa entre un 40 e un 70% do
volume total dunha célula vexetal, polo que habería unha
capacidade enorme.

O proceso é o seguinte: cando un metal pesado
entra nunha célula vexetal é inmobilizado (atrapado por
materiais similares a unha esponxa- fitoquelatinas-), e des-
pois os metais xunto a fitoquelatinas, pasan á

vacuola. Oeste modo a célula ten dous sistemas de
protección: a unión do metal coa fitoquelatina e a
sua depositación na vacuola.

A intención é aumentar a habilidade
xenética desta absorción na vacuola.
Desta maneira poderíanse plantar espe-
cies como a pataca en terreos contami-
nados por metais nocivos para que
absorbesen o máis posíbel destes
metais nocivos.

Como se poden aproveitar
as características deste tipo de
plantas?

O obxectivo é transferir a cua-
lidade hiper acumulativa, utilizando técnicas de enxeñería
xenética, a especies maiores, máis robustas e que medren
máis rapidamente. Hai que sobreexpresar estes xenes en
plantas transxénicas que mostraran as características de
hiper acumulación e dunha grande tolerancia a metais.
Para que isto sexa posíbel é necesario un progreso na
identificación das propiedades metabólicas clave que per-
mite a estas plantas tolerar concentracións elevadas de
metais pesados.

Un grupo científico logrou desenvolver con éxito
unha planta (Arabidopsis transgénica) que converte o mer-
curio iónico nocivo nunha forma de vapor menos nociva.

O xene (merA), utilizado neste proceso de orixe bac-
teriana, e codifica a enzima ión mercurico reductasa que
caliza a reducción do nocivo, a relativamente inerte, Hg no
iónico. Utilizando a reacción en cadea da polimerasa modi-
ficouse a secuencia de nucleótidos deste xene para que se
parecese máis ao dunha planta cambiando a alternancia
dos cordóns, as secuencias dos extremos, e diminuíndo o
contido total da guanima e citosina dun 65% a un 47%.

O novo xene (merApe9) introduciu o Arabidopsis (a
planta) mediante o proceso estándar de transformación de
xenes que utiliza Agrobacterium.

O resultado foron plantas transxénicas que cultiva-
das nun medio con niveis tóxicos de 5-20 p.p.m. desenvol-
véronse dunha maneira normal. As plantas control, non
alteradas, en cambio, ou non xerminaron ou morreron rapi-
damente aínda cando estaban expostas a niveis baixos de
mercurio.

Algunhas das plantas transxénicas medraban mellor
nun medio contaminado, mentras que crecían pouco nun
medio que carecía do metal tóxico.

Desprendían mercurio volátil, o que indica que estas
plantas transforman o mercurio nocivo, obtido como
nutriente a través do medio, a un vapor. O nivel desta redu-
ción é sete veces maior nas plantas transxénicas que nas
utilizadas como control. Estas plantas tamén eran resisten-

tes ao ión do ouro, surxindo un amplo espectro de
substratos.

A fitodescontaminación

Décadas de crecimento industrial
deixaron un legado internacional de con-

taminacións da terra e mais da agua
con metais pesados e compostos orgá-
nicos potencialmente canceríxenos. Co
mercado de remediación de EE.UU. e a
Unión Europea en máis de 20 billóns $

anuais, xunto con moitos terreos abando-
nados; a demanda por solucións de "Iim-
peza" asequibeis aumentou dunha manei-

ra espectacular. A tecnoloxía actual presentou
as plantas como potencial para a limpeza do

medio ambiente, a fitoremediación.

Esta é unha área que aínda está en vías de desen-
volvemento e investigación, aínda que unha compañía xa
logrou activar un proceso de fitoremediación denominado
"Living Machine" (A Máquina Viva). LM. purifica auga
mediante a aceleración de procesos naturais, utilizando
unha variedade de organismos, incluíndo bacterias, plan-
tas, babosas e peixes, para quebrar e dixerir contaminan-
tes orgánicos coa axuda da luz solar e un medio controla-
do. Utiliza tamén invernadoiros para acelerar o crecemen-
to de moitos organismos. As augas residuais circulan a tra-
vés dunha serie de tanques, tuberias e canais artificiais,
onde se modifican os contaminantes. O tratamento com-
pleto complétase en 2-5 días.

A fitodescontaminación e os metais pesados

Hoxe en día non é máis que un proxecto pero a
intención é utilizar plantas transxénicas capaces de alma-
cenar enormes cantidades destes metais e/ou modificalos
en compostos menos daniños por metais nocivos.

Utilizouse no parque de Doñana a fitodescontami-
nación como coabxurdante para a descontaminación dos
metais pesados verquidos na presa de Alnazcoyar.

Juan Carlos Garcés Calle
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o crecemento da poboación conforma unha
pirámide demográfica pouco habitual no panorama
xeral dos concellos galegos.

Desde os comezos do século XX, a parroquia
de Burela (Santa María), que pertencía ao concello de
Cervo, viu incrementado o seu número de habitantes
de forma moderada, sempre progresiva.

Durante o século XIII delimítase o territorio que
corresponde á parroquia de Burela, outorgando unha
carta de poboamento a 250 poboadores.

o maior despegamento demográfico tivo lugar
nos anos 1978-79 e, nunha segunda ocasión, entre
1984 e 1985. Pero o incremento poboacional non se
debeu a unha explosión da natalidade, senón á nume-
rosa inmigración que recibiu o municipio: no crepúscu-
lo dos anos 70 había en Burela máis de 500 inmigran-
tes e a mediados dos 80 a cifra superaba xa as 800
persoas.

Antes do ano 2000 o saldo migratorio burelés
tivo as súas cotas máis altas en 1995 e 1999, con
cifras totais de 105 e 104 habitantes respectivamente.
En 1995 o número de emigrantes foi de 149 e o de
inmigrantes alcanzou as 254 persoas; en 1999 emi-
graron 152 e chegaron 256.

En 2001 abandonaron Burela 205 habitantes:
107 mantivéronse na provincia de Lugo, 43 emigraron
ás distintas provincias galegas e tan só 55 persoas
abandonaron Galiza. O número de inmigrantes que
recibe Burela en 2001 é de 261 dos que 115 son da
mesma provincia, 51 galegos, 49 dotras comunidades
e 46 dotros países.

Desde a segregación do concello de Cervo, o
número de habitantes foi en aumento: dos 7925 de
1996, aos 8045 no ano 2000 e 8176 en 2002.

Na actualidade a pirámide poboacional de
Burela ten unha estructura singular dentro de Galiza e,
moi especialmente, de Lugo: o número de mozos e
mozas menores de 30 anos é o dobre do de maiores
de 65.

As causas do crecemento débense fundamen-
talmente á inmigración favorecida pola modernización
da frota pesqueira, a instalación da factoría de
Alúmina-Aluminio en San Cibrao e a posta en funcio-
namento do Hospital da Costa.

Economía

A principal actividade económica de Burela é a
pesca tanto polo volume de emprego que xera, máis
do 20% do total, como pola cantidade de actividades
complementares que se desenvolven a partir de la.

Durante a idade media e até o século XVIII,
Burela foi un importante porto baleeiro. En 1521,
Carlos I concedeulle a cédula reguladora deste tipo de
pesca a este porto prohibindo ademais a chegada de
barcos estranxeiros, feito que ratificou 10 anos des-
pois.

A primeira compañía baleeira estableceuse en
1641 e nela participaban mariñeiros bureleses e o
deán de Mondoñedo, ademais de tres embarcacións
galegas e unha vasca. O feito de que esta pesca cada
vez fase menos artesanal e a ausencia de calquera
tipo de control sobre esta actividade provocaron a
desaparición da balea branca das costas galegas e,
por conseguinte, a ruína da zona.
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En 1923 os pescadores formaron a confraría de
Burela e na actualidade o seu porto é un dos máis
importantes da costa cantábrica e ademais líder na
captura de bonito do Norte.

A Confraría S. Xoán Bautista de Burela conta
con 922 afiliados que traballan en 107 barcos. Un des-
tes é un buque de arrastre con 14 tripulantes; 12
embarcacións máis dedícanse tamén ao arrastre no
litoral e empregan 136 mariñeiros; 257 persoas traba-
lIan nos 15 barcos de palangre cos que conta o porto;
2 embarcacións realizan palangre de fondo na costa
francesa e outras 4 en caladoiros nacionais cun total
de 48 mariñeiros; 4 palangreiros de superficie pescan
en augas internacionais e 20 en augas nacionais.

A frota de volantas emprega 26 tripulantes distri-
buídos en tres embarcacións e finalmente hai 44 embar-
cacións artesanais nas que traballan 111 persoas.

As outras actividades correspondentes ao sec-
tor primario como a agricultura, a gadaría ou a explo-
ración forestal teñen escaso peso económico; unica-
mente xeran beneficios.

o sector secundario ten tamén unha elevada
importancia para a economía do concello: a construc-
ción vi use favorecida nos últimos anos polo aumento
da poboación a causa da chegada de inmigrantes e
así na actualidade o concello conta con varias empre-
sas constructoras.

A industria é a segunda actividade económica
en importancia. De feito, a maioría dos inmigrantes
que chegaron a Burela nos anos setenta e oitenta, e
que hoxe traballan na pesca, viñeron para traballar
como mao de obra nas factorías de Alúmina da empre-
sa ALCOA e nos lavadeiros de caolín.

Desde 1992 no porto de Burela hai unha super-
ficie de 7000 m2 destinada a unha empresa de estalei-
ros. Neles constrúense embarcacións e como novida-
de incorporaron un varadoiro totalmente cuberto que
facilita o ritmo de traballo e que ademais fai posibel-
mente unha produción durante todo o ano.

Xerada pola captura de bonito, ten grande
importancia a actividade da lonxa climatizada e a fábri-
ca de conservas. Esta última, inaugurada en setembro
de 2002, ocupa unha superficie de 5000 rn-.

A industria ceramista representa unha boa fonte
de ingresos destacando a factoría Gres-Burela, espe-
cializada na fabricación de mosaicos ("azulejos") inte-
riores e exteriores.

Pirámidede poboaciónde Burelapor idade e sexo

A inmigración multiplicou a poboación

o topónimo

A orixe do topónimo de Burela é moi discutida.
Non hai acordo para fixar a súa etimoloxía. No docu-
mento do interrogatorio do catastro do Marqués de la
Ensenada recóllese: "esta feligresía y población se
llama Santa María de Burela, coto del mismo nombre,
provincia de Mondoñedo, cuyo nombre le proviene de
antigüedad sin que se sepa el origen de su nomina-
ción".

o historiador Narciso Peinado cre que Burela
podería proceder de burel: pano ordinario e groso,
xeralmente de lá, que usaban anta no os campesiños;
ou peza heráldica consistente nunha faixa cuxo ancho
é a novena parte do escudo.

Outra teoría fai proceder o nome de Burela da
palabra utilizada nesta zona para referirse á boia de
corcho que, con bandera ou sen ela, úsase en toda a
costa da vella provincia mindoniense.

3° E.S.O. Ciencias Sociais
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DON RICARDO
(CRONISTA DE BURELIU

UN EXEMPLO A SEGUIR POR TODOS NÓS
o pasado 21 de Outubro de 2003 Burela enteira

púxose de loito, xa que perdemos a unha das persoas
máis importantes da nosa vila, un gran fillo desta terra,
Don Ricardo Pena Domínguez, cronista oficial de
Burela e párroco emérito daigrexa Nosa Señora dos
Remedios de Mondoñedo.

Mondoñedo, onde ao longo da súa carreira clerical
exercendo tamén como mestre, nunca perdeu o exer-
cicio vocacional como burelés, investigando sempre
sobre a nosa terra, da que deixou escrito un libro,
aínda que sen publicar. Outros traballos escribiu tamén

sobre os labores do pobo do campo
e do mar, nos que el tamén fora par-
tícipe na súa mocidade.Foi unha persoa brillante, un exem-

plo a seguir, xa que era a sabedoría, a
amabilidade e a caridade en persoa.
Todos aqueles que tivemos o gusto de
coñecelo, lembrámolo con moito cariño e
admiración. Cariño, porque el era unha
persoa que se facía querer, preocupábase
por todos nós, un a un, por aqueles que
tiñan problemas, por aqueles que sofrían,
por todos aqueles que perdían un ser que-
rido ... Admiración, porque el todo o sabía,
todo o coñecía, el axudounos a recoñe-
cernos a nós mesmos, a recoñecer o noso
pasado, xa que non se conformaba con
ver Burela como unha simple vila perten-
cente ó concello de Cervo, senón que loitou pola inde-
pendencia de Burela, estudou a súa historia, buscou e
rebuscou no noso pasado, nas nosas orixes, e cando
se formou o Concello de Burela sentiu un gozo com-
pleto, e unha ledicia immensa cando foi recoñecido
como cronista oficial do noso pobo. Pobo que o viu
nacer, e no que agora xace nun sono immenso por
sempre, eternamente.

Foi un gran sabio. Aínda que no seu tempo se
carecía de medios para estudar unha carreira, os seus
pais loitaron por el, e puido ser estudante, un brillante
estudante, hai que recoñecer, da universidade salman-
tina, na que se formou en Humanidades. Logo chegou
a súa primeira misa na igrexa da Vila do Medio, á que
asistiron con moito orgullo e gozo os seu s familiares,
amigos e a xente do pobo que o viu medrar. A ledicia
plena chegou cando foi nomeado presbítero. Sendo un
burelés namorado da súa terra, tívose que trasladar a

Don Ricardo sempre foi un
burelés de pro, un namorado da súa
terra, da súa xente e sempre, cando
tiña a oportunidade, mostrábao. Un
burelés de ben e de paz.

Todos debemos estarlle moi
agredecidos por todo o que por nós
fixo, directa ou indirectamente, sobre
todo polos nados ou adoptados en
Burela. Todos nós somos fillos da
mesma terra e, gracias a Don
Ricardo, coñecemos a nasa historia,

a nosa orixe, a orixe desta nosa vida.

A Ricardo pode ser adicado este fermoso verso
escrito por un preclaro poeta a outro fillo ilustre da
verde patria de Breogán: "Que diga o mariñeiro, rudo
fillo do Osmo, ó entrar pola barra volvendo o escuro
rostro: Ali xaz quen fora noutro tempo, cantor do eido
noso ".

E con isto xa remato, aínda que moito máis del
se podería contar, pero este escrito está feito co fin de
que vós sempre o lembredes, como historiador, como
irmán, como sabio, como home de ben, como namora-
do desta terra como bo amigo, como eu o lembro
tamén.

Adriana Pardo Basanta
4.° ESO - B
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VIIIXE 11 FERROL
o día 28 de abril viaxamos en tren a Ferrol. Na pri-

meira parte do tramo puidemos contemplar bonitas paisaxes;
a viaxe facíase amena.

Tras entrarmos en Ferrol pala estación de FEVE,
famas á Praza de Armas. Alí, para a nasa sorpresa, encon-
tramos unha exposición de coches antigos e fixemos un inci-
so para contemplalos. Chamoume a atención que todos tiñan
un H na matricula; supuxen que non era porque fosen de
Huelva. Posteriormente descubrín que esa letra correspon-
día a "Histórico".

Estivemos un bo pedazo véndoos, xa que unha expo-
sición así non se podía pasar por alto. Tiven a ocasión de
falar co dono dun daqueles coches e comentoume que
poden chegar a valer unha millonada. Como xa supuña, non
estaban ao alcance de todo o mundo. Tamén me fixei en que
todos os coches estaban
pintados nas mesmas
cores (granates, azuis e
negros, excepto un que
era amarelo).

Aquaciencia sitú-
ase no Parque Raíña
Sofía. Eu penso que o
que máis nos chamou a
atención foron uns pavos
reais que puidemos con-
templar no seu especta-
cular cortexo nupcial.

IZAR é un dos estaleiros con máis tecnoloxía do
mundo. Sen embargo, o guía recoñeceunos que: "os dous
obxectivos da empresa eran comprar tecnoloxía e espiar.
Estes obxectivos aínda se conservan hoxe".

o cadro de persoal está formado por 3000 persoas,
das que só 220 son mulleres.

o barco faise por partes. Nuns grandes "polideporti-
vos" encáixase peza a pez a e lago únense e píntanse de gris.
Esta é a cor escollida desde hai moitos anos, por motivos de
camuflaxe. Hoxe aínda se conserva, por pura rotina.

IZAR non é só un estaleiro militar. Tamén reforman
barcos como este esloveno.

A visita tardou unhas horas, pero á xente que ía con
nós fíxoselle eterna, pois
xa estabamos cansados
de todo o día que levaba-
mas camiñando. Eu non
me sentía canso. Esta
visita gustábame facela
así que intentei enganar-
me a min mesmo e pen-
sar que non estaba
canso.

Comezamos a
procura das casas de
Rodolfo Ucha Piñeiro na
praza do Marqués de
Amboaxe. Non se pode
pasar por alto a vida do
marqués.

Cando entramos
en Aquaciencia, puide-
mas contemplar un reto-
xodeauga. Eu nunca un ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
vira, pero non me resul-
tou moi chamativo. O que si me gustou moito foi o transbor-
dador, no que a maioría de nós case caemos á auga

O nasa monitor era un pouco "plasta": só nos daba
información teórica. Polo que me comentaron, co outro moni-
tor a visita era máis amena.

Non me poido queixar. Como xa dixera Teresa, antes
de ir: non iamos ver unha causa do outro mundo, pero non
estaba nada mal.

Nada máis empezar a visita, vimos un dos diques, o
máis pequeno, que se chama Raíña Victoria. Foi inaugurado
en 1913 pala raíña de España, de aí o seu nome. O máis
grande dos diques mide 320 metros.

Este estaleiro, que foi construído hai tres séculos, xa
cambiou varias voces de nome: S.E.D.C. NAVAL (19000),
Bazán (1927) e IZAR (2000).

Ramón Pedro
Francisco Plá e Monge, naceu en Ferrol o 19 de Outubro de
1823 e transládouse a vivir a Cuba para atender a compañía
de gas. Regresa a España e estabilízase en Madrid ande
posteriormente morreu.

Esta personaxe, aínda que estivo a maioria da súa
vida fóra de Ferrol, donou antes de falecer uns fondos para
crear a fundación de Amboaxe en memoria do seu fillo marta
de neno. Estes fondos eran repartidos para eximir os xoves
ferroláns de acudir ao servizo militar. En agradece mento a
esta doazón, o concello decidiu facerlle unha festa conme-
morativa no mes de Agosto.

Despois de encontrar as casas e acabar a excursión
tamén nos reunimos nesta praza para montar de novo no
FEVE que nos traería, polo mesmo traxecto, de volta a
Burela.

Juan Carlos Garcés Calle - 3.° ESOB
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ENTREVISTAS DEPORTIVAS
Hoxe en día o deporte é fundamental para unha vida sa xa que beneficia en numerosas cousas o noso corpo.

No ámbito deportivo existen grandes atletas que representan a España, pero no noso instituto tamén temos moi-
tos deportistas que, aínda que non asistan ás olimpíadas, son bastantes bos no seu deporte.

No noso centro, o I.E.S. PERDOURO temos varios alumnos con diferentes afeccións como: fútbol, balonmán,
etc. Fixémoslles unhas preguntas e isto foi o que nos responderon:

Miguel levaba practicando karate desde os
catro anos ata agora que ten quince. Adicáballe unha
hora ó día e entrenaba normalmente no polideportivo
do instituto ou no ximnasio Breogán ou senón no poli-
deportivo dos Castros. Chegou a ser carnpión de
Galicia por equipos, 2° da Mariña e 2° de dobres da
Mariña. Nunca lIe gustou moito o karate pero sentíase
ben polos progresos e logros que conseguía, mais di
que non lIe interesa dedicarse a este deporte no futu-
ro.

Tatiana practicaba a ximnasia rítmica durante 2
anos unha hora ó día no ximnasio dos Castros. Nunca
gañou unha competición pero polo menos intentábao,
deixouno porque era moi difícil e a ese deporte había-
lIe que dedicar moitas horas e moitísimo esforzo, di
que nas competicións o que máis había eran nervos e
moita tensión.

Verónica practicou o balonmán. Durante 3 anos
adicáballe unha hora ou hora e media ó día no pavillón
dos Castros, conseguiu 2 medallas de ouro e 1 de
prata. Custoulle moito aprender a xogar ó balonmán,
cando entrenaba aburríase moito pero á hora de xogar
todo cambiaba xa que competían con outra xente. Non
se ve como deportista porque pensa que iso non a vai
facer feliz xa que non lIe gustaba moito. Nas competi-
cions poñíase moi nervosa pero despois de comezar a
competir ía a por todas.

Joni xogou ó fútbol durante 5 anos, dedicáballe

1 hora e media ó día no campo de fútbol da Marosa.
Conseguiu 4 trofeos e 3 medallas. Non se ve como
deportista no futuro porque se agobiaba cando tiña
que entrenar. Nas competicións respirábase tensión e
moitos nervos.

David practica atletismo desde hai 5 meses,
dedícalle 2 horas e media un ou dous días á semana
nos pavillóns dos institutos ou na Marosa. Por agora
non conseguiu ningunha medalla, só unha camiseta.
Foi mellorando pouco a pouco a resistencia e a velo-
cidade, segundo a proba na que participe proxima-
mente. Non pensa chegar a ser deportista xa que non
cre en si mesmo. Nas competicións hai moi bo
ambiente porque a xente axúdase mutuamente.

Cristina practica remo dende hai 2 anos e
medio, dedícalle 2 horas por semana e fin de semana
e 2 e media no porto de Burela. Quedou 1a de relevos
nos campionatos galegos do 2002. Acadou varias
medallas en 1a, 2a e 3a posición en varias regatas nas
categorías cadete-féminas e senior feminas. Aprendeu
en pouco tempo a remar: en 3 días foi á súa 1a com-
petición. Non pensa ser deportista de elite porque é un
deporte moi duro xa que lIe hai que adicar moito tempo
e esforzo. Nas competicións todos son moi amigos ata
que chega a hora de competir uns contra outros, des-
pois das regatas todo volve á normalidade.

Sónia Mendes da Silva
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XlJflflíN LQRfNZtJ, IIXOCAS"
O 1I01J1lENAXEADODAS LE-TlItS GALEGAS2004

A Real Academia Galega elixiu como homenaxeado para o Día das Letras Galegas de 2004 a Don Xaquin
Lorenzo Fernández, "Xocas" (Ourense, 1907 - Lobeira 1989). Xocas foi un dos etnógrafos máis importantes de
Europa no seu tempo e autor de ensaios fundamentais sobre o carro, os trebellos de labranza, ou parroquias do
interior ourensán (Velle, Lobeira). Discípulo de Nós, vivindo na mesma rúa ourensá ea Risco ou Pedraio, entrou no
Seminario de Estudos Galegos e colaborou coas iniciativas culturais da posguerra (RAG, Museo do Pobo,
Galaxia ...).

Naceu Xaquín Lorenzo Fernández en 1907 na
rúa da Paz, a mesma en que vivían Vicente Risco e
Ramón Otero Pedraio.

Desde pequeno viviu entre Ourense e Lobeira.
Seu pai, avogado, foi debuxante, xornalista e impulsor
de sociedades obreiras. Foi "Xocas" un neno rebuldei-
ro. Xogaba polas rúas e mesmo chegaba ás aforas da
cidade. Así perdeu as falanxes dos dedos anular e
corazón da man dereita, cando os meteu no medio
dunha engranaxe da panadería.

Otero Pedraio -de quen recibiu clases no
Instituto-, Florentino Cuevillas -quen orientou os seus
primeiros traballos- e Vicente Risco foron os seus mes-
tres declarados. De aí que se poda considerar a Xocas
como o colaborador, herdeiro e epígono máis directo
da xeración Nós.

Morto seu pai en 1923 e seu irmán en 1934, X.
Lourenzo centro use na investigación e comezou a
publicar os seus estudos etnográficos, arqueolóxicos e
históricos. Pouco despois foi admitido en sociedades
tales como o Seminario de Estudos Galegos, do que
será un impulsor destacado. En maio de 1930 ingresou
na Irmandade Galeguista; aínda así, tanto por idade
como polas circunstancias que lIe tocou vivir, a súa
dedicación ao mundo político foi escasa.

Ferido gravemente no ombro esquerdo, quedou
para toda a vida con molestias recorrentes. Pese a ser
recoñecido como mutilado, en xullo de 1941 incóanlle
un expediente de responsabilidades políticas en com-
paña dos seus amigos e mestres. Saíron cunhas con-
denas leves. Ante a parálise de calquera posibilidade
de actuación política, igual que o resto dos galeguistas

de preguerra reprégase na actividad e estrictamente
cultural.

No Colexio Cardeal Cisne ros exerceu de profe-
sor. O seu talante e a súa formación humana deixaron
unha grande impronta nos centos de alumnos que
pasaron polas súas aulas. O seu discurso sempre for-
mativo, máis alá da propia materia escolar, encontraba
sempre oco para as referencias a Galiza e para cum-
prir o seu afán de espallamento da cultura humanísti-
ea. Nestes anos finais dos corenta e cincuenta traballa
incansabelmente na que ha ser unha das súas obras
máis sobranceiras, o tomo de "Etnografía, cultura
material" do proxecto editorial "Historia de Galiza" que,
baixo a dirección teórica de Ramón Otero Pedraio,
acabarían editando en 80S Aires os mecenas da emi-
gración galega.

Desde 1965 forma parte do Padroado Pedrón de
Ouro, realmente o primeiro galardón que se outorga en
Galiza a xente distinguida polo seu traballo cultural.

En 1967 participa na fundación da Agrupación
Cultural Auriense, verdadeiro punto de encontro de
sensibilidades galeguistas vellas e novas nos anos
seguintes. En 1968 consegue, coa colaboración de
moitos outros intelectuais, a organización regular
dunha misa en galego -"a misa dos galeguistas"- que
se celebraba o domingo ás nove da mañá na capela do
Santo Cristo da Catedral de Ourense. Ao rematar a
misa, formábase unha animada tertulia de café onde
os presentes facían xirar as súas conversas sobre
temas de actualidade cultural e ilusionábanse cos
avances que agromaban no rexurdir da cultura galega
daqueles momentos.



En 1976 fúndase o Museo do Pobo Galego, como punto de
encontro de vellos e novos antropólogos e o seu labor comeza a ser
estimado na súa xusta medida. Ocupa desde os inicios o posto de
Presidente do Padroado e dirixe o Museo. Ve así realizada unha idea
agarimada desde os tempos do Seminario de Estudos Galegos.

Doazón súa son os valiosos facsímiles das "Cantigas de Santa
María" ou do "Libro do Xadrez" de Afonso X, e mesmo o conxunto da
súa biblioteca e outros fondos, entre os que se encontran as maque-
tas de madeira de diversos aparellos agrícolas, outra das súas afec-
cións máis persoais.

Chégalle a época dos honores. A Galiza autonómica e demo-
crática agradece con homenaxes e recoñecementos públicos a contri-
bución de moitos intelectuais na conservación dos valores culturais
tradicionais e na formación dos seus sinais de identidade. En 1983 é
nomeado "Fillo Predilecto da Provincia" e en 1984 a nacente Xunta de
Galiza outorgáballe a medalla Castelao na súa primeira edición.

Esta é a síntese biográfica do epígono do grupo "Nós", que nos
deixou fisicarnente o día 18 de xullo de 1989.

Equipo de Normalización Lingüística
I.E.S. "Perdouro"

- Sellado de Quinielas -

Teléfono: 982 58 08 54
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27880 BURELA (Lugo)
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EXCURSIÓN A MADRID
Os días 16 e 17 de decembro os alumnos de 4°

de ESO, 1° de Bacharelato e algúns de ciclos medios
fomos de viaxe cultural á capital de España.

inmortalizadas nas amplas salas do museo. Alí encon-
tramos dende a Familia Real ata Harry o Sucio, o
Conde Drácula, Mary Poppins, Romeo e Julieta,
Zidane, Raúl, Fonsi Nieto, etc .... entre moitos outros.
Deste lugar desprazámonos á Gran Vía, concreta-
mente ao teatro Lope de Vega para ver a representa-
ción do musical: El Fantasma de La Ópera.

Saímos do instituto Perdouro ás catro da
madrugada coa intensa vixilancia dos profesores que
nos acompañaban: Bernardo (Lingua Galega e
Literatura, Técnicas de Expresión Escrita), Carme
(substituta de Lingua Galega), Dolores (Música), Juan
Sama (Tecnoloxía) e Teresa
(Inglés).

Chegamos ao noso des-
tino ás once da mañá e dirixí-
monos ao Teatro Real; despois
collemos a comida nun restau-
rante e comemos na Praza de
España. Aquí teño que facer
un alto e criticar o que nos
deron para xantar, o bocadillo
de tortilla deixaba moito que
desexar pois estaba moi fría e
tiña unha cor algo estraña.

O musical trataba a historia da fantasma que
vivía nun teatro namorado
dunha das actrices estrelas,
pero ela namórase dun aposto
xove que enfurece á fantasma.
A banda sonora era preciosa
ao igual que o musical. Todo o
mundo coincidiu coas opi-
nións.

Deixando xa a praza
atrás, chegamos aos bunga-
lows. Os alumnos de 4° e
Garantía Social aloxámonos
no albergue Alfa, mentres que
o resto dos nosos compañei-
ros nun camping moi mal
situado. As vistas non eran
moi agradábeis á vista. O noso
albergue era moi confortábel:
os bungalows contaban con
dúas habitacións, con neveira
e cociña eléctrica (algunha
tamén contaba con utensilios
de cociña), tamén había unha
sala de estar con televisor e aire acondicionado Un
luxo!!.

O segundo día pola
mañá visitamos o Santiago
Bernabeu. Aquí pasamos toda
a mañá até a hora de comer.
Para xantar paramos nun cen-
tro comercial e, aínda que non
era moi grande e non tiñamos
moito tempo, era mellor que
comer no medio dunha praza
coa comida fría. Daquí dirixí-
monos ao cine IMAX que
conta coa pantalla máis gran-
de de Europa. Aquí vimos
unha película en 3-D sobre o
futuro dos terrícolas.

Cando rematou, con-
vencemos os conductores dos
autobuses para que nos leva-
sen a un Centro Comercial
para mercar os agasallos para

as nosas familias. Aquí pasamos aproximadamente
unha hora e logo regresamos a Burela.

Despois de cambiarnos, dirixímonos ao museo
de cera onde puidemos ver famosas personalidades Diana Yáñez Saá - 4°B
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Despois de manter unha afábel conversa co meu irmán Jónathan, e de recibirmos a amo-
estación de noso pai, disgustado polo que considera "perder o tempo en conversas que nunca
levan a nada" (esta vida básase nas actuacións non nas reflexións), dispóñome a tratar un
estraño tema, imprevisto, sen xeito, anormal. ..

Todo leva a algo nesta vida. No meu caso, "perder o tempo en conversas que nunca
levan a nada" provocoume un grande sentimento de felicidade. Aa fin e ao cabo, dun xeito ou
outro, todo ser vivinte busca a felicidade. O feito de conversar co meu irmán non foi o que me
proporcionou a felicidade da que agora dispoño (iso non quere dicir que non disfrute ao falar co
meu irmán; disfruto e moito. O feito de falar véxoo como algo común, cotián). A raíz da felicida-
de está no tema de conversa. Esa clase de temas sempre me parece ron moi atractivos. Meu
irmán, sempre benefactor, actúa como inspirador. O tema fíxome pensar e provocoume esta
ansia que "sufro" agora mesmo por escribir. Provocoume a felicidade porque estou inspira-
do; posibelmente me inspirei porque estou feliz. Talvez ambos os sentimentos se comple-
menten, provocándome un agudo sentimento nirvánico que tanto tiña devezado. Cando lea "isto"
un día que estea "de malas", non representará o que está representando agora para min, será
un van recordo dunha felicidade pasaxeira coma todas as felicidades. Disfruto escribíndoo.

O que comezo a narrar a continuación, aínda que pareza estraño, provocou unha serie de
sentimentos (non me aventuro a dicir descoñecidos) ocultos, que se manifestan poucas veces
en min provocándome unha vitalidade, unha forza, unhas gañas de vivir, de aprender e de ser
algo nesta montaxe social en que se desenvolve a vida. Non sei; poucas son as veces que me
atopo así. Esta felicidade sempre se acaba marchando deixando ao descoberto os meu pensa-
mentos máis negativos (os de sempre), "os meus diaños". SÓ penso no malo, no inxusta que é
a vida e chego a pensar que é mellor queimarse que arder lentamente.

A calquera persoa seguramente todo o contado anteriormente -e o que será contado a con-
tinuación- pareceralle unha estupidez. Incluso a mino O meu ser vese bifurcado por dúas corren-
tes de pensamento: felicidade ou falsidade. Sinto que podería botar dez días escribindo sen
necesidade de pestanexar unha soa vez. Esta "historia" probabelmente non teña fío narrativo
estábel, xa que foi creada para devezo persoal. A pregunta provocadora de todo o dito até agora,
a desvelación dos meus pensamentos, sentimentos máis ocultos, vén sendo a seguinte: Que é
a nada? ..

Bruno Faustino



MARuxíA N.o 10 - A.C. OS MATOS

HIP-HOP
Agora mesmo o Hip-Hop é un dos estilos de música que máis inflúen na estética da moci-

dade.

Na televisión e nas emisoras de radio empezan a soar artistas que antes eran descoñeci-
dos. Entre eles están o rapero 50 Cent, Jay-Z e Eminem. Este último antes de saír na MTV non
dera o salto á fama.

Nos premios MTV elíxese o mellor grupo de música, o mellor artista e a mellor coreografía.
Estes premios son os máis recoñecidos no panorama musical. No ano 2003 triunfou o Hip-Hop
cunha grande diferencia e un dos máis premiados foi Eminem, que se estreaba co disco 'The
Eminem Show". Xa en 2004, os artistas de Rock, Pop e HipHop foron os máis galardoados.

Algunhas das estrelas da noite foron Linkin Park, que obtivo os premios de mellor grupo e
mellor intérprete de Rock duro; Eminem que acadou os correspondentes ao mellor intérprete mas-
culino, o mellor intérprete de Hip-Hop e ao mellor disco con "The Eminem Show"; e, por outra
banda, Red Hot Chilli Peppers, que recolleu os galardóns de mellor grupo de Rock e mellor artis-
ta en directo. No ámbito estatal, Amaral alzouse co premio de mellor artista español.

Estes premios da MTV foron entregados no Palau Sant Jordi ( Barcelona).

Despois deste demostrado éxito que tivo o Hip-Hop, empezaron a soar as cancións deste
estilo en todas partes e empezáronse a vender con máis facilidade estes CDs.

A xente empezou a cambiar o seu estilo de vestir e comezou a moda Rapper, que consiste
en usar pantalóns extremadamente anchos, sudadeiras grandes, nikes frouxas, cadeas, gorros,
etc. A forma de pensar tamén cambiou, viuse influída polas letras das cancións, xa que o Rap e o
Hip-Hop son estilos de música que transmiten diferentes ideas do entorno social e denuncian as
numerosas inxustizas que sofre a humanidade. O vocabulario cambiou un pouco; agora utilízan-
se termos como B-boy, MC, Rappers para definir os artistas deste estilo tan peculiar.

O Hip-Hop arrastra a masa de xente que lIes gusta a combinación de rimas e música, tanto
é así que existen pequenos afeccionados que empezaron a escribir as súas propias rimas e en
internet creáronse grande cantidade de chats que tratan como tema principal o Hip-Hop.

Nomes como Nach, Arma Blanca, Doble V, El Meswy, etc, do panorama español de Hip-Hop
comezaron a xurdir con moita intensidade. De todos os xeitos, os artistas americanos son os máis
coñecidos e, por tanto, os que acceden aos premios principais.

Cristina Lombardía



"ENCONTRO MULTICULTURIJL
>~-8.ILXIC/I - ALEMAÑA - ITALIA' -ESPAIíIl

s ~

Persoalmente considero que o encontro multicultural entre Bélxica, Alemaña, Italia e nós foi unha das expe-
riencias máis positivas que tiven na miña vida.

Creo que a nosa formación educativa non debe de ficar só nas áreas que se ensinan dentro das aulas, senón
que debe de ser complementada con actividades como a da que eu formei parte. Valores coma a tolerancia, o res-
pecto ou incluso o saber valorar como o merece a nosa propia cultura compréndense moi ben neste tipo de encon-
tros.

Por desgraza, o noso sistema educativo, a diferenza do da maioria dos países da UE, non contempla coa
importancia que, dende o meu punto de vista, deberían de ter este tipo de encontros entre estudantes de distintos
países. A maioría de rapaces e rapazas que participaron xunto con nós neste encontro xa tiñan visitado varios paí-
ses europeos antes de viaxar ao noso. Ao coñecer a moitos/as deles/as foi cando me dei de conta da importancia
que teñen este tipo de actividades.

A pesar de que considero interesantes e necesarias as diferentes visitas que fixemos por toda a nosa bis-
barra, para min o máis destacábel, incluso por enriba das visitas culturais, foi o poder relacionarme cos compañei-
ros dos distintos países, entablar conversas con eles, saír de marcha todos xuntos, facer amizades ....

A principal pega que IIe poño a esta actividade é que só fósemos quince as/os rapazas/es que tivemos a posi-
bilidade de participar nela. Despois de analizar o que aprendín a través deste proxecto, a única cousa negativa que
lIe podo ver é esa: oxalá moitos máis estudantes puideran ter a posibilidade que as/os miñas/meus compañeiros e
mais eu tivemos.

Asumo o inmenso traballo que levou organizar o Encontro multicultural, pero, a pesar diso, creo que entre
todos/as debemos de incitar os principais responsábeis desta actividade a que nos volvan dar ao conxunto do estu-

dantado a oportunidade de participar nunha actividade
destas características.

20-26 DE MARZO DE 2004

Senín González Baño



Se hai un ano nos preguntaran onde se encontra Burela, non o saberiamos. Agora, despois dunha fría sema-
na en Galiza, xa coñecemos detalladamente esa pequena vila no noroeste de España. Coñecemos a outra España
-a España verde e chuviosa-, lonxe de todos os tópicos que figuran nos folletos turísticos: sol, sangría e corridas
de touros. Pero o tempo non importaba tanto coma nas vacacións porque había moitos lugares de interese: unha
vista panorámica impresionante de Burela dende o Monte Castelo, artesanía típica fabricada por mulleres, praias
con grandes catedrais e o camiño máis frecuentado do norte de España.

Foi unha experiencia única para nós porque tivemos a ocasión de coñecer tres nacións europeas. A mestu-
ra de idiomas entre os participantes resultou bastante graciosa -rnoitas veces saíu un spanglish ou comunicación
coas rnans-, impensable nas clases de lingua.

En total, conseguimos a meta: abrirnos ante
outras culturas e pisar terreo novo deixando o camiño
da seguridade.

Sempre imos recordar esta semana en Burela,
que está preto da fin da Terra pero que, durante sete
días, foi o centro de Europa.

Titores Alemáns



-ALEMANA:
DONJENTI4RIO DOS MOZOS E MOZAS QUE PARTICI'ARON
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NO ENCONTRO DE XUVENTUDE EN BURELA

En xeral, as nosa impresión do encontro en Burela é moi positiva. Foi moi interesante e instructivo coñecer
outra xente, as súas culturas e, por medio das presentacións, os países onde viven.

Os monitores estiveron moi comprometidos e organizaron moitas actividades a favor da mocidade.

Nós estivemos contentos do aloxamento no hotel en Burela, pero non nos gustou a sala de 23 persoas no
albergue de Santiago de Compostela.

Gustáronnos moito as festas típicas que cada nación
organizou. Ademais, disfrutamos moito da "jincana" por
Burela que fixemos en pequenosgrupos multinacionais e
da visita á Praia das Catedrais, que era impresionante.

Pero, opinamos que había demasiados participan-
tes, por iso non puidemos coñecer a toda a xente.

Alumnos/as Alemáns
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¿/{ semana do 20 ao 27 do pasado marzo, un
grupo de estudantes de Bélxica, Alemaña e
Italia viñeron a España, nun encontro do

COMENIUS coordinado poia A.C. Os Matos. Chegaron o
sábado 20 e Ana Robles e Bríxida foron buscalos o aero-
porto de Santiago. Para nós, os quince estudantes do lES
Perdouro, o primeiro contacto non se produciu ata a hora da
cea, no hotel Canabal. Hai que recoñecer que este foi un
pouco frío, tanto para eles como para nós. Un país distinto,
xente descoñecida e catro idiomas diferentes!. Gracias á
axuda dos profesores comezamos a falar, calquera idioma
ou xesto valía, e pouco a pouco, a comunicación xa non era
un problema. Esa mesma noite, moitos foron os que se ani-
maron a coñecer a marcha de Burela e pasar un bo rato bai-
lando. Outros preferiron quedarse no hotel e durmir. A viaxe
fora esgotadora.

O domingo 21 foi o día dos recursos industriais.
Despois de almorzar fomos ata a Casa do Mar para facer
xogos de presentación e intercambio de agasallos. Todo un
éxito. Acto seguido subimos ata o Monte Castelo en auto-
bús, os visitantes non se resistiron a facer fotos coa panorá-
mica do noso pobo ás costas. Tras a comida no Canabal bai-
xamos ver o porto, os arrastreiros e o barco museo, onde
nos agasallaron cunha gorra. Os nosos novos amigos ían
coñecendo a nosa terra, os nosos costumes e hábitos. Para
finalizar o día: festa no Cairol, á cal puideron asistir alumna-
do e profesorado do centro.

O luns 22 estivo adicado á arte. Os italianos xa esta-
ban totalmente integrados no grupo e os alemáns comeza-
ban a ter máis confianza. Xa só agardábamos a adaptación
do grupo belga.

Comezamos por visitar o instituto e mostrarlles as
nosas instalacións e oferta académicas. Eles tamén nos
contaron as semellanzas e diferencias entre os seus centros
e o noso. A continuación, visitamos San Martiño de
Mondoñedo. Pola noite estivera chovendo e o chan esvara-

• •

bao Desafortunadamente, púideno comprobar persoalmente
cun simpático esvarón nas escaleiras. Nada importante.
Logo fomos á praia da Catedrais, onde os italianos mostra-
ban un ha vez máis a súa espontaneidade, e algún tivo que
retorcer os pantalón s para secalos. Os galegos non fomos
menos e improvisamos con cancións e Julio tocou a gaita.
Foi unha mañá moi amena e moi galega. Pola tarde visita-
mos a fábrica de Sargadelos e despois tivemos tempo libre.
Os rapaces subiron á pista do instituto xogar un partido de
fútbol. Italianos, belgas e galegos. Daba gusto velos, poi s
deixaron todas as súas diferencias fóra da pista e xogaron
en equipo.

Todas as noites, despois de rematar as actividades,
iamos á Casa do Mar para realizar unha valoración do día e
así expresar as nosas opinións sobre o programa intentar
que todos se sentisen o máis cómodo posible. Despois da
cea, tivemos unha velada organizada por Italia. Faláronnos
un pouco sobre o seu país, as tres rapazas fixeron un baile
e logo tivemos a oportunidade de probar comida e bebida
típica italiana.

O martes 23 o alcalde recibiunos na Casa da
Cultura. O que en principio ía ser un acto de agradecemen-
to ao Concello, converteuse nunha reunión moi emotiva. O
grupo alemán fixo unha especial mención ás víctimas do,
daquela moi recente,11 de marzo. Acudiu a prensa e ao día
seguinte saímos no xornal. Pola tarde fomos a Alcoa, en San
Cibrao. Foi o día adicado á economía e ao emprego. Máis
tarde, os estranxeiros aproveitaron para mercar recordos
aos seu s familiares e amigos. Xa pola noite, Bélxica organi-
zou un baile de distraces. Para maior diversidade se cabe,
disfraceime de mexicana. E por fin chegou o momento máis
agardado, o MILÁN- DEPOR !!! Italianos e galegos xa tiñan
as apostas feitas. Se gañaba o Milán nós teríamos que cor-
tar un anaco de pelo e se gañaba o Depor eles tiñan que
correr pola estrada xeral de Burela, en pixama !!l O resulta-
do final xa o sabedes, os italianos marcharon co pelo para
Italia. O que ninguén esperaba era a remontada espectacu-
lar do Depor no partido de volta.
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o mércores 24 todos en chándal e deportivas.
Foi o día da natureza e viaxamos ata o Cebreiro para
coñecer un pouco máis o camiño de Santiago e reali-
zar unha etapa do mesmo, disfrutando da paisaxe e a
flora autóctona. A pesar da neve, as primeiras en fina-
lizar a etapa foron dúas alemás, pero non falto u a
competitividade para ver quen chegaba antes. Foi moi
divertido e entretido. Unha experiencia que seguro
que non esquencen e esperemos que repitan.
Comimos ao lado do Mosteiro de Samos, onde saca-
mos as camisetas que nos deran do Xacobeo. Todos
querían ter unha dedicatoria de todos. Á miña, perso-
almente, non Ile quedaron moitos ocos en branco.
Máis tarde pasamos por Lugo, fixemos unhas com-
pras e regresamos a Burela. Esta noite a velada foi
organizada por Alemaña. Que chocolate máis rico! E
que pasteis!

o xoves 25 fixemos unha gynkana por todo o
pobo. Os equipos estaban formados por un mozo de
cada país, como mínimo. Todo valía e a verdade é que
o pasamos xenial. As probas eran do máis variado,
dende empatar anzois ata bailar "O corro da pataca"
no parque. Cando rematamos fomos á Casa do Mar,
onde se entregaron os diplomas e os premios aos
gañadores. Tivemos a tarde libre. Os profesores tive-
ron reunión de traballo e Antón acompañou a algúns
estudantes á radio para contar a experiencia. Pola
noite celebrouse "Cea española": cada un de nós leva-
mos un postre para que os extranxeiros puideran
degustar. E todos ceamos tortilla, empanada, .... e o
máis peculiar para os nosos invitados: o polbo.
Poucos foron os que se atreveron a probalo. Despois
fomos de festa e os galegos, sobretodo, a pesar de
estar moi cansos aproveitamos ben a noite.

O venres 26 pasamos o día en Santiago de
Compostela. Comezamos cunha recepción oficial na
Consellería de Familia, Muller e Xuventude, e invitá-
ron nos a xantar en "Casa Manolo"; comemos ata que-
dar fartos, en mesas de seis persoas de nacionalida-
des variadas. Despois tivemos tempo libre e o noso
punto de encontro foi a Praza do Obradoiro. Algúns
aproveitamos para mercarlles uns pequenos agasallos
de recordo a aquelas persoas coas que máis conxe-
niamos. Logo subimos cear ao albergue situado no
Monte de Gozo, lugar no que durmiamos, non sen
antes baixar a Santiago de festa. Galegos e alemáns

pasamos un bo momento contando polas rúas de
Compostela e visitando locais recomendados. A festa
continuou ao chegar ao albergue, pero pouco despois
xa marchamos descansar, pois ao día seguinte tiñan
que facer unha longa viaxe de regreso á casa.

O sábado 27 foi o día máis triste. Despois de
almorzar despedímonos dos alemáns, que se queda-
ban no albergue un día máis. Foi unha despedida moi
emotiva. Deume moita mágoa por todos, pero sobre-
todo pola miña amiga Sabrin, coa que tantos bos
momentos e confidencias compartira. Logo desprazá-
monos ao aeroporto para despedirnos dos italianos e
belgas. Tamén moi emotivo; ninguén desexaba que
esta experiencia rematase. Os galegos voltamos á
casa no autobús comentando as nosas impresións
sobre todo o que nos acontecera en tan só unha
semana. Todo o traballo realizado polos alumnos e o
tremendo esforzo dalgúns profesores para que todo
saíse ben merecera a pena.

A día de hoxe seguimos mantendo a comunica-
ción. Hai pouco foi o meu cumpreanos e recibín varios
agasallos dende Alemaña de Sabrin e Mareike.
Fíxome moita ilusión. E aínda espero un anaco de
pelo de Alessandro, pola remontada do Depor.
Gracias a internet e aos móbiles mantemos o contac-
to, perosen perder o bo costume das cartas, que sem-
pre son máis persoais.

Remato xa, dicindo que se algunha vez tedes a
oportunidades de participar nun encontro deste tipo ou
similar, non o dubidedes, pois cousas así pasan pou-
cas veces na vida.

Inés Paz Blanco.
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o I.E.S. Perdouro está situado na Mariña, pero máis especificamente en Burela.

Algúns defectos deste Instituto son moi importantes. Por exemplo temos unha pista na
parte de arriba do Instituto que en verán está moi ben para facer Educación Física, pero cando
chove temos que ir andando ó pavillón que está ao lado do I.E.S. Monte Castelo podendo ter
unha pista cuberta.

Na parte de arriba do Instituto, onde se dá Tecnoloxía, Ciclo Medio de Electrónica e Ciclo
Medio de Metal, hai unha parede que puxeron nova a principios de curso e que aínda non é moi
segura.

Tampouco temos moito material escolar, sobre todo en Educación Física. Os balóns de
baloncesto están case sempre desinflados. Fannos falta moitas cousas que non ternos e non
podemos facer as actividades porque non ternos material.

En conclusión, fannos falta moitas cousas para que este Instituto sexa mellor.

GI. Pardo Bazán, 7

Teléfono: 982 58 60 40

27880 BURELA (Lugo)

La B"deguirra
~ .0.

l1Jone<'

GI. Plaza da Mariña, 1

Teléfono: 982 58 63 06

27880 BURELA (Lugo)

V.G.



Ergueuse da cama case sen durmir. Mirou o relo-
xio e comprobou que tiña tempo de abondo
antes de acudir á casa dun veciño para exercer

de matachín, oficio este que acadou sen querelo cons-
cientemente, pero que non Ile disgustaba.

Cando abriu o grifo e comprobou a temperatura
da auga, simulou que se lavaba igual que simulaba
santiguarse cando entraba á misa. Antes de vestirse,
colocou unhas gafas que tiñan uns vidros tipo "cú de
vaso". El, que tiña unha idea moi clara do desenvolve-
mento agropecuario, notaba que ultimamente non Ile
saían as cousas nada ben. Era propietario dun case-
río, nin grande nin pequeno, que lograra mercar o seu
bisavó aforrando cartos gañados en Cuba. Criaba
gando e vendía leite. A base de créditos modernizara
unha explotación que agora vía amenazada pola com-
petencia doutros países, o baixo prezo que lIe paga-
ban, as trabas administrativas, as cotas inxustas e a
súa reconversión a traballador autónomo no réxime
laboral. En fin, moitos gastos e poucos ingresos. A el,
que tiña moi claro do que quería vivir, resultáballe
estraña tanta dificultade. Por iso non durmía ben.
Estaba confuso e cabreado. Moi cabreado.

A trescentos metros da súa casa outro indivi-
duo, de distinta especie, tamén madrugara. Espertou
de súpeto ao escoitar ruídos que enseguida notou
familiares. O primeiro que sentiu foi frío e fame. Alguén
se movía preto da súa estancia, un cortello amplo e
ben estrado, e notábase que manipulaban potas de
grandes dimensións. "Estarán a prepararme o almorzo
xa que onte non me deron a cea", pensaba o porco.
Tamén sentiu como chamaban á porta varias persoas
e como entre saúdos e comentarios sobre a xeada
que había fóra ían asentándose no cuarto onde soa-
ran as potas. Ao pouco tempo, xunto cun vapor de

auga moi espeso que inundaba todo, notou aquel olor
tan agradable de todos os días: o café. E tamén, a
ráfagas, outro cheiro moi forte: o da augardente.
Sentía perfectamente como falaban todos sen notar
silencios e como unha das voces era moi forte e ría
cada pouco. Contaxiado por ese ambiente o po reo
daba voltas e co fuciño levantaba pequenos feixes de
palla como indicando a súa ledicia.

El, que envolvera todas as ferramentas profe-
sionais nun papel de xornal, saíra da casa cando era
noite. A paisaxe estaba iluminada por unha lúa chea
que multiplicaba o seu brillo no reflexo de tanta xeada.
Os vid ros das súas gafas, nestas condicións, parecían
que tiñan luz propia. Caviloso e moi cabreado dirixía-
se a matar o porco.

Sen protocolo ningún, nada máis chegar á casa
ordenou que sacaran o animal do cortello. A dona, con
intención clara de ser amable co porco, foi esparexen-
do millo moído dende o cortello ata o "banco de ope-
racións".

O porco, no seu percorrido, mirou de fronte o
matachín e viu o gran coitelo que sostiña nas súas
manso

Neste punto, se imaxinamos a estampa dramá-
tica, todo o mundo entenderá as razóns que ten o
matachín cando crava con saña o coitelo, case espa-
da, ao porco. E poucos compartirían as razóns que ten
o porco para recuar. E, señores, con que forza prodi-
xiosa recuaba.

Alfredo Llano García
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"Os pais implícanse moi pouco na educación dos fillos"

Brais González, Vice-presidente da A.P.A. do I.E.S. Perdouro

Brais González é o Vice-presidente da A.P.A. do I.E.S. Perdouro de Burela.
Comenta que esta Asociación non está no seu mellor momento xa que "leva catro ou
cinco anos funcionando baixo mínimos"; di que os pais non se implican o suficiente e un
claro exemplo é que "neste curso académico non recibimos nin queixas nin propostas."

A que porcentaxe representan?
Representamos a un 30%, aproximadamente, e a maioría corresponde a

Secundaria.

Cal é o principal cometido da A.P.A.?
O principal cometido é establecer contactos entre os pais e a Dirección do Centro.

Tamén os informamos sobre as reformas educativas, aínda que non sempre as aproba-
das son as elixidas por nós.

Canto é o diñeiro que move ao ano?
O orzamento mínimo ronda os 120 Euros, pero non é estábel xa que as actividades

desenvolvidas tampouco o son. O aporte fundamental vén das cuotas.

Cal cre que é o principal problema da A.P.A.?
Sen dúbida, o principal problema é a falta de participación por parte dos pais.

Como decidiu formar parte da A.P.A.?
Cando asistía ás reunións como pai, puiden ver a pouca iniciativa doutros membros

e entón decidín aportar a miña axuda á xente que dirixía esta Asociación.

Cristina Lombardía
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HORIZONTAIS:
1. Casopas, chabolas. 2. Terminación de aumentativo. Peza de
pan. 3. Romanos, cincuenta. Recipiente semellante á cuba. 4.
Muíño situado nun río ou ría. Exprésate, fala. 5. Cousa que.se
pode posuír. Ao revés, indefinido. 6. Ao revés, sen compañía.
Eira. 7. Raña, freta coas unllas. Consoante. 8. Labren aterra.
Nota musical. 9. Póla pequena con follas.

VERTICAIS:
1. Cooperar. 2. Ao revés, contracción de preposición e artigo.
Parara. 3. Consonante. Posúe. Ao revés, período de tempo. 4.
Paga unha cantidade ..Ao revés, cada unha das dúas metades-
de parte' posterior de certos animais. 5. Adverbio de negación.
Pasaba a vista sobre un escrito comprendendo o que decía.
Romanos, cincuenta. 6. Encherde ledicia, alegrar. Sociedade
Limitada. 7. Sen compañía, senlleiro.
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E
Xoán pronunciou unha conferencia

HORIZONTAIS: 1. Chama, masa incandescente. 5. Comete pecados.
9. Rúas longas e largas, bulevares. 10. Entregas. 11. Encha total-
mente un espacio. 12. Reza. 14. Farto, satisfago a fame. 15.
Depósitos en que se gardan productos agrícolas para a súa conser-
vación. 16. Amarra, suxeita. 18. Ao revés, mírao, obsérvao. 20. Ao
revés, pasa de dentro a fóra. 21. Construcción, edificación. 22. Nome

»de muller. 23. Certa flor.

VERTICAIS: 1. Costado, flanco. 2. Estragada. 3. Extremidades infe-
riores. 4. Período de tempo. 5. En plural, punta aguzada dun obxecto.
6. Instrúe,forma. 7. Básicos, cruciais, esenciais. 8. Limpeza, hixiene.
13. Ao revés, roe, rila. 14. Conxunto de signos cos que se escribe ou
transcribe a música. 15. Ao revés, peitos, tetas. 17. Limpa o nariz. 19.
Escoitar, sentir. 20. Repetición dun son debido á reflexión das ondas
sono!,!s.
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CArRO DISCOS IMPRESCINDIBLES
- SYMPHONY x: ''THE DIVINE WINGNS OF TRA-

GEDY"
Se preguntamos a calquera fan de SYMPHONY X

e do Metal Progresivo, sen dúbida considérao como o
seu mellor disco e tamén como o mellor da escena
Progresiva dos últimos anos.

- DEMONS & WIZARDS: "DEMONS & WIZARDS"
Dous dos mellores músicos da actualidade, Hansi

Kürsch (BLlND GUARDIAN) e Jon Schaffer (ICED
EARTH), únense neste proxecto. O resultado é este
disco cheo de talento e innovación.

- ANNIHILATOR: "WAKING THE FURY"
Se buscas algo diferente, cunha producción per-

fecta, guitarras atronadoras, cancións realmente contun-
dentes e moita imaxinación ... ANNIHILATOR é o teu
grupo e este é o teu disco.

- ARCH ENEMY: A indubitable obra mestra dos
reis do Death Metal Melódico sueco. Elementos do
Heavy Metal máis clásico, ritmos acelerados de
TrashlDeath Metal, voces desgarradas e brutalidade
sonora en estado puro.

Concepto: Los Angeles (U.S.A.)

SLlLPKNOT E RAMMSTEIN

"Nu-metal" é sinónimo dos músicos de SLlPKNOT.
O ATRACTIVO maiúsculo deste circo de nove persona-
xes básase principalmente en saber sintetizar toda a his-
toria do metal dos últimos 20 anos. Desde o escenario
con forma de pentagrama 666 a ese sincronizado e rota-
torio "solo" de batería ou as mensaxes repetitivas do
vocalista Corey Taylor, extraídas dos libros de Frontman
(vamos facer algo de ruído/ levantade as vosas fodidas
máns/ gritade dunha vez cabróns ...), todo é impresionan-
te. A Taylor encántalle dar ordes. O concerto de SLlPK-
NOT logo se converteu nunha especie de clases de xim-
nasia do instituto, mentras el ordena levantarse, sentar-
se, gritar, estar silenciosos, saltar ou estar quedos ....
Como corre con RAMMSTEIN, a música calculada pero
non menos ameazadora de SLlPKNOT parece tomar
unha segunda importancia diante de todo ese incrible
espectáculo, pero non hai que esquecer os seus hits
"Wait And Bleed" ou "Surfacing". De todos os modos, a
gran maioría dos asistentes chegou para presenciar a
actuación dos mestres do riff teutónico, RAMMSTEIN,
que presentaron un show asombrosamente elaborado.
Tratando de dar talla desde o primeiro segundo, o voca-

lista Hill Lindeman cantou a apertura "Mein Herz Brent"
envolto en chamas e disparando raios láser desde os
seus ollos. RAMMSTEIN son puro entretenemento, pero
parécense máis a un show de cabaret de Las Vegas que
a unha banda de heavy metal. Claro que hai que apoiar
o feito de que sexan así de orixinais, que canten orgullo-
samente na súa lingua nativa e que gasten unha fortuna
para faceren distrutar o público.

Biografía:

Nickelback
Os canadianos Nickelback empezaron como unha

banda de versións nunha pequena poboación chamada
Hanna. Cando xa levaban unha tempada facendo can-
cións doutra xente, comezaron a estar un pouco cansas
polo que decidiron compoñer uns cantos temas, aforrar
4000 dólares e irse a Vancouver a gravar, ao estudio pro-
piedade dun familiar, unha maqueta. O resultado foi sufi-
cientemente alentador como para que a banda ao com-
pleto decidira mudarse ali, onde ao pouco tempo conse-
guiron editar un EP chamada "Hesher", pouco antes de
editar o seu primeiro disco de verdade, "Curb"(1996),
que, se ben non foi o que os lanzou á fama, si os puxo no
bo camiño conseguíndolles concertos ó longo de todo o
país.

O seu segundo disco "The estate" foi publicado en
xaneiro de 2000 e aínda que non tivo moito tirón nun prin-
cipio non tardou en vender gracias á enorme axuda reci-
bida por parte das radios locais.

O seu terceiro disco "Silver side up "(2001) foi o
número 1 das listas de vendas do seu país e do veciño
Estados Unidos, gracias á popularidade do grupo e á

mellaría da calidade das súas cancións.

Despois de participar na banda sonora de
Spiderman, fixeron a súa última entrega discográfica co
disco "The long road" (setembro 2003), e de momento

leva o mesmo camiño do éxito
do seu anterior traballo.



A VIAXE DA LINGUA
A PAZ

Dende Pondal ata Cunqueiro
dende o piñeiro ao ameneiro
dende Castelao a Rosalía,
o Galego ten o seu día

Cada trinta de xaneiro
sempre se celebra a paz;
pois nós agora queremos
que se empece a celebrar:
o dezasete, o catorce, o vinte e nave ...
e ademais tódolos meses do ano
do comezo ata o final.

Esa gran mañá de maio
espertar ao escoitar o galo,
para celebrar con sufrimento
os centos de sañas e pensamentos

Poi s donas e cabaleiros,
se é que queremos a paz
cada día e cada noite,
teremos que a celebrar
fitándonos aos ollas
ben collidos da man
e nos tambores do peito,
conxugando o verbo amar.

Galego de Breogán
lingua sen corrupción
falada por todos,
con emoción

Camiñas sen descanso
para algún día atopar
ese lugar ande descansar
e nunca máis volver ao ocaso

SIMÓN GARCíA MASEDA

IRIA FERNÁNDEZ MOSCOSO - 1.° ESO - A ¿QUEN LLELA DARÁ?
UN NOVO DíA Cando auga pura e limpa

os peixes reclamen,
quen IIela dará?

Amence o nava día
con ruídos de guerra,
pero non existe descanso
nesta cruel condena.

Cando as aves pegadas ao mar
a liberdade desexen,

quen IIela dará?

o mar levemente
á praia chega,
Silencioso, negro e suave
por mor da marea negra.

Cando os ombreiros dos meniños
descanso de armas queiran,

quen IIelo dará?

Escóitanse explosión s
e berros de terror
outra sen razón
acaba de rompernos o corazón.

Cando as altas torres
seguras queiran estar,

quen IIelo dará?

Desde as rúas pódense oír
todo tipo de reclamacións,
protestas realizadas
pala dolorida poboación.

Cando os trens sen sorpresas
partir queiran,

que n IIelo dará?

Sobresae nas miradas
o medo e a indignación:
xustiza, igualdade e liberdade
a berros nos pide o corazón.

Cando a branca pamba
pida paz,
cando a balanza da xustiza
quede desigual,
cando a estatua de Nueva York
o seu nome ver queira,

quen ... quen un mundo así nos dará?

LAURA VALLE ANSEDES LAURA VALLE ANSEDES
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A única maneira de potenciar a saúde é a práctica de
exercicio físico continuado e controlado.

É necesario potenciar a cultura da actividade física e
deportiva dende idades temperás, posto que as estatísticas
reflicten que só dous de cada dez españois realizan algunha
actividade física de forma regular.

A experiencia clínica e as investigacións científicas confir-
maron a importancia da actividade física para minimizar múltiples
patoloxías, entre elas a que se converteu na primeira causa de
morte no noso país: a enfermidade das arterias. O infarto nos
varóns e os accidentes cerebrovasculares na muller veríanse sig-
nificativamente reducidos coa práctica de actividade física. Á
marxe dos beneficios no estado anímico e o ton muscular, a
actividade física é o modulador doutros factores de risco.
Diminución da obesidade, cambio no perfil das graxas e control da tensión van asociados, de modo que a acti-
vidade física é "o mellor plan de pensións" que se pode asinar.

DE BURELA S.A.
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A actividad e física debe de realizarse de forma
controlada por un especialista (neste caso, os licen-
ciados en Ciencias da actividade física e deporte, os
tradicionalmente coñecidos INEF). De nada valen,
máis ben ao contrario, atracóns repentinos. En casos
concretos, como varóns maiores de corenta anos con
antecedentes cardíacos, é imprescindible, ademais,
pasar por unha completa revisión médica (incluída
proba de esforzo).

Pódense aplicar certos trucos para acadar que
a práctica de actividade física se convirta nun hábito
atractivo e non nunha obriga:

- facer actividade física acompañado

- facela sempre á mesma hora do día, de
maneira que o organismo acabe por adoptar esa roti-
na

- non realizar as actividades físicas pensando
nos tempos a acadar, número de kg. a levantar, etc.

- "coidarse debe de ser un pracer e non un
sufrimento ou unha competición".

Eduardo Peláez Botas
Licenciado INEF, Profesor de E.F. no I.E.S. Perdouro



Instituto "Perdouro"

PRAZO DE MATRíCULA:
ESO E BACHARElATO:

Do 25 de Xuño ó 10 de Xullo

CICLOS FORMATIVOS:
PRE-INSCRIPCION: Do 17 de Xuño ó 2 de Xullo

MATRíCULA:
Do 15 Ó 21 de Xullo

PRAZO EXTRAORDINARIO DE SETEMBRO:
Do 1 ó 9



EXPLOTACIONES CERÁMICAS ESPAÑOLAS, S.A.
MINAS Y LAVADEROS
BURELA (LUGO)

Teléfono: 982 58 03 00
Fax: 982 58 09 88
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VEN A BURELA y DISFRUTA EN PORTOPLAZA
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