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envidos a Maruxía 2005 No momento de
escribir esta carta de benvida o Centro está
a piques de pasar a súa primeira auditoría

externa con vistas a conseguir a certificación
AENOR que acredita ter en marcha un sistema
de Calidade e Mellora Continua segundo a norma
ISO: 90012000.

A certificación externa, de acadala, daría-
nos un reconecemento externo a todo o traballo
realizado nestes últimos anos. Recibir o recoñe-
cemento doutros ao traballo feito é agradable,
pero o que de verdade importa é a utilidade do
traballo en si.

Traballar en calidade cambia a xestión e o
funcionamento do centro. Os efectos deses cam-
bios non sempre se perciben inmediatamente, e
iso fai máis difícil aceptar a incomodidade implíci-
ta a todo proceso de cambio, pero neste momen-
to, e por primeira vez nos 26 anos de existencia
do lES PERDOURO, podemos dicir que:

1. Os profesores teñen instrumentos
comúns deseñados por eles mesmos que IIes
permitan analizar o funcionamento das súas cla-
ses. Eses instrumentos permiten facer compara-
cións, extraer conclusións, e, o máis importante,
tomar medidas para mellorar ou para corrixir
desaxustes.

Todo isto, naturalmente, xa o facía antes
cada profesor pola súa conta, pero agora faise de
maneira mais coordinada. A calidade supón
poñerse de acordo en métodos de traballo
comúns, que, polo feito de selo, permiten compa-
racións entre os datos das distintas áreas.
Naturalmente o compromiso de utilizar esas
ferramentas comúns non impide, que a maiores,
calquera profesor utilice métodos máis comple-
xos.

2. O establecemento de todos eses méto-
dos de traballo comúns facilita, ademais, a incor-
poración do novo profesorado ás clases, tanto en
caso de substitución por enfermidade (ou por cal-
quera outra causa), como en caso de incorpora-
ción definitiva ao Centro. E isto redunda en bene-
ficio do alumnado, que non se ven tan afectados
polos cambios do profesorado.

3. Temos datos medibles sobre todos os
aspectos do noso funcionamento. Aínda que
estamos empezando e os indicadores que esta-
blecemos terán que ser mellorados e afinados
nos próximos anos, por primeira vez temos infor-
mación recollida sobre aspectos, por mencionar
algúns, como a satisfacción dos alumnos cos
seus profesores (moi, moi alta), a satisfacción
dos alumnos e empresas colaboradoras coas
prácticas de Formación en Centros de Traballo,
ou a satisfacción dos alumnos coa recepción que
IIes dá o Centro ao comezo do curso escolar.

As palabras claves de calquera sistema de
calidade son dúas palabras que no lES PER-
DOURO coñecemos moi ben: "Mellora" e
"Confianza".

"Mellora" porque ese é o obxectivo básico
do sistema. Implantar un sistema de calidade non
quere dicir que todo sexa perfecto ("moita cal ida-
de, moita calidade, pero a fotocopiadora volve a
estar mal"), senón que, en vez de limitarnos a
queixarnos do que está mal, buscamos día a día
como mellorar un pouquiño.

"Confianza" porque sempre se parte da
confianza na xente e no seu desexo de facer o
que é mellor para todos. Confianza, por exemplo,
na veracidade por parte dos alumnos e país,
cando contestan enguisas ou fan suxestións,
queixas ou reciamacions, e confianza na veraci-
dade dos datos que o persoal do centro transmi-
te sobre a súa actividade. Un sistema de
Calidade nunca é un sistema de control das per-
soas, senón un compromiso de que se vai reco-
IIer canta máis información mellor (a través de
enquisas, informes do profesor, actas de avalia-
ción, etc.) e esa información vaise analizar para
buscar maneiras de mellorar.

Eses dous conceptos básicos, (a búsque-
da da mellora e a confianza nas persoas) foron
sempre eixes da actuación deste Centro dende
os seus inicios. Non hai máis que darlle un repa-
so á historia do Centro para comprobalo.

A revista Maruxía é un froito, e non peque-
no, dese ánimo do lES Perdouro de mellorar,
emprender novas andainas e establecer can les
de comunicación entre as persoas que compoñen
a nosa comunidade educativa. Un ano máis aquí
a tedes, chea de novas, artigos e informacións de
interese para todos nós.

Unha aperta

Ana Robles Fraga (Directora)
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AS DROGAS LEGAIS:,
O Alcool e o Tabaco
o álcool é a droga máis consumida, da que máis

se abusa e a que máis problemas sociais e sanitarios

causa. SÓ hai que pensar que en España morren cada

ano 12.000 persoas a causa de enfermidades ou acci-

dentes ocasionados ou favorecidos polo consumo de

alcohol.

É unha substancia depresiva do sistema nervio-

so central, pois adormece progresivamente o funciona-

mento dos centros cerebrais superiores, producindo

desinhibición condutual e emocional. A pesar do que se

poida pensar, non é un estimulante: a euforia inicial

que provoca débese a que a súa primeira acción inhi-

bidora se produce sobre os centros cerebrais respon-

sables do autocontrol.

Os efectos dependen da cantidade presente no

sangue: con só 0,5 gil chégase á euforia, unha sobre-

valoración de facultades e unha diminución de refle-

xos. Con 1 g/I, desinhibición e dificultades para falar e

coordinar movementos. Con 1,5 g/I, embriaguez (perda

do control das facultades superiores). Con 2 g/I, des-

coordinación da fala, da marcha e visión dobre. Con 3

gil chégase a un estado de apatia e somnolencia. Se o

individuo bebeu o suficiente para ter 4 9 de alcohol por

litro de sangue cae nun estado de coma (coma etílico)

e, se alcanza os 5 g/I, morre por parálise dos centros

respiratorio e vasomotor.

A dose non nociva é difícil de determinar porque

depende de varios factores: peso, idade, sexo ...

Chámase unidade de bebida estándar a cantidade de

alcohol dun vaso de viño ou unha caña de cervexa

(12,5 mi de alcohol puro). Ao longo dunha semana,

recoméndase que os homes non sobrepasen as 21

unidades e as mulleres as 14, aínda que o risco para a

saúde chega con 35 e 20 unidades respectivamente. É
o momento no que se considera que a persoa é alco-

hólica.

Unha persoa alcóholica consome grandes canti-

dades de alcohol e mostra unha dependencia que IIe

impide realizar unha vida normal. Sofre a síndrome de

abstinencia e o seu comportamento social cambia radi-

calmente. Terá dor de cabeza, molestias dixestivas e

padecerá importantes transtornos xa que o fígado

danado polo alcohol non realiza as súas funcións nor-

malmente. Co tempo, comeza a ter alucinacións e deli-

rios. Bastan uns meses para que unha persoa dese n-

volva adicción ao álcool. De aí que sexa importante

deter esa adicción o máis axiña posible para actuar

rapidamente contra ela.

,
O Alcool



Os efectos do tabaco sobre a saúde son coñeci-

dos por todos. Cada vez que- unha persoa fuma un

cigarro, a súa temperatura corporal baixa incluso 1°C;

o organismo habitúase á nicotina, que é a causante da

adicción. Ata hai pouco pensábase que a dependencia

era psicolóxica, agora considérase tamén fisica.

Unha persoa que fumou durante varios anos

mostra outros signos máis importantes de mala saúde.

A tose, pola mañá, é habitual nos fumadores. A enfer-

midade máis corrente é a bronquite crónica e, ade-

mais, é un importante axente causante do cancro de

pulmón. Non é doado deixar de fumar, por iso no mer-

cado existen medicamentos que axudan a deixalo,

vencendo a síndrome de abstinencia. O importante é a

vontade, as recompensas de deixar de fumar son rnoi-

taso En apenas 2 ou 3 anos, o organismo do fumador

recupérase bastante.

O tabaco é outra droga legal, un produto que se

pode consumir libremente. Antes estaba ben aceptado

socialmente pero actualmente isto cambiou, xa que o

consumo do tabaco descendeu e existen moitos luga-

res onde está prohibido. As normas antitabaco reducen

os infartos. Os expertos sinalan que o cancro pode

desenvolverse ata quince anos despois de deixar o

hábito.

Procede dunha planta herbácea que proporcio-

na o tabaco para fumar, mascar ou tomar como rapé. A

planta alcanza de 1,5 a 2 m de altura e as sementes

son moi pequenas e non poden plantarse directamen-

te. A semente que se efectúa a principios da primavera

permite obter plantas que, dous meses despois, se

transplantan a plena terra e a colleita ten lugar uns tres

meses despois. Tras a recolección, realízanse as ope-

racións de secado ao aire libre, de maduración e de

fermentación para os tabacos negros, mentres que os

rubios se secan á calor nuns caixóns metálicos e se

deshidratan para obter esa cor.

Historia: Colón descubriu o uso do tabaco en

Cuba e no s.Xvl estendeuse entre as clases baixas de

España. As cortes de 1634 estableceron o estanco do

tabaco en Castela e León.

A acción fisiolóxica do tabaco é debida na súa

maior parte á nicotina. A intoxicación crónica polo taba-

co é provocada pola acción combinada de óxido de

carbono e produtos irritantes. Ademais, contén produ-

tos canceríxenos.

Alumnos de CMdS de 3° ESO
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OS gobernos acordaron en 1997 o protocolo de Kioto,
un convenio da O.N.U. sobre o cambio climático. O
seu principal obxectivo é reducir nun 52% as emi-

sions globais de gases de efecto invernadoiro, sobre os
niveis de 1990 e para o período 2008-2012. Este é o único
mecanismo internacional para facer fronte ao cambio climá-
tico e minimizar os seus impactos. Os países industrial iza-
dos que sigan o protocolo reducirán a emisión dos gases de
efecto invernadoiro de orixe humana, como dióxido de car-
bono, metano, óxido de nitroso e tres gases industriais fluo-
rados.

O protocolo de Kioto non se desenvolveu nun só dia,
fixeron falla unhas 21 conferencias para comezar a tomar
decisións tan importantes como reducir un 20% as emisións
de C02 á atmosfera para o ano 2005. Tamén se creou o
I.P.C.C. (Panel Intergubernamental de Cambio Climático),
encargado de elaborar os informes sobre as emisións C02.

Seguindo o Protocolo, a Unión Europea xa reducíu a
contaminación nun 8%, mentres que Estados Unidos o fixo
nun 7% e Xapón nun 6%; pero outros países como Rusia ou
Ucrania só se comprometeron a estabilizar as emisións e
Australia, pola contra, incrementounas nun 8%.

A pesar destas propostas, numerosos grupos ecolo-
xistas protestaron para que o protocolo de Kioto tomara máis
en serio, xa que, nun principio, Canadá, Xapón, Nova
Zelanda e Estados Unidos quixeron invalidar o tratado. Pero,
ao final, déronse por vencidos e en setembro de 2004 o
Protocolo de Kioto convértese nunha lei internacional. Nesta
lei aparece u o chamado comercio de emisións, que quere
dicir que se un país fai menos contaminación da que marca
o Protocolo poderá vender o resto de emisións a outros paí-
ses que, doutro xeito, poderian sobrepasar o límite permiti-
do. Sen embargo, ademais do comercio de emisión, creá-
ronse dous mecanismos suplementarios, o mecanismo de
desenvolvemento limpo e a aplicación conxunta.

O mecanismo de desenvolvemento limpo otrece aos
gobernos e ás empresas privadas a posibilidade de transfe-
rir tecnoloxias limpas a países en desenvolvemento, con
investimentos en proxectos de redución de emisións ou
sumidoiros certificados. Isto servirá como suplemento ás

súas reducións internas. As reducións deberán ser verifica-
das e certificadas. Para obter a certificación das emisións,
as partes interesadas deben mostrar unha redución real,
mesturable e prolongada nun tempo de emisións. Este
mecanismo pode contribuir a reducir emisións futuras e
potenciar a capacidade de transferencia de tecnoloxías lim-
paso Os proxectos aceptables son os baseados en enerxias
renovables e mello ras na eficacia enerxética.

A aplicación conxunta permite que un país industria-
lizado invista noutro país industrializado para a execución
dun proxecto encamiñado a reducir as emisións de gases de
efecto invernadoiro, o que incrementa a absorción polos
sumidoiros. O país inversor obtén certificados para reducir
emisións a un prezo menor do que Ile custaría no seu terri-
torio. O país receptor recibe investimento e tecnoloxia. Cabe
dicir que na aplicación conxunta participan gobernos e
empresas con proxectos que deberán someterse á súa cer-
tificación por entidades independentes. As primeiras certifi-
cacións non se obterán ata o 2008.

E a enerxía nuclear?
Un gran número de delegados trataron de que a

enerxía nuclear fora incluida na lista de medidas do meca-
nismo de desenvolvamento limpo, co obxectivo de que os
países puideran descontar emisións de C02. Afirman que a
fisión do uranio non produce emisións de C02 pero olvida-
selles que o ciclo nuclear si as emite. Pero a inclusión da
enerxía nuclear é un grave erro, pois supón un excesivo
custo que absorbe os recursos económicos necesarios para
as enerxías renovables, non emisoras de dióxido. É aquí
onde se ve que as enerxías renovables gañan.

Unha análise detallada recomendaba a exclusión da
enerxía nuclear, sobre todo polo despilfarro dos fondos dos
que se dispoñían para este fin (redución da emisión de
C02). É certo que a exclusión da enerxía nuclear para corn-
bater o cambio climático provoca que esta industria sufra un
serio declive, pero os gobernos turco e sueco xa decidiron
potenciar as enerxías renovables en detrimento das nuclea-
res.

Alumnos de CMdS de 3° ESO
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Lorenzo Varela,
con todos os exilios

U nha vida no exilio e un retorno silencioso. A
figura de Xesús Manuel Lorenzo Varela pasou
case desapercibida para a cultura galega até o

pasado 19 de xuño. Ese día, a Real Academia Galega
decidiu, por maioría (que non por unanimidade), dedi-
carlle o Día das Letras Galegas de 2005. Intelectual
galeguista, poeta e sempre vinculado ao xornalismo,
Varela pertence a esa xeración de intelectuais do 36
cunha dilatada traxectoria persoal e profesional mar-
cada pala Guerra Civil e polos sucesivos exilios a
un ha e outra beira do Atlántico. Botémoslle unha alia-
da á súa traxectoria.

Fillo de emigrantes de Monterroso, Lorenzo
Varela naceu en agosto de 1916 a bordo do barco "La
Navarre" cando entraba na baía de La Habana. Aínda
que o nome que se popularizou foi o de Xesús
Lorenzo Varela, existen outras versións: Xesús
Manuel Lorenzo Varela, Xesús Varela Vázquez ou
Xesús Lorenzo Varela Vázquez. O seu nacemento
camiño á emigración xa anticipaba o que sería unha
vida de continuas mudanzas. De Cuba a Arxentina e
de Arxentina a Galiza en 1920. De volta a casa, con
acento porteño e co alcume de "o arxentino", en Lugo
comezaría a súa formación galeguista e republicana
sob o liderado de Castelao, Paz Andrade e Suárez
Picallo e tendo como compañeiros de militanza a
Fernández del Riego, Xosé Velo, Celso Emilio
Ferreiro, Carvallo Calero e Ramón de Valenzuela,
entre outros. Foi neste momento cando fundaron a
Federación das Mocedades Galeguistas.

En 1935 deslócase a Madrid e alí afianza o seu
compromiso social e cultural. Comeza participando
nas Misións Pedagóxicas e na redacción da revista
"PAN (Poetas, Andantes e Navegantes)". As tertulias

de café cos intelectuais exilados, as clases de
Filosofía e Letras, as críticas literarias no xornal "Sol"
e a filiación na "Alianza de Intelectuais Antifascistas
para a Defensa da Cultura" marcan unha etapa chea
de actividade intelectual e política. Cando a Guerra
Civil estoupa, Lorenzo Varela implícase de cheo afi-
liándose ao Partido Comunista e escribindo e dirixindo
distintos xornais, así como múltiples revistas de corte
republicano e comprometidas entre as que destaca "El
Mono Azul" e "Hora de España".

Regreso a 80S Aires

Coa perda da contenda, o escritor galego vivirá
de novo o exilio, primeiro no campo de concentración
de Saint Cyprien, en Francia, de ande saen el e mais
outros intelectuais republicanos grazas á intercesión
de varios artistas franceses; e lago en México, ande
consegue retomar o seu traballo literario como codi-
rector das revistas "Romance" e "Taller" (Publicación
que capitaneou xunto ao escritor Octavio Paz). Mais
de nava, a cidade de Bos Aires acaba senda o seu
refuxio e en 1941 reencóntrase alí con seu pai ecos
seus vellos amigos Luís Seoane, Arturo Cuadrado,
Carmen Muñoz e Rafael Dieste, ao que lago se Ile
sumarán intelectuais como Rafael Alberti, Blanco
Amor, Colmeiro e outros exilados. Será nesta cidade
onde a súa produción literaria e xornalística colla pulo.
Colabora nos máis importantes xornais arxentinos do
momento, como "Clarín", "El Mundo", "La Nación", e
revistas como "El Hogar", "Del Arte", "Sur", "Primera
Plana" ou "Cabalgata". Un amplo abano de cabeceiras
que se· completa coa súa participación no programa
radiofónico "Hora Once" xunto ao fotógrafo Horacio
Cóppola.



Na capital arxontina tamén comeza a súa tra-

xectoria poética, adscrito á xeración do 36 e mestu-

rando a preocupación estética co compromiso social.

En 1943 realiza unha antoloxía cos poemas que el

mesmo traduciu dos ensaios de Baudelaire sobre a
arte, engadindo o prólogo "Actualidade da Obra Crítica

de Baudelaire". Un ano máis tarde publica "Catre poe-

mas pra catro grabados", obra coa que transforma en

versos o álbum de Luís Seoane "María Pita e tres

retratos medievais". Seguiranlle anos despois as
publicacións "Lonxe" e "Homaxes" (libro que incluirá
sete poemas que Lorenzo Varela editou en "Correo
Literario", unha publicación que puxo en marcha con
Arturo Cuadrado e Luís Seoane e que desaparece u

durante a primeira presidencia de Perón). Da súa pro-

dución en castelán cómpre destacar "Torres de amor"

e numerosos poemas editados en distintas publica-
cións.

Nesta etapa tan prolífica na prensa, Lorenzo

Varela aproveitou para facer gala dos seus coñece-

mentos artísticos facendo de crítico no xornal "La

Razón". Ademais da poesía, a arte foi a outra das súas

grandes paixóns. De feito, as súas poesías estiveron
acompañadas da obra de creadores da talla de
Ramón Pontones, Luis Falcina, Dalí, Noemí Gerstein
ou Picasso, alén de ter dedicado poemas a artistas
como Luís Seoane ou de terse inspirado nas súas
obras para escribir.

Mais os avatares políticos aínda lIe tiñan reser-
vado a Lorenzo Varela un último exilio. A represión
política en Arxentina, após o golpe de estado de Videla
en 1976, obriga o poeta galego a acelerar o seu retor-

no a España. A súa terra de orixe acólleo con indife-
renza en plena transición democrática. De feito a obra

de Lorenzo Varela non se deu a coñecer no noso país
até bastante tempo despois. Mais iso non lIe impediu
seguir traballando desde aquí. Á súa chegada, e logo

do seu coñecemento da prensa, Lorenzo Varela pen-
sou que era necesaria a creación duns medios que

mellorasen a información e a comunicación do país.

Foi un dos máximos impulsores da recuperación falli-

da do xornal "Galicia".

Como sinala Lois Pérez Leira na Enciclopedia
da Emigración Galega, "as novas xeracións non tiñan

ningunha referencia súa, era un auténtico descoñeci-

do na súa propia terra", Nesa soidade, contando tan

só coa axuda de antigos amigos e compañeiros como

Díaz Pardo, Ramón de Valenzuela e María Victoria
Villaverde, Lorenzo Varela continuará traballando nas
súas traducións e colaboracións xornalísticas até a
súa morte na madrugada do 25 de novembro de 1978.

Un ano despois, os seus amigos quixeron resgatar a

súa memoria cunha homenaxe á que Luís Seoane xa

non puido asistir (falecera un día antes). Ese mesmo

ano, Edicións do Castro editou "Homaxes", o volume

que recompilaba a maior parte da súa poesía e que
fixo a súa obra máis accesíbel ao público. Un traballo
poético que destaco u os valores da xustiza, a liberda-

de, a terra como sustento e da que se serviu para

denunciar sen rodeos a represión política e as causas

da emigración galega. Os críticos e estudosos da obra

de Lorenzo Varela situaron o escritor na mesma onda
de ton lírico comprometido de Miguel Hernández ou de
Rafael Alberti. De todos os xeitos, ademais da poesía
social, na súa obra tamén hai cabida para a temática

amorosa, na que fixo gala do seu alargado coñece-

mento das cantigas medievais.

Vinteseis anos despois, a cultura galega recu-
pera a súa figura para darlle o recoñecemento que
entón non recibiu.

Reportaxe tomada do Portal Culturagalega.org,

do Consello da Cultura Galega.

(http://www.culturagalega.org/temadia_arquivo.php?id=4830)

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



fi camioneta da media risa

A regra de tres que seu pai coñecía era a mesma
que el aprendera desde que se sostiña sobre dúas
pernas postas a camiñar: se xuntaban moedas,

Dona Sinda, mamá Sinda, como el ago '-He.....cba- comía; senón durmía, sempre que 110 permitise a
maba, sorría e dicíalle con voz manseliñ~~--'- --?"S,rrlga baleira.

~~-~: ~-! ~~~

,~e~L :;--u De;~Qad~:~l' -.eis os teoremas, a construc-
! •...,.1- ! ¡l F-...."tt ,'1,.,:1. .~l t~~~"-. _

I . i ¡! H !rct~:V!lStTté(9jt.~-a--d0-s:e~,1?-~~:larto,os conecemen-
4:J¡j" , r'I'-11 tosi~~~t~~! loitas ~-e..",N4*)1~:ónou as razóns que

Ela armábase de pa;' ·-·a. !IErnpre{ a n I l::producJ¡JoJ.s-variaf1ltes-cji~~folóxicas.
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doce e ata lIe daba , -, r"a, ~,QA-\6er----='~L_ L~lljLID!¡
Recordaba cando o , ''''aSt~loitas para resistiren
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novo, mostrara a zap ~, h¡¡¡'li,interesaban a ninguén,
un día que un dos larg\Jeir~ ~s.
taban o metálico da cam

fi íNDA Hadrián andaba a reloucar na
cama, espertando a cabeza na almofada
e erguendo o cu de tal xeito que o seu

corpo facía unha ponte.

o rapaz nunca tiña sono polas noites pero ás
mañás parecía como se as mantas se lIe agarra-
sen con forza, porque non se daba erguido.

Se Hadrián non facía pontes co seu corpo, pegaba
saltos na cama coma se esta fose unha cama elás-
tica das que hai nas festas.

-...Durme Hadrián
Deixa de xogar.

[Oue parvada! -Pensaba-. [Se para pedir esmola
chegaba con falar! Para peregrinaren dunha vila a
outra coa súa camioneta cargada de quincallada e
venderen nas festas, só Iles cumpría coñecer ben
o calendario das romarías.

¿De que servía que o día tivese 24 horas para os
demais, se para os seus variaba: quince, dez, nin-
gunha ou trinta, segundo as necesidades?

[Cracl iplaf! ipataplún!"

... O colchón, as sabas, as mantas, o edredón, a
almofada e mailo Xurxo afundíronse no cuarto.
Daba xenio velo, pois só tiña fóra un pé e unha
perna envolta no seu pixama verde. [Nln que ato-
gara!

[Pero que culpa tería Hadrián se Pedro chosco non
viña visitalo ata as tantas! Se soubese ler, faríao
ata que o tentase o sono, pero aínda comezaba a
recibí-las primeiras clases.

Ler... iquen o diría! Ninguén dos seus se preocu-
para en aprende-lo silabario.

Así que, por sobrar, ata o nome sobraba. Pero el
tíñao, debido, case de certo, ao influxo da civiliza-
ción .

ía para dous meses o tempo que Hadrián levaba
vivindo naquela casa de Dona Sinda.

Non sabémolos anos que o rapaz sumaba pero
polos seus olliños inocentes, polo seu andar, polos
seus pés inquedos, o seu corpo saltareiro e as
súas mans de boneco, serían uns sete. Quizais
seis. Quizais oito, pois a ruin indiscriminada loita
por sobrevivir castigara o seu corpiño miúdo. O
triste era que nin mamá Sinda nin el coñecían de
certo a súa idade.

FIN

~.sz->:

Lucía Rivas Ramos (ex - alumna do I.E.S. Perdouro)
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o mar... que 'ai. que pensa?
o mar canta, asubía, roxe ...
quen sabe o que fai? Ninguén
Miro o horizonte,
vexo que non ten fin
e noto que algo inmenso me invade
unha ola que vén ...

Sentada nunha rocha
penso como será unha vida así
tendo nostalxia de tempo de paz.
O mar consólame do mal, da mágoa ...
e chega aos meus pés
en forma de brebaxe de espuma.

A brisa forte que peitea os meus cabelos,
e as ondas que chegan
tráenme mensaxes de sentimiento, dor ...
lémbrame a unha vila mariñeira
que me víu nacer,
co mar calmo ao alborecer.

Máis os percebeiros e mariscadores
un duro traballo fan
e... pouca recompensa lIes dan!

Os mariñeiros van pescar
con noite pecha
vagan e vogan
á forza dos seu s remos
para poñer remedio á pena.

Mar, que fas? Non sei
Non o sabe ninguén.
Quizá dende lonxe o verei.

Lucía Barrera López
1.º E.S.O. B



e 100 ANOS DE TEORÍA DA RELATIVIDADE)

Neste ano 2005 celébrase o centenario da Teorla
da Relatividade de Einstein. As súas sorprenden-
tes descubertas sentaron as bases da fisica

moderna e atoparon unha explicación para fenómenos
tan coñecidos coma o efecto fotoeléctrico, presente en
moitos aparellos que utilizamos diariamente.

Até 1905 mantivéranse, sen grandes variacións, as teo-
rias físicas de Newton que establecían un universo
mecánico e preciso coma un reloxo. A influencia desta
visión mecanicista fixo que, cando se definiu a luz como
un ha onda electromagnética, se IIe atribuíra a esta
características das ondas sonoras, como a necesidade
dun medio material para propagarse.

Daquela, debía existir unha substancia invisíbel e sen
masa que denominaron éter e a través da cal a luz via-
xaria polo espazo. Este sería o sistema dereferencia
para poder medir velocidades de ondas electromagnéti-
cas sen cometer erros.

En 1887 o físico estadounidense A.A.Michelson, xunto
co seu axudante E.W.Morley, propúxose medir a veloci-
dade coa que o planeta Terra se desprazaba no sistema
do éter. Segundo eles, o método consistia en medir a
velocidade que a luz presentaba, no sistema de referen-
cia terrestre, en dúas direccións perpendiculares.
Despois, crian poder deducir o resto mediante cálculos
matemáticos.

A gran sorpresa foi que a velocidade da luz resultou ser
a mesma nas dúas direccións. ¿Cómo era posíbel, se
non fora medida no éter? Polo que se sabía até a data,
a velocidade da luz só era constante nese sistema, nou-
tros debía depender de varios factores. A física clásica
sufría un duro golpe.

Dende ese momento, tentouse atopar teorias que salva-
ran a idea do éter, todas elas ineficaces. Ademais, o
experimento de Michelson-Morley non era a única
incógnita que a física clásica non era capaz de desvelar:
o movemento das partículas nos fluídos quentes (move-
mento browniano) ou a radiación natural estaban a dar
serios problemas.

Por aquelas datas, Albert Einstein era un mozo xudío
que estudaba en Ulm (Alemaña), a súa vila natal. En
1896 rematou os estudos secundarios e non tardou en
ingresar no Instituto Politécnico de Zúrich. Pouco des-
pois coñeceu a Mileva Maric, coa que casou en 1903,
cando xa tiñan un fillo de un ano de idade.

Despois de infructuosos intentos de colocarse dando
clase na universidade (dise que os profesores IIe tiñan
ponco aprezo) conseguiu traballo permanente na
Oficina de patentes de Berna, Suíza. Ao ano seguinte
enviou tres artigos á revista Annalen der Physik: un
sobre o movemento browniano, outro sobre o efecto
fotoeléctrico e outro expoñendo a súa Teoría Xeral da
Relatividade. A importancia das súas achegas foi tal que
1905 foi chamado o Annus Mirabilis ou ano extraordina-
rio para a física.

O primeiro artigo daba ao movemento browniano unha
explicación sinxela partindo da idea dos átomos, cuxa
existencia demostraba sen dar lugar a controversia. Se
moitos científicos dubidaban até daquela da súa exis-
tencia, o estudo de Einstein proporcionáballes un méto-
do sinxelo para contalos cun microscopio común.
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o segundo trataba sobre a natureza da luz, e apor-
taba o concepto de quanto, unha minúscula partí-
cula, un paquetiño de enerxía que permitía explicar
o efecto fotoeléctrico. Este artigo puña a primeira
pedra para o desenvolvimento da física cuántica,
piar fundamental da física moderna, e por el lIe foi
concedido a Einstein o Nobel da física en 1921.

o terceiro artigo introducía a teoría da relatividade
especial estudando o movemento dos corpos e o
electromagnetismo en ausencia da forza da gravi-
dade. Esta teoría resolvía o problema do esperi-
mento de Michelson-Morley porque sentenciaba
que a velocidad e da luz era a mesma en todos os
sistemas. O sorprendente de Einstein era que non
se baseaba en datos experimentais. El establecera
dous axiomas, dous principios que non precisaban
ser demostrados, e a partires deles deducira mate-
maticamente toda a súa teoria, que curiosamente
coincidía nalgunhas partes coas análises paralelas
doutros cientificos e explicaba os fenómenos críti-
cos do momento. As consecuencias da súa teoría
marabillaron os físicos: desaparecian o espazo e o
tempo absolutos, porque quedaba descartado o
sistema de referencia absoluto que era o éter.

Tamén nese ano publicou un traballo sobre a rela-
ción existente entre masa e enerxía no que se
atopa a súa ecuación máis famosa: E = mc2,
segundo a cal a enerxía dun corpo en repouso é
igual á súa masa multiplicada polo cadrado da
velocidade da luz.

En 1908 Einstein foi contratado como profesor e
conferenciante da Universidade de Berna. Seis
anos despois estableceuse en Berlín e foi escollido
membro da Academia Prusiana de Ciencias e
director do instituto de Física Kaiser Wilhem. Por
esa época, o seu pacifismo, as súas actividades
políticas e a súa orixe xudía provocaron diversas
campañas de descrédito contra as súas teorías,
todas elas organizadas polos nacionalistas ale-
máns.

En novembro de 1915 deu unha serie de conferen-
cias na Academia das Ciencias de Prusia nas que
describía a súa nova Teor:a da Relatividade Xeral,
na que introducía e reformaba completamente o
concepto da gravidade. Segundo esta teoría o uni-
verso consta de catro dimensións: as tres dimen-
sións espaciais habituais e o tempo. O espazo
deixa de ser constante, xa que se curva en pre-
sencia de masas. Estas ideas pódennos resultar

chocantes, afeitos a pensar nun universo continuo,
pero o certo é que, a pesares da abstracción mate-
mática das teorías de Einstein, estas víronse con-
firmadas por todas as innovacións físicas aconteci-
das até o día de hoxe.
Efectivamente, xa en 1919 se constatara a desvia-
ción, durante un eclipse, da luz dunha estrela que
pasa preto do sol, unha das prediccións da relativi-
dade xeral. Esta comprobación deulle moita credi-
bilidade ás teorias de Einstein, que non por iso dei-
xaron de ser atacadas.

Nese mesmo ano divorciouse da súa muller e
casou coa súa prima Eisa Loewenthal. En 1924
recibiu un artigo dun físico hindú, Nath Bose, que
Ile pedía a súa axuda para poder publicalo. Einstein
descubriu que as estatisticas que Bose aplicaba
aos fotóns (partículas que forman a luz) tamén se
podían aplicar a outros átomos, e ampliou e publi-
cou o artigo baixo a firma dos dous. Estas estatís-
ticas resultaron de gran axuda para a predicción do
movemento de múltiples grupos de partículas ató-
micas.

En 1930, ante o auxe do nazismo, Einstein fuxiu
aos Estados Unidos, onde viviu até a súa morte en
1955. Durante este período continuou os seus
estudos tentando unificar as leis da física, tentando
atopar unha forza única que explicara a aparición
de todas as demais. A pesares do seu fracaso, as
súas ideas foron retomadas após a súa morte e
teñen importantes resonancias na recente teoría
de cordas.

En síntese, a obra de Einstein supuxo unha revolu-
ción na física e un pulo decisivo en moitos campos
desta. A súa influencia mantense prácticamente
intacta nos nosos días, e a súa xenialidade segue
a fascinar os físicos de hoxe. Ademais da súa con-
tribución á física, mantivo sempre un importante
compromiso político a favor da paz, que o levou a
arrepentirse das consecuencias da súa participa-
ción no proxecto Manhattan para o desenvolvimen-
to de armas nucleares. Publicou artigos de impor-
tancia sobre diversos puntos da sociedade capita-
lista e mesmo Ile foi ofrecida a presidencia do
Estado de Israel, que rexeitou por estar a favor dun
estado común para árabes e xudíos.

Jesús R. Arnaú Yáñez
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:c· ..·. arrían os anos-setenta, eran os últimos do
, . franquismo, cando dentro dos colexios de
. .

doutores e licenciados se ía vertebrando

unha alternativa democrática acerca dos proble-

'mas educativos. Nesta época, un profesor de filo-

sofíachamado Luis Gómez Llorente comeza as

súas primeiras reflexións sobre a educación públi-

ca, sobre o lugal da escola pública desde a pers-

pectiva democrática. Son moitos os temas que o

preocupan e discute; e con aqueles escritos reuniu

no ano 2000 un libro básico titulado La educación

Pública. Como se ve, .un tempo.dllatado de refle-

xións. As preguntas e respostas que se establecen

son variadas e moi interesantes, cito unha delas: É

pública a Escola pública? Na resposta á pregunta,

Gómez Llorente fala de dificuldades, de compromi-

so, de entrega, da rnisióncientlñca, educadora e

libertadora, dunha "escola que sexa escola". Mais

'tarnén fala da aparición dunha linguaxe mercanti-

lista que pide liberdade de elección e que contem-

pla que os centros públicos compitan cos centros

privados e que sexa o cidadán-cliente quen deci-

da. Dísenos que a mercantilización das relacións

sociais chegou tamén á escola igual que a privati-

zación encoberta dos servizos. A reflexión vai

unida a un marco globalonde se expón a perda

das funcións tradicionais do 'Estado e foise soca-

vando a idea de soberanía e o sentido da demo-

cracia.

Estamos seguramente ante un diagnóstico

moi actual, onde xa non só se secue vendo .0

mesmo, senón que parece que entre os centros

públicossurxe a competencia (centros de calidade

/ centros de non-calidade?), onde a linguaxe mer-

cantilista se usa seguindo as directrices da

Comisión Europea. O alumnopasou a ser un

"cliente" e as clases "un produto" asimilándose

como unha "idea moderna", ondea público é "audi-

tado" polo privado. Quizá veñan tempos en que "a

escola da ignorancia" sexa promovida porque eli-

mina a intelixencia crítica, prepara formadores e

'forma individuos para entrar na "grande guerra

económica mundial do século XXI". Como di

Gómez Llorente:

A 'escote pública ten como misión funda-

mental garantir a todos o dereito á educación e os

resortes de calidade nas escalas han de buscarse

nos propios principios de moralidade do servizo

público. Se se cre que só a moral empresarial

serve para organizar a vida social produtiva, digu-

se sinceramente.

Se se cre que pasou a hora histórica da

escala pública, teñan o valor de o dicir.

LUIS TRIGAL



A.C. OS MATOS
"''';'''''"",.~'l._~';;;;;:<.':f''''':''''';:

Todos desexábamos que o día 13 de marzo chegase para poder partir rumbo Santiago ande colleríamos ese
tan agardado avión que nos levaría ata o primeiro lugar da nasa visita centroeuropea, Paris.

Nesta preciosa cidade pasamos os dous primeiros días. O primeiro fixemos un ha visita panorámica da cida-
de dende o bus ande un guía nos proporcionou inforrnación sobre todos os lugares e edificios que víamos. Neste

primeiro día debemos destacar a visita á "Basilica do Sagrado Corazón de Xesús" e maila "Praza dos Pintores". Xa

o segundo día foi moi diferente do anterior debido ao traxecto a pé. Foi aqui ande disfrutamos da visita a edificios

tan coñecidos como a "Catedral de Notre-Darne", a "Plaza da Bastilla", a zona da "Isla da Cité", etc. Pala tarde pro-

seguimos o nasa percorrido ata o "Museo do
Louvre". Por último na capital francesa embarcamos
nun "Bateau-mouche" para para facer un recorrido
polo río Sena rodeando a "ile St. Lonis" e a "IIe de la

Cité".

Ó día seguinte esperábanos unha viaxe longa

ata Strasbourg. Ó chegar a esta cidade deixemos as
maletas no hotel "Ibis" e famas para o centro. De
aquí podemos destacar a fermosura da súa catedral
con 142 metros de altura, o paseo pala "Petit
France", zona ande se situaban as casas típicas de

Alsacia e rodeada por un río navegable. O 16 de
marzo tamén o pasamos en Strasbourg pero dunha

forma moi diferente á dos demais dias. Este día famas ao Parlamento Europeo. Entramos no edificio "Louis Weiss"
3 (Parlamento Europeo) ás 8:30 despois de pasar un control de seguridade. Déronnos almorzo e proporcionáron-
nos uns distintivos: así como información sobre a xornada no edificio. Leváronos ao hemiciclo onde cada un de nós
nos sentamos nos escaños dos diputados para escoitar a presentación de cada instituto. Despois de almorzar fixe-
mos un xogo no que presisábamos ser catro alumnos de distintos países. Era una eliminatoria para pasar ao final

da tarde a outro xogo no que só participaron os catro equipos que tiveran acertado todo o xogo anterior. Dous dos

equipos finalistas tiñan un compoñente do Perdouro e resultou gañador un deles. No parlamento debatimos temas
e votamos o noso acordo, desacordo ou indiferencia. Ás 17:30 o día quedou clausurado e voltamos ao hotel des-

pois dun día esgotador.



Munich foi a cidade elexida para visitar despois do día no
parlamento. Pasamos ese mesmo día por Titisee e máis polas
Cataratas do Rhin antes de chegar ó noso destino final. Foi unha
viaxe longa e moi canasada pola que despois de cear dirixímonos
ó hotel para descansar. O venres estivemos en Munich ata as
13:00 vendo a Catedral, a Igrexa de San Pedro, etc. A esta hora
saímos cara Innsbruck, cidade rodeada por montañas nevadas e
con edificios significativos como a Catedral, o Palacio Imperial que
nos chamaban a atención. Xa no hotel, ceamos e andivemos un
pouco polos arredores deste xa que estaba situado nas aforas da
cidade.

Por último, o sábado día 19 vixiamos ata o principado de
Liechteinten onde, polo menos un grupo de nós almorzamos con
Kabab, un prato que por moi raro que pareza nesta zona, era turco. Tamén coincidimos con galegos nesta cidade,
quedábanos como última, Mulhouse xa en Francia. Aquí leváronnos a un ha grande superficie onde mercamos dis-
tintas cousas: uns mercamos comida, outros roupa, souvenirs ...

O voo París-Madrid lB 3433 esperábanos no aeroporto "Charles de Gaulle", outro aeroporto diferente do que
aterrizaramos o primeiro día. De Madrid fomos a Santiago onde nos esperaba un bus de que nos traería de volta a
Burela, á estación onde xa agardaban por nós as nosas familias.

G/. Pardo Bazán, 7

Teléfono: 982 58 60 40

27880 BURELA (Lugo)

Noel González Fernández _2° Bach. A

La B"deguirra
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G/. Plaza da Mariña, 1

Teléfono: 982 58 63 06

27880 BURELA (Lugo)
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A.C. OS MAlOS

Recollido Premio
Euroscola (16-3-05)

o mércores dezaseis dedicámoloexclusiva-

mente á recollida do premio do Euroscola no

Parlamento Europeo de Estrasburgo. Iniciamos a
xornada co reparto de identificacións e un almorzo
conxunto. Seguidamente, distribuíronnos por equi-

pos (segundo o tema tratado) e pasamos ao hemi-
ciclo.

Alí recibimos a benvida e información acerca

do funcionamento da Unión da man de tres euro-
parlamentarios. Posteriormente presentouse cada
un dos centros alí presentes e cumprimentamos

unha enquisa mediante votación electrónica, que

nos permitiu comprobar que o voto na Eurocámara

é de todo menos secreto (unha luz indica o votado).
A maioría dos enquisados confesaron non ter reci-
bido suficiente educación nos seus centros acerca
da Unión, algo que resulta tremendamente chocan-
te en persoas que viñan de gañar un premio asi.

Durante a hora da comida aproveita-

mos para formar grupos de alumnos de dis-
tintas nacións e participar nun concurso de
preguntas sobre a UE. Máis tarde dividímo-
nos unha vez máis por temas e dispuxémo-

nos a debater sobre os aspectos propostos.

A comunicación cos alumnos doutros
países resultou aquí moi positiva, demostran-

do que é posibel o acordo e o achegamento
de distintos puntos de vista sempre que se
fundamenten en principios sólidos e preten-

dan conducir ao ben común.

As propostas de cada un dos grupos foron
sometidas a votación na Eurocámara atendendo
aos principios que seguirían con calquera pro posta
oficial. Algúns dos informes levantaron certa polémi-

ca pero foron igualmente aprobados. En concreto,
estes referían se á utilización dos idiomas na Unión.

Na miña opinión, o balance xeral é moi posi-
tivo, dado que nos achega ao funcionamento dunha
institución que representa a vontade da cidadanía.
Así pódese comprender mellor o concepto de

democracia, e como dende ese principio son abor-

dábeis moitísimos temas, incluso aqueles referidos

ao propio funcionamento dos organismos europeos,

tales como a existencia de dúas cámaras ou o uso
de determinadas linguas unicamente.

Jesús R. Arnaú Yáñez
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Visita 00 Parlamento Europeo
Hoxe, 16 de marzo foi o momento dé realizar

unha visita ao Parlamento Europeo. Durante
todo o día ocupamos o lugar de relevantes

personalidades políticas, coñecendo ao mesmo
tempo un elevado número de persoas de diversas
nacionalidades, con cultura, educación e crenzas
propias. Este intercambio de opinións axudounos a
darnos conta de diferentes factores como:

- Diversidade na Unión Europea.

- Carencias e posíbeis solucións na mesma.

- Diferenzas económicas, que supoñen un
grande obstáculo nas relacións da comunidade,
entre países como Alemaña e Francia con outros
recén chegados, no que se converteu a Europa dos
vintecinco.

-Notamos a existencia dunha grande barrei-
ra na nosa comunicación, xa que non existe unha
lingua común coa que levar a cabo estes intercam-
bios. Falouse da posibilidade de implantar unha lin-
gua unitaria para toda a cidadanía da unión, aínda
que descubrimos algunhas discrepancias, por
exemplo, para escoller o idioma.

Como conclusión desta breve análise da xor-
nada, épreciso dicir que este intercambio contribuíu
a enriquecer a nosa formación, tanto persoal como
académica. Esta experiencia, da que non todo o
mundo pode gozar, ha de servirnos para analizar a
situación de España (entre outros aspectos) tanto a
nivel individual como colectivo, formando parte da
Unión Europea.

Sandra Rodríguez Reigosa 2°Bach-A

Odia de hoxe foi moi intenso. Ao chegar ao
parlamento todos nos sorprendemos ao velo
coas súas dimensións. Eu, sinceramente,

imaxinábao máis pequeno. Ao entrar dentro del
sentin moita tranqullidade porque era un sitio moi
ameno.

As azafatas leváronos (após darnos as nosas
respectivas tarxetas) tomar o dexexún, ali puidemos
coñecer os nosos compañeiros do dia. Ao velos
pensei no ridiculo que ia facer o noso lES coas
sudadeiras xa que a maioria ian vestidos dunha
forma elegante, mais non foi asi, xa que ao terminar
a nosa sesión parlamentaria todos querian facer
unha foto cos da sudadeira azul.

Creo que a miña presentación foi o momento
de maior tensión, xa que representaba a todo o ins-
tituto e non queria facelo mal. Ademais estaban
observándome compañeiros que podian tela feito
moito mellar que mino Durante os instantes que
pasei no back stage debin de repetir mentalmente o
mini-discurso unhas tres ou catro veces para non
meter a pata, mais ainda asi as lagoas apareceron
durante a presentación. Menos mal que souben
nadar!!

Despois da comida producluse o maior acer-
camento entre todos nós, xa que a formación dos
mini- grupos motivounos bastante. Alén de inter-
cambiar opinións e respostas, logramos coñecernos
un poco rnáisIainda que o noso inglés ou francés
nonfose demasiado bo).

Os grupos de traballo da tarde permitiron
abrirnos máis ainda cun maior número de persoas e
coñecelas máis a fondo.

As despedidas sempre son tristes, mais sern-
pre nos quedarán as fotografias para lembrar erno-
cións e sentimentos como lograr usar outra . lingua
que non sexa a propia para comunicar con xente
que tampouco usa a súa lingua materna, ou ade-
mais da lingua usar xestos.

Creo que nesta viaxe me dei canta da impor-
tancia que ten realmente o saber idiomas e o ser
aberto.

Tamén foi interesante o sentirnos politicos, e
oxalá o que hoxe debatemos e decidimos sirva para
algo e ademais sexa escoltado polos nosos repre-
sentantes (os eurodeputados).

Alba López Martin



Visita 00 Parlamento
2003/2004

Durante o pasado curso 2003/2004 un grupo
. .. de rapaces/zas co apoio de varias profesoras

participamos no xogo 'Euro-Scola". O éxito
foi rotundo e conseguimos o primeiro e o terceiro
posto a nivel autonómico. O premio principal foi
unha viaxe ao Parlamento Europeo, que .nós apro-
veitamos para visitar outras cidades e países de
Europa (Suíza, Alemaña, Austria e Lieichesten).

A visita ao Parlamento Europeo foio terceiro
día logo de ter visitado xa París. No parlamento con-
vidáronnos a almorzar para posteriormente recibir-
nos tres europarlamentarios no hemiciclo central, a
continuación seguiu a presentación de todos os ins-
titutos e colexios participantes na xornada. O noso
instituto foi presentado pala alumna de1 o de
Bacharelato Alba López Martín. Rematado eacto
leváronnos xantar ao restaurante do Parlamento e
durante o postre tivemos que aproveitar para com-
pletar unha serie de preguntas sobre a Unión
Europea enmarcadas dentro dun concurso chama-
da "Europa quiz". Logo de xantar comezaron as xun-
tanzas por comisións, que foron as encargadas de
redactar os textos que posteriormente serían deba-
tidos e aprobados no hemiciclo central por todas/os
participantes. Como era de esperar os textos das
comisións foron aprobados. Para rematar a xorna-
da, levouse a cabo a final do concurso "Europa quiz"
com ampla representación do LE.S. Perdouro, xa
que dos catro equipos participantes, dous contaban
con alumnos do noso centro (Jesús Arnaú e Antía
Parga). Jesús Arnaú foi un dos integrantes do equi-
po gañador. Para dar por finalizado o día procedeu-
se a cantar o himno da Unión Europea.

Persoalmente
considérome moi
afortunado de poder
disfrutar de unha
oportunidade como
esta. Non creo que
ningún de nós teña
moitas máis posibili-
dades de xuntarse
con -400 estudantes de varios países da Unión
Europea e debater sobre temas tan importantes
para o futura da UE como a democracia ou a amplia-
ción da mesma.

Agardo que os alumnos do LE.S. Perdouro
sigan. participando no concurso "Euros-Scola" e que
poidan aproveitar viaxes como a que nós puidemos
distrutar,

Senín González Baño
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'DES/A
SPRING BURELA

The flower is beautiful, orange like a sun in the
morning; blue like water in the sea.
Its stem, its body, is long
And green like a grass
of a garden in the spring;
And over the flower,
A little butterfly fijes,
small and happy like a
boy playing with a ball
in a park. Its wings
are thin like a leaf
of a tree and they
are purple like grapes.

My village is beautiful
Large and funny
It is awake
I love Burela very much
Oh ... My village
My village is big
Oh ... My village

Samuel Gómes Caseiro

Iria Fernández Moscoso
2° E.S.O. A

"THE MOON"

The moon is white
It is big
I like brilliant stars

THE ANIMALS

Lions live in the jungle
Gorillas live in the jungle
I love animals, I love the jungle
Dolphins live in the sea
Sharks live in the sea
Ilove animals, Ilove sea
Animals give me happiness! ! !
In the jungle or in the sea.

I was sitting in the garden
I was watching the moon
I like this ball
that shines at night

I like stars
I like the moon
Ilike moon
I like watching
the open sky

Tania Piñeiro Leon 2.º E.S.O. B Rocío Rodríguez Río
2° E.S.O. C



"THE WORLD"

The world
The world
The world
We will destroy the world
It's woods, animals and water

Fire in the forest
Oil in the sea
Hunger in the world
People are tyrants
We will destroy the world

Each one of us
Must do something
Fish, lions and trees
Will disappear
Because of our actions
We will destroy the world

We invent the light bulb
And medicines
But dynamite
And weapons, too
We will destroy the world

Cristian Pernas Rubal

'POES/A
BEAUTIFUL

The moon is beautitul, very beautiful
The sun is beautiful an bright

Love is beautiful, I love my friends
How many beautiful things are there in the world?
Everything is beautiful in the world
But the most beautiful thing is nature
Because rivers are beautiful, they are blue

mountains are beautiful, they are high
flowers are beautiful, they are very colourful
trees are beautiful, they are green
animals are beautiful, they are good friends.

But pollution is horrible.

Beatriz Teijeira Pernas.

ANIMALS
Animals, animals,
I like animals, pets,
Cats, dogs, fish, birds,
Big, very big, small, very small,
Red, green, black, white ...
Beautiful, ugly,
Thing, fat,
Fast, slow,
This not important
They are all animals
They are good friends
They do not speak but they feel
They are nice.

Tania Piñeiro León



Swimming

Golf

Sports

Handball

Basketball

Football

r

POESIII

Volley Ball

Sky

Surf

Tennis

Sports are very important
Sports are very good
You can make friends
And have a good time
Sports are fantastic

Moisés Otero Pérez
2.º ESO A
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CERVO (Lugo) Tel. 982 55 76 08
Fax 982 55 77 42

Delegación de Viveiro: Teléfono y Fax: 982 57 03 28
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Proxecto Hispanoamericano
UNHA NOVA EXPERIENCIA

Desde hai uns anos o noso centro ven partici-

pando en diferentes actividades internacio-

nais, ben sexa a nivel de intercambios de

alumnado ou como membro activo dalgún proxecto

europeo. A primeira experiencia internacional foi cun

centro da veciña Portugal, seguindo despois outras

con centros de Francia, Inglaterra, Italia, Alemaña e

Bélxica.

A que se viviu de maneira máisintensa foi o

Proxecto Euopeo "Compartir Experiencias" dentro do

Programa "Comenius". Foi un traballo que durou 3

anos e que nos axudou a coñecer mellor Europa e ter

un ha visión máis ampla dos países veciños. Por outra

parte, o noso instituto era o centro coordinador, o que

supuxo un maior esforzo para alcanzar os obxectivos

previstos.

A raíz desta experiencia, a Asociación Cultural

"Os Matos" organizou no ano 2004 o Encontro

Multilateral Europero, xuntando en Burela a 58 xoves

europeos e preto de 20 monitores procedentes de

Italia, Bélxica, Alemaña e España, representado polos

mozos e mozas de Burela. Esta actividade foi subven-

cionada polo INJUVE (Instituto Nacional da

Xuventude), e hai que dicir que o traballo dos monito-

res e do xoves foi grande ... e o resultado pode dicirse

que foi moi positivo, segundo a opinión dos organiza-

dores e dos propios participantes.

No presente curso escolar o noso instituto parti-

cipa nun programa piloto do Ministerio de Educación.

Doce son os centros seleccionados para participar

nesta experiencia. Xunto a outros tres centros de ensi-

no españois - de Cudillero (Asturias), de Córdoba e de

Valladolid -, formarán parte desta iniciativa catro cen-

tros de Perú e outro catro de Colombia.

Os institutos españois foron seleccionados por

ter experiencia en proxecto internacionais de coopera-

ción escolar, e cada centro español será o encargado

de coordinar dous centros iberoarnericanos.

Os asignados ó I.E.S. Perdouro son a

"Institución Educativa San Carlos" de Cauca, en

Colombia; e o centro "Ignacio Merino" de Piura, en

Perú.

Desde principio de curso varios profesores tra-

bailan neste proxecto. O primeiro paso foi poñerse en

contacto cos respectivos centros a través de internet,

correo electrónicos e teléfono. Gracias a estes primei-

ros contactos sabemos algo máis da situación educa-

tiva na que viven os pobos de Colombia e de Perú.

Pero, sen lugar a dúbidas, o que máis nos impactou a

profesores e alumnos do I.E.S. Perdouro foron o tes-

temuños dos profesores Mario Soto - colombiano - e

Miguel Ángel Sandoval - peruano - durante a súa

estancia en Burela no pasado mes de febreiro.

Pola información obtida sabemos que a

"Institución Educativa San Carlos" ten 450 alumnos

e 18 profesores. Os medios con que contan son limi-

tados ata o punto de que o centro non ten correo elec-

trónico, tendo que alugar unha conta nun cibercafé

para recibir máis rápido a información.



Moitos alumnos proceden da zona rural tendo

que camiñar por sendeiros de barro ata dúas horas

antes de chegar ó colexio, e pola tarde, ó remate das

clases, facer outra vez o mesmo percorrido para che-

gar as súas casas. Se as clases dan comezo ás 7,45

da mañá, [imaxinérnonos a que hora se levantan!

Este centro está nunha zona onde actuaban a

guerrilla e os paramilitares, pero afortunadamente,

agora xa está controlada esta situación, segundo as

palabras de Mario Soto.

o Instituto "Ignacio Merino" conta con 1200

alumnos e arredor de 5 profesores. O centro está

situado nunha zona urbana e os alumnos, a diferencia

dos colombianos, teñen o instituto preto das súas

casas.

O mundo informático vai chegando pouco a

pouco e, desde hai uns meses dispoñen duns poucos

ordenadores - arredor de 10 - para toda a comunidade

educativa.

A situación económica pola que

atravesan estes países condiciona

moito a vida educativa e social. Debido

á falta de medios, os alumnos están

distribuidos en aulas pequenas en

tamaño pero grandes en alumnado: 35,

40 e ata 50 alumnos por cada clase. O

traballo individual do alumnado vese

moi afectado e o profesor non pode

achegarse a todos iporque non hai

"pasillos" entre as mesas!

Outro dato que resulta chamati-

vo: os nenos e xoves non dispoñen de

libro de texto propio, senón que teñen

que compartir un libro para toda a aula, tendo que

copiar os apuntes da pizarra.

Estes son algúns datos sobre a realidade dos

centros do Proxecto Hispanoamericano que iniciamos

no presente curso, cousa que nos ten que facer refle-

xionar un pouco a todos. Sempre debemos aspirar a

mellorar, en todos os sentido (no humano, no cultural,

no social, no económico, etc); é unha cousa lícita e

nobre, pero non debemos esquecer que, comparado

con outros, somos uns privilexiados Ó dispoñer de

medios materiais e humanos para desenvolvernos.

Dispoñámonos, pois, a coñecer a realidade

doutros pobos e culturas, algunhas iguais, outras dife-

rentes, pero iso debe servirnos para ¡valorar o que

ternos! e sacar mellor proveito posible dos medios de

que dispoñemos. iSeguro que todos sairemos gañan-

do!

Antón Niñe Fernández

I.E.S. PERDOURO - Burela, Abril 2005



Marcas Comerciais ¿Trigo Limpo?
No noso mundo 12 millóns de nenos traballan na fabricación de productos baratos para a exportación. 360 multimi-

lIonarios (en dólares) son tan ricos como o conxunto dos 2500 millóns máis pobres. Cada ano morren 10 millóns
de nenos poi a única razón de seus pais non teren cartos para medicamentos. Todos os días morren de fame

100.000 persoas.

Unha opinión comunmente aceptada basea a causa desta situación na explotación que os países ricos (Europa occi-
dental, os EE.UU. e Xapón) fan dos países pobres. Pero é probábel que ningún de nós coñeza alguén que teña deforestado
unha fraga en Angola, fumigado con insecticida un val en Centroamérica ou escravizado nenos en Birmania. Non somos nós.
Destas actuacións ocupánse aqueles que se benefician da actual situación -a exigua minoría de ricos do planeta- e fano xun-
tando os seus cartos en empresas de grande tamaño que compran e venden por todo o mundo: compran ou producen,normal-
mente por prezos miserábeis e en condicións inxustas, nos "países pobres" e venden nos "países ricos" aos consumidores
(agora si, a nós) que colaboramos indirectamente na situación. Parece, entón, que non hai países pobres e ricos; hai xente
pobre (moita) e rica (pouca). Curiosamente os estados con máis recursos en materias primas, poboación e extensión.acumulan
máis xente pobre. Sucede así porque as empresas que compran o que hai nesa terra, ou o que esas xentes elaboran, procu-
ran pagar o menos posíbel para lograr o máximo beneficio. Estas empresas chámanse multinacionais.

Velaí algún exemplo:

- ADIDAS: No ano 2000, traballadores de empresas de El Salvador proveedoras de Adidas informaron de que nenos de
12 anos facian horas extras na fábrica e dormían no chan até o comezo da seguinte xornada laboral. En marzo de 2003 o infor-
me We are not machines (Non somos máquinas) denunciaba que costureiras de Indonesia que elaboraban roupa para Adidas
e Nike cobraban salarios de 2 Euros diarios.

- COCA-COLA: en Xullo de 2001 un sindicato colombiano (SINALTRAINAL) demando u en Florida a Coca-Cola polos
asasinatos, secuestros e torturas que "escuadróns da morte"

paramilitares te rían feito como axentes des a multinacional. Na
última década foron asasinados en Colombia 1800 membros
de sindicatos.

DE BURELA S.A.
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Grande parte do zume de laranxa que comercializa
Coca-Cola (Minute Maid) procede do Brasil. Alí os traballado-
res cobran menos de 12 Euros diarios.

No 2001 esta compañía foi condenada a pagar 192'5
millóns de $ por discriminación racial de traballadores/as aíro-
americanos.

- DEL MONTE (ananás e outras frutas tropicais): en
Abril de 2002 a organización para a defensa dos dereitos
humanos Human Rights Walch publicou un estudo no que
refería que en Ecuador esta multinacional recibía subministros
de plantacións nas que traballaban nenos, algúns de entre 8 e
13 anos. Estes pequenos recibían un salario de 3'5 Euros/día
(o 60% do salario minimo legal), estaban expostos a pesticidas
tóxicos, debían traballar con coitelos e machetes moi afiados,
cargar grandes pesos, beber auga suxa e, parte deles, sufrir
abusos sexuais. O 90% dos nenos explicaron que debían tra-
bailar aínda mentres os avións fumigaban a plantación con
pesticidas tóxicos.

- DOLE (frutas tropicais): En Oecembro de 2000
Oole foi condenada por un tribunal nicaraguano a pagar 490
millóns de $ a 583 traballadores da banana, xa que a multi-
nacional tería empregado nas súas plantacións o herbicida
Nemagon (producto prohibido nos EE.UU. desde 1977) que
provoca esterilidade e cancro.



- MERCEDES-BENZ: durante a dictadura militar arxentina "desaparece ron" un mínimo de 14 membros "incómodos"
do comité de empresa da sucursal da multinacional nese país. A Fiscalía de Nuremberg instrúe un sumario contra o xefe de
producción da planta por colaboración ao asasinato.

- NESTLÉ: na Costa do Marfil cultívase a maior parte da producción mundial de cacao; nas plantacións traballan millei-
ros de nenos escravos. Nestlé, como líder neste mercado, ten unha influencia decisiva sobre o prezo extremadamente baixo do
producto. Ao non pagar unha cantidade xusta pola materia prima, convértese en cómplice desta situación.

En moitas ocasións, esta empresa trata de convencer mulleres embarazadas e nais novas para que non amamanten os
seus fillos, e que compren os alimentos para bebés que Nestlé produce. Nos países do Terceiro Mundo isto significa que o leite
en pó mistúrase con auga contaminada. Segundo a Organización Mundial da Saúde, un millón e medio de nenos morren cada
ano por falta de amamantamento.

- NIKE: mentres o presidente de Nike (Phil Knight) é multimillonario, unha costureira dunha fábrica fornecedora (por
exemplo a de Welico en China) gaña 17 céntimos por hora.

No 2001, durante unha investigación na súa filial mexicana, os traballadores afirmaron que nenos de 13 e 14 anos for-
maban parte da plantilla, e denuciaron casos de acoso sexual.

No 2003 o informe "We are not machmed" refire o caso de traballadoras en Indonesia que debían espirse diante dos
médicos da empresa para demostrar a súa menstruación.

- PFIZER (medicamentos: Viagra: artigos de hixiene: Wilkinson; chicles: Trident): No 1996 declarouse en Nixeria
unha epidemia de meninxite. Un grupo de médicos de Pfizer decidiu viaxar ao país para ensaiar nos nenos nixerianos un novo
medicamento: a trovaf loxacina. Once nenos morreron. A trovafloxacina foi aprobada para o tratamento da meninxite en adultos
(nunca en nenos) en 1997 na Unión Europea: no 1999 as autoridades sanitarias europeas recomendaron retirar o medicamen-
to.

- WALT DISNEY: No 2002 en Bangladesh, nunha empresa fornecedora de Disney, os traballadores debían coser cami-
setas en quendas de 14 e 15 horas e eran golpeados con frecuencia polos seus superiores. Recibían como retribución 5 cen-
tavos de $ por cada camiseta, que logo a multinacional vendía a 17'99 $.

E nós, que podemos facer?

O idioma das multinacionais é o idioma dos cartos. Necesítannos como consumidores finais dos seus productos. Nos
casos en que a xente se une contra elas e deixan de comprarlles, reaccionan inmediatamente. Por exemplo: no 1995
Greenpeace iniciou unha campaña para tratar de salvar o Mar do Norte dunha desfeita medioambiental na que estaba implica-
da a petroleira Shell; millóns de automovilistas europeos deixaron de repostar nas súas gasolineiras: a compañía aceptou as
peticións dos ecoloxistas.

Consumo consciente (aí están as organizacións de comercio xusto) e protestas dirixidas ás propias empresas (non é difi-
cil, todas teñen potentes páxinas web) son formas ao noso alcance para tratar de frear esta situación.

Máis información:
HTI:/!WWW.BANAFAIR.DE: Comercio xusto.
HTI:/!WWW.BANKWATCH.ORG: Rede para o control de institucións financeiras
HTI:/!WWW.BUKOPHARMA.DE: Actividades das compañías formacéuticas no Terceiro Mundo
HTI:/!WWW.CLEANCLOTHES.ORG: Campaña "Roupa Limpa"
HTI:/!WWW.CORPWATCH.ORS: Web sobre multinacionais
HTI:/!WWW.ESSENTIAL.ORG: Sobre multinacionais
I ITI:/!WWW.ETHICALCONSUMER.ORG: Sobre multinacionais
HTI:/!WWW.HRW.ORG: Human Rights Walch, unha das maiores organizacións pro dereitos humanos
HTI:/!WWW.MAKETRADEFAIR.COM: Campañas de protesta
Hn/!WWw.OXFAM.ORG: Comercio xusto
Hn/!WWw.SWEATSHOPWATCH.ORG: Loita por salarios xustos nas fábricas téxtiles
HTI://WWW.TRANSFAIR.OR: Comercio xusto

Toda a información que aquí se recolle foi extractada de El libro negro de las marcas de Klaus Werner e Hans Weiss.
Está en Ediciones Destino e a segunda edición é de Maio de 2004.

Manuel Carreira Simón



OS NOSOS/ AS COMPAÑEIROS/ AS
'V

DO, SAVINAO

N o curso pasado, os alumnos/as de 10 da ESO,

comezamos a escribirnos cartas con rapaces

do centro educativo "López Suarez" do noso

mesmo curso, intercambiando información sobre os

nosos pobos; xa que o noso é costeiro e o deles do

interior, temos diferentes costumes, medios de vida,

paisaxe ...

Despois de enviarnos varias cartas, quixemos

coñecernos en persoa. A primeira viaxe fixérona eles

até aquí o día 8 de outubro do 2004. Mentres nós está-

bamos na clase, eles visitaron no porto todas as

dependencias da lonxa, o barco museo e viron algúns

barcos. Logo fomos comer todos xuntos á Casa do

Mar, alí comezaron as primeiras amizades. Ao rematar

de comer fomos dar un paseo até a praia Urbana. A

continuación dirixímonos á fábrica de Sargadelos

(aínda que nós xa fóramos varias veces) onde nos

explicaron o procede mento para

a elaboración das figuras.

Alí explicáronnos o proceso da destilación dos licores

e puidemos observar o embotellamento da "crema de

bagazo".

Tamén nos acompañaron ao museo etnográfico

do viño, no que nos informaron sobre o proceso da

destilación do viño xa que é a materia prima máis

abondosa e do que a maioría daquela xente vive.

Moitos dos rapaces do Saviñao non entraron con nós

xa que había poucos días que eles o foran visitar.

Fomos comer a unha área recreativa situada no

Mirador das Cadeiras. Mentres xantábamos apareceu

un can (querería saborear os nosos bocatas?). Logo

observamos a fermosa e abraiante paisaxe do Canón

do Sil desde o citado mirador.

Pola tarde tocaba o percorrido en catamarán

, polos Canóns do Sil. É o límite entre as provincias

de Lugo e Ourense. No catamarán uns íamos na

parte superior e outros no salón, na popa ou na

proa. Puidemos observar os viñedos nas abas do

canón onde cada ano fan a vendima. A

guía íanos informando dal-

gunhas lendas,

dos traballos

que por alí

se fan, etc ...

Tamén nos

sinalaba

algunhas rochas que semellaban figuras humanas: un

Como nos fixemos moi

amigos propuxémoslle á profe-

sora de galego que fóramos nós

a visitalos. Así, o día 1 de abril rea-

lizamos esta viaxe. Despois de per-

correr 200 km (a verdade é que o "

Saviñao queda ben lonxe) chegamos ao ~'.

seu instituto. Desde alí, acompañados/as

por eles/as dirixímonos até o polígono industria! da

vila, onde visitamos unha destilería (Abadía da Cova).



un bispo, un árabe, un indio... (tamén se podía ver a

figura de Ronaldinho, segundo asegurou Maribel),

aínda que había que ter moita imaxinación para poder

velas. Ao final do percorrido tamén puidemos ver un

mosteiro nunha das ladeiras do canón.

Ao rematar a viaxe en catamarán tocaba a parte

máis triste: a despedida dos nosos/as compañeiros/as

do Saviñao. Fómolos despedir ao seu autobús, pero

non sen antes intercambiar os números de teléfono

para seguir en contacto.

De volta a Burela o autobús converteuse nunha

discoteca xa que todos íamos cantando e bailando. A

viaxe non se nos fixo tan pesada como a de ida.

Chegamos sobre as dez e media da noite, cansa-

das/os pero contentos/as por visitar as/os nosas/os

amigas/os.

Alba Villares, Tania Menéndez e Paula Canoura 2° ESO



(Toshiro estaba na praia pasando un fermoso día de verán, pensando no afortunado que era ao ver
que a xente se paraba a fitar un castelo de area).

TOSHIRO: De que me serve ser feliz se ninguén se fixa en mino Se fose ese castelo ... toda a xente
me ollaría.

(De súpeto Toshiro converteuse no castelo)

CASTELO TOSHIRO: Son o centro de todas as miradas, todo o mundo me quere contemplar.
Agora si que son feliz e observado!

(Unha onda cae sobre o castelo Toshiro, derrubándolle parte do seu muro esquerdo).

CASTELO TOSHIRO: Para que quero ser un castelo se unha onda me pode destruir! Se fose unha
onda, sería o ser máis poderoso.

(E o castelo Toshiro, cumprindo o seu soño, converteuse en onda)

ONDA TOSHIRO: Ninguén me pode desfacer, agora si que son poderoso. Mira como movo a area
e desfago castelos. Pero ... que ven os meus ellos? Non poido nin con esa rocha! Agora unha rocha pode
máis que as ondas ...

(Naquel intre a onda Toshiro converteuse nunha robusta rocha)

ROCHA TOSHIRO: Sendo rocha, ningún elemento da natureza me pode desprazar, son omnipo-
tente. As ondas nen me fan cóxegas. (Mirando enriba del) Mais estes liques teñen vida e eu son un ser
inerte ...

(E a rocha Toshiro converteuse nun fique)

UOUE TOSHIRO: Son un ser vivo! (Oueixándose) Coidado! Non me pises! O que son as cousas,
os humanos písanme. Se fose un deles sería moito máis forte.

(Ao pensar isto o fique Toshiro converteuse en Toshiro)

TOSHIRO: Ouen me ía decir que eu era poderoso?

(E Toshiro seguiu disfrutando do seu día de praia, máis feliz ca antes porque se dera de conta de
que el tamén era poderoso).

(Adaptación do "Soño de Toshiro")
Laura Chao Valle - 1.º ESO
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(Toshiro, un futbolista que en cada partido se

esforza por facelo mellor, está xa un pouco canso do

seu traballo. Un día, sentado no chan, pensa que qui-

zais lIe fose mellor cambiar de traballo. Naquel intre ve

o entrenador do seu equipo).

TOSHIRO: Ei, entrenador! A vostede que lIe

parece, que é mellor o traballo de entrenador, o de

presidente dun club, ou o dun futbolista?

ENTRENADOR: Para min é mellor ser futbolis-

ta porque se disfruta máis tendo unha boa condición

física que dando ordes.

TOSHIRO: (con voz de home forte). iNon me

estará mentindo, entrenador!

ENTRENADOR: [Oue va Toshiro! Ti descansa

tranquilo e reflexiona na casa.

TOSHIRO: (pensando) Eu creo que o traballo

de entrenador é moito mellor que ser futbolista, gusta-

ríame ser entrenador.

(Convertido xa en entrenador)

TOSHIRO: (pensando) Agora son eu quen dá

as órdes, pero ... se son presidente gaño máis diñeiro

sentado nunha cadeira sen dar pancada, igustaríame

ser presidente!

(Convertido nun presidente moi elegante e con

moito diñeiro).

TOSHIRO: Agora teño máis cartas que calque-

ra xogador e son o que menos traballo fai. (Meditando

de nava). Se fora xogador a xente coñeceríame e

sería famoso, porque os presidentes case ninguén os

coñece. O mellar e ser como era e non volver a ser nin

entrenador nin presidente.

(Despois de cavilar un anaco).

TOSHIRO: Mañá xogarei con todas as miñas

forzas, para iso me fichou o presidente.

(Desde ese momento Toshiro sempre marcaba

algún gol en cada partido que xogaba).

Adaptación do texto "O saña de Toshiro"

Diego Fernández Vázquez - 1.º E.S.O. B
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o PARAUGAS
Par: Iria Fernández Moscoso (2.º E.S.O. A)

Maruxa, unha loira rap~za, alta e delgada, camiña~a
pola rúa da súa vila. la un tempo do demo: chovía

auga a caldeiros, ventaba con toda a forza e nin os máis
vellos do lugar lembrabran tanto frío. Así Maruxa avanzaba
loitando contra todo aquilo. Suxeitaba o paraugas coas dúas
mans e turraba cara adiante.

Nun momento, tivo tivo que soltar a man do paraugas para
abotoar ben o abrigo, nese intre un, aínda máis torte, refacho
de vento, azotou o seu cu e fixo que... a rapaza e máis o seu
paraugas voasen polo aire.

As persoas, naquel momento ben poucas, que viron aquilo
quedaron abraiadas. ¿QUE ERA AQUILO? Toda a xente coa
boca aberta estaba mirando para o ceo. Dúas mulleres saían
da tenda, ficaron quedas, cravadas no chan ao ver o que
sucedía. Unha delas rosmou:

- Esa rapaza seguro que ía nun avión. Tería medo, e en vez
de coller o paracaídas, trabucouse e pillou o paraugas...

Maruxa seguía a voar atravesando pobos, cidades e des-
campados, cada vez a maior velocidade. A xente que se
decataba da súa presenza, fitáboa cos ollos "como pratos"
sen entender como era posíbel o que estaba a ver. Había
alguén que tentaba buscarlle algunha explicación. Uns
homes dun pequeno pobo, pensaron que posibelmente fora
o espantallo que puxeran na leira do millo para atastar aos
páxaros.

Nas estacións de comunicación, no satélite de toda a zona
occidental, non daban creto ao que estaba a suceder.
Recibían uns sons estraños, semellaban berros; pero nin-
guén foi quen de identificar a súa orixe nin entender o seu
significado.

o torte temporal, levara a pobre Maruxa até a un planeta des-
coñecido. E... casualidades que hai, foi daquela cando unha
nave espacial, lanzada polos americanos, estaba a totogra-

tiar as lúas de Saturno. En
plena viaxe, un dos tripu-
lantes da nave, decatou-
se de que algo raro esta-
ba a suceder nun peque-
no punto da inmensidade do uni-
verso. Fixo a investigación e
estudos necesarios e decidíu:

- Hai que establecer comuni-
cación coa Terra, acábase de .
descubrir un novo planeta no
que... HAI VIDA!!!.

o comandante da nave, deu conta da nova á NASA.

De seguido, todos os técnicos, cosmonautas, enxeñeiros ...,
deixaron o traballo que estaban a facer e adicáronse soa-
mente a organizar todo o preciso para a nova misión: chegar
ao novo planeta!

Aínda tardaron uns días en aterrar nel. Ao chegar, a sorpre-
sa foi enorme: aquel ser tiña a mesma forma, característi-
cas... que os terráqueos, máis algo fallaba nel: A FALA! NON
SABíA O QUE DICíA!

A rapaza tentaba, unha e outra vez, explicar o sucedido, máis
os tan entendidos científicos, non se enteiraban de nada.
Unha das veces que estaban comunicándose coa base da
NASA, por casualidade, estaba na sala de comunicación, a
señora da !impeza. Foi ela quen traduciu, ao tempo que
pasaba o pano por riba da mesa as verbas de Maruxa:

- CAMBIÁDEME ESTE TEMPO, QUE ESTOU FARTA DE
VENTO.

E o novo planeta... Chamarase Maruxa?
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Prato do día
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En setembro de 2004 creouse en Burela a

Asociación Deportiva de Sendeirismo "PASA-

DA DAS CABRAS".

A práctica deste deporte consiste en realizar

camiñadas en permanente contacto coa natureza, o

que nos permite ter esta actividade como unha escola

onde se integran coñecementos de diferente temática:

flora, fauna, cartografía, xeografía, medioambiente,

historia, etnografía, técnicas de orientación, etc.

o sendeirismo é moi gratificante e pouco esi-

xente. Para poñernos a andar só precisamos a venta-

de de facelo e un equipo básico que estará formado

por unhas boas botas (o calzado é fundamental),

roupa cómoda e adaptada á actividade, unha mochila

(para levar mudas, comida, bebida e un pequeno boti-

quín), mapas da rota, brúxola e cámara de fotos.

Normalmente as rotas máis coñecidas e popu-

lares están debidarnente sinalizadas e homologadas

(recoñecidas) e teñen as diferentes categorías: GR

(ou gran percorrido) que aparecen identificadas nas

rotas con liñas Brancas e Vermellas, PR (ou pequeno

percorrido) que aparecen identificadas con liñas

Brancas e Amarelas. SL (ou sendeiro local) que se

identifican con sinais das cores Branco e Verde.

Tamén se clasifican os sendeiros en tres cate-

gorías segundo sexa o seo grao de dificultade: Baixa,

Media e Alta.

A Baixa está pensada para iniciarse na activida-

de, non é preciso ter boa forma física e serve para

todas as idades, ten percorridos curtos ben sinaliza-

dos e con balizas e sen dificultade de cuotas (desni-

veis).

A Media ten percorridos longos con desniveis

pronunciados e esixe boa forma física (son as rotas

máis empregadas polos sendeiristas).

A Alta é propia dos deportistas esixentes con

moi boa forma física e con experiencia e coñecemen-

tos de orientación en rotas, teñen moita lonxitude e

difíciles desniveis, pero son moi gratificantes a nivel

deportivo, paisaxístico, de flora e fauna e culturais.

"PASADA DAS CABRAS" ten organizas rotas

de sendeirismo para todo o ano (unha por mes, de

momento) e inclúe camiñadas de todos os niveis.

Algunhas son moi atractivas como a Senda do Oso en

Asturias ou a rota do Cares nos Picos de Europa.



Sempre hai un bo número de participantes que

proceden da comarca da Mariña. Aínda que a maioría

somos de Burela, en cada saída sempre se coñece

nova xente o que fai máis interesante esta actividade.

Unha das características que fai moi atractivo o

sendeirismo é poder disfrutar da natureza e sentirse

parte dela, ao mesmo tempo que apreciamos os seus

valores ecolóxicos e paixasísticos. Tamén se aprecia o

deterioro medioambiental que existe nalgunha zona o

que nos pode axudar a entender a necesidade de ser

respetuosos e cuidadores do medio natural.

Calquera idade e época son boas para comezar

esta actividade. Ponte a andar.

Alfredo Llano García

Teléfono: 982 58 08 54

Avda. Arcadio Pardiñas
27880 BURELA (Lugo)
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BAR •
COMIDAS

HOSPEDAJE

Teléfono: 982 5H 15 57

GI. Instituto, n.º 8

27880 BURELA (Lugo)
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Quén ten que decidir se vai Tareixa á excursión?

I_t::---,-LJ _J
})/

Qué ten na camisa?
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Este bolso é de ...
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ADIVIÑAS

• Qué cousa cousiña é que anda deitado e dorme de pé?
seosrad SBp ad o :u9pnlOS

• Qué cousa cousiña será que cando anda leva a barriga detrás?
seosrad SBp BUJed 'v' :U9pnIOS

• Qué cousa pode ser que para adiviñar é: gasta os zapatos en non ten pé?

• Que cousa pode ser que medra sen comer?

Lucía Barrera López
1.Q E.S.O. B



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
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EXPLOTACIONES CERÁMICAS ESPAÑOLAS, S.A.
MINAS Y LAVADEROS
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Teléfono: 982 58 03 00
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VEN A BURELA y DISFRUTA EN PORTOPLAZA
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