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Yoseba MP,(Joseba Muruzábal) é un dos máximos expoñentes da arte mural en
Galiza. Nesta segunda actuación no noso centro, preséntanos a Pardo Bazán, Valle
Inclán, Castelao, Otero Pedrayo e Rosalía como superheroes e superheroínas ...
e con razón ... Grazas Joseba pola túa arte.

Atención veciñas e veciños, estamos de aniversario!
O que tendes hoxe nas mans (ou nas vosas pantallas) son, nen máis nen menos que,
25 anos de historia viva do noso Centro. Cinco lustros de pegada cultural dunha
publicación que non podía ter outro nome máis acaído: A Cidá (símbolo histórico para a
nosa comarca).
Imaxinar que somos herdeiras dunha cultura castrexa milenaria, que deixou soterrado
en Borneiro un anaco de historia da humanidade, é todo un orgullo para nós.
A nosa revista ten pois tantos anos coma o propio centro educativo, o noso particular
contedor cultural. Nesta tempada de existencia -e resistencia- foron moitas as persoas
da comunidade educativa que colaboraron no proxecto, pero é de xustiza agradecer á
persoa que “aguillou” dende o comezo toda esta marabillosa aventura.
Parabéns María!
Tamén é de xustiza agradecer ao segundo armador que, aínda que chegou un chisquiño
máis tarde, de seguida se puxo ao servizo do ben común (obrigado Carlos). Manter un
proxecto destas características no tempo require un grande esforzo de activismo e
compromiso que precisa perseverancia, e asegúrovos que estas dúas persoas teñen
moita.
Mais, o grande protagonista desta viaxe xornalística é, sen dúbida, o noso alumnado.
Este histórico proxecto educativo está pensado “por e para” cada unha das persoas que
se achegaron ao noso centro educativo para partillar coñecemento.
Incluso este ano tan convulso pola crise sanitaria do COVID-19, o noso alumnado foi
quen de reinventarse e construír de novo este incríbel exemplar xestado no
confinamento.
Orgullo e luxo de comunidade educativa da que hoxe me despido, despois de oito anos
de co-dirixir un proxecto educativo baseado na cultura e a identidade que identifica ao
noso centro como tan ben o calificou Rivas “un almeiro para a esperanza”.
Grazas e mil grazas a todas e cada unha das persoas que formades parte desta
comunidade educativa por ensinarme tanto. A experiencia vital que levo comigo é como
os tesouros soterrados no Castro, permanecerán para sempre no meu peito.

Ao Son da Cidá!!!
Manuel Maseda

REDACCIÓN: Teresa Cousillas, Claudia Lema, Tania Santos, María Calvo, María Paz,
Carlos Férnández, María Eiroa, Ana Facal, Adrián Levoso e Manuel Maseda.

Este ano volvemos colaborar coa asociación ecoloxista ADEGA na

campaña de recollida do plástico

que está a

afogar os nosos mares.

Alumnado 1ºESO, Praia de Traba de Laxe
O pasado venres 25 de outubro, os alumnos e as alumnas de 1º da ESO, realizamos
unha interesante e altruísta excursión ata as extraordinarias terras de Traba. Nesta
aventura acompañáronnos María, a profesora de Inglés e Carlos, o de Debuxo.
O noso primeiro traxecto levounos á praia de Traba onde, durante dúas horas,

estivemos recollendo plásticos

enterrados na area, nas dunas,
algúns na beira do mar... Sen dúbida, un acto solidario do que estamos moi orgullosos
e orgullosas. Máis tarde, fixemos un pequeno percorrido ata a lagoa, na que
observamos diferentes especies de aves. Os parrulos e a garza foron os protagonistas
e, mediante os prismáticos, puidemos contemplar mellor as súas características e ver
como emprendían o voo. No miradoiro, descansamos un cacho, e reflexionamos sobre o
moito que aprendemos nesta saída. A nosa última parada, antes de volver á casa, foi a
pequena igrexa chamada “Santiago de Traba”. Aquí, Carlos explicounos o deseño da
fachada e a beleza da arte barroca.

Sucedeunos unha anécdota que nos entristeceu un pouco, xa que deixaramos as bolsas
co plástico recollido nunha beira dun aparcamento e cando regresamos para subir ao
autobús démonos conta de que o camión do lixo leváranos as bolsas que queríamos
traer a Baio para ensinalas e facer unha exposición.
Nesta pequena viaxe polo litoral da nosa costa, aprendemos moitas cousas. Unha das
máis importantes foi o impacto que poden producir os plásticos no medio ambiente e o
que alteran a paisaxe, tanto visual como biolóxicamente, polo que chegamos á
conclusión de que debemos reducir INMEDIATAMENTE o noso consumo. Tamén nos
concienciamos de que Galicia é única e debemos valorar moito este lugar tan fermoso
que nos rodea temos o privilexio de vivir e a obriga de conservarlo
Todos e todas quedamos moi satisfeitos e satisfeitas, porque contribuímos, aportando o
noso grao de area, a reducir este problema xigantesco.
Claudia Lema e Tania Santos
Tivemos noticia dunha exposición de
artistas plásticos de Cabo Verde na
que denunciaban a morte dos
océanos afogados polo plástico ... e
non quixemos ser menos ... aínda
que pouco puidemos facer antes da
suspensión das aulas presenciais,
aquí tedes uns exemplos ...

Pescada ... con rede (Teresa Cousillas)

María Eiroa

Ao longo dos 25 anos de existencia do noso centro do instituto fomos aumentando a
biodiversidade do espazo verde que temos con árbores e plantas que nos dan sombra,
froitos, beleza e vida.
No 1995 só tiñamos dous carballos centenarios e un par de ameneiros. Hoxe en día,
temos xa unhas 18 especies autóctonas, froiteiras e arbustos que fomos plantando
pouco a pouco e vendo abrollar, florecer e medrar.
Como xa non tiñamos espazo para plantar máis, ampliamos o noso bosque a unha
zona anexa ao centro (grazas á cesión do espazo por parte dos herdeiros da familia
Romero de Lema) na que plantamos 25 castiñeiros para conmemorar os 25 anos do
instituto ...

bosque da música e das letras

... Este
, representa un soño feito
realidade, un símbolo da nosa comunidade educativa, un viveiro de ilusión, no que o
motor da ecoloxía e o placer por cultivarnos con música, poesía e literatura espallará na
nosa comarca “un almeiro de esperanza” (como xa nos calificou Manolo Rivas).
Ademais, aproveitamos todas as actividades realizadas sobre o cambio climático e a
plantación de árbores para publicar o blog “O bosque das palabras e da música”, no
que pretendemos visibilizar as actividades que este curso se desenvolveron desde o
Equipo de Dinamización Lingüística e o Comité Climático (grupo de alumnado e
profesorado que, ante a emerxencia climática, decidimos xuntarnos co obxectivo de
levar a cabo actividades de concienciación e loita contra o cambio climático)

Bidueira, debuxo realizado por Teresa Cousillas

Ir en bicicleta polo monte, bañarse no río Grande, bailar nas carballeiras, trepar as

O 5 de xuño celebramos o día
mundial do medio ambiente recordando que a natureza nos ofrece
árbores, correr na praia...

sensacións de aventura emocionantes dende a infancia, mediante a exploración e o
xogo; ata cando somos persoas adultas, a través de actividades físicas e deportivas,
viaxes, ou simplemente desfrutando e observando a flora e a fauna salvaxe que nos
rodea.
Todas estas sensacións son a evidencia de que ademais de seres humanos, somos
“seres naturais”, xa que cando estamos na natureza os nosos sentidos revitalizan as
nosas experiencias, máis alá de simples coñecementos ou actividades.
Desgraciadamente, as novas xeracións (e as non tan novas) están experimentando un
crecente illamento do mundo natural, rodeados de entornos cada vez máis urbanos e
tecnolóxicos.
Unha problemática nomeada por Richard Louv como

“trastorno por déficit

de natureza”, o cal parece difícil de mudar, pero non imposible. O propio R.
Louv describe beneficios do contacto co medio ambiente, como por exemplo, o
incremento da creatividade, redución da obesidade e da depresión, o desenvolvemento
da sensación de benestar a través de actividades lúdicas, ou a mellora da agudeza
mental.
E persoalmente aportaría outro aspecto positivo: a volta ás actividades na natureza
crean persoas máis sensibilizadas co ecoloxismo e coa loita co cambio climático. E
agora que temos claro o cambio, que podemos facer? Hai milleiros de propostas na
rede e nos libros, pero cada quen debe sentirse libre de poder escoller a que máis lle
guste, comezando no lugar que temos á man. Ás veces temos a natureza ao noso redor
sen sequera decatarnos. Descubramos e valoremos o noso e aproveitemos esta crise
para recuperar e crear novos tipos de ocio onde a natureza sexa benvida como unha
inversión esencial en saúde e benestar. Porque como dixo Thoreau, todo o bo é libre e
salvaxe.
PD: Recoméndovos 2 libros (tanto para as alumnas e alumnos como para as familias)
con numerosas propostas de actividades na natureza: Educar en verde de Heike Freire
e Vitamina N de Richard Louv.
Adrián Levoso Fernández, Departamento de Educación Fisica

a Educación Física

Dende Infantil ata Bacharelato
supuxo a ruptura da
rutina no horario escolar. Foi a materia que nos permitiu escapar da aula e do pupitre e
a que nos iniciou no mundo da actividade física; a que nos axudou a estreitar o vínculo
cos nosos compañeiros, a descubrir que deportes nos gustaban e cales non, a aprender
a traballar en equipo, a colaborar e a empatizar. Foi a materia que supuxo un descanso
entre horas lectivas, soando quizais a paradoxo pois foi a que máis nos cansou
fisicamente.
Porén, permitiunos desconectar de letras, números, libros e exames e desfrutar do
deporte rodeados das nosas amizades, e viceversa, desfrutar das nosas amizades
rodeados de deporte. Animounos a manter uns hábitos de vida saudables, a correr,
saltar, bailar ou facer ioga.
María Paz Varela
Penso que hai tantos xeitos de ver e vivir a materia de Educación Física como
alumnado. A algúns gustáralles máis, a outros menos, pode que para algúns sexa a súa
vocación e para outros só un momento de desconexión. Pero non hai dúbida de que é
fundamental na educación. Desde a infancia, introdúcenos ao deporte, á cooperación e
ao xogo. De maiores, axúdanos a manter a estabilidade emocional ou a reducir o
estrés. Xa na antigüidade se tiña claro, Mens sana in corpore sano.

Poetízate é unha antoloxía de poesía galega que recolle
algúns dos poemas de escritores e escritoras galegos de todos os tempos. Comeza
con Rosalía de Castro e remata con Antía Otero, engadindo no recorrido a autores
como Eduardo Pondal, Celso Emilio Ferreiro, María Mariño ou Lois Pereiro, entre
moitos outros.

Fran Alonso

creou en Poetízate non só a oportunidade de desfrutar dos máis
recoñecidos autores e autoras da literatura galega de todos os tempos senón tamén a
ocasión de viaxar no tempo e mergullarnos na historia de Galiza comprendendo a
cada un dos escritores que deixaron a súa pegada no país.
Daquelas que cantan as pombas i as frores
todos din que teñen alma de muller.
Pois eu que n’as canto, Virxe da Paloma,
¡ai! ¿de que a terei?

Rosalía

Iniciamos a lectura con
e o poema citado anteriormente, así como no seu
momento reiniciou ela a creación literaria en galego. Catro versos sinxelos de
interpretar pero que encerran o pensamento dunha época onde, malia a dificultade
para as mulleres de poder crear literatura, Rosalía foi a portavoz do seu tempo,
fuxindo dos tópicos que limitaban as mulleres e creando poesía a partir dos máis
diversos temas. En daquelas que cantan as pombas i as frores Rosalía rebélase
contra isto mesmo; a crenza de que o xénero feminino so podía falar de asuntos
superficiais a hora de realizar escritos. En Xan, realiza unha crítica a sobrecarga de
traballo doméstico que sofren as mulleres, rompendo os moldes da sociedade do seu
tempo.

Pondal

De Rosalía viaxamos a
, principal introdutor da mitoloxía celta en Galiza,
como podemos ver en Dos celtas antigos. Pondal ofrécenos unha maior
preocupación pola forma, unha linguaxe culta e un vocabulario elevado que
contrastan con episodios cómicos como en Cando Eduardo Pondal.
Cando Eduardo Pondal
a unha ventá se asoma,
sal narís, narís, narís,
e a cara de alí a unha hora.

Curros Enríquez

supón para min un dos autores claves da literatura galega
do rexurdimento. Claramente anticlerical, vai en contra do seu tempo. A súa obra é
un sopro de aire fresco aínda na actualidade. (¡que triste está a aldea, que triste e
que sola!)

Luis Pimentel

No contexto xa da guerra civil, Cunetas, autoría de
, deixa ao
lector sen fala e cá pel de galiña. Unha impresionante obra que denuncia os crimes do
réxime franquista, que enchían as cunetas de vítimas inocentes. Luis Pimentel foi sen
dúbida un dos regalos que me ofreceu Poetízate.

Manuel Antonio

permítenos unha pausa para introducirnos nas vangardas e

observar o pracer de experimentar coa literatura mesturándoa coas artes plásticas en
Escelsior.

Cunqueiro e o Neotrovadorismo transpórtannos de súpeto a Idade media por
unhas páxinas. A sinxeleza temática e léxica, que permite a fácil comprensión, provoca
unha lectura pracenteira e relaxada en textos como Amor de auga lixeira.
Amor de auga frolida,
cantiga
Amor de auga perdida,
ña amiga.

Celso Emilio

A
chego cun sorriso. Defende que a poesía forma parte da vida
cotiá en A nosa amiga. Ofrécenos a oportunidade de desfrutar de incribles poemas de
crítica social como o dedicado a súa muller ou O preguntón e, sen dúbida, un dos
meus indiscutibles favoritos: Digo Viet Nam e basta. Unha obra que nos transporta a
crueldade da guerra vietnamita e a que me atopo volvendo sempre. É tan aterradora
como hipnótica, pois cada ocasión na que regreso a ela, ofréceme unha nova cara que
mirar. Fran Alonso amosa tamén na súa elección o lado máis intimista do poeta en
poemas como Xaneiro 1972 ou Marzo 1972.

X. Mª Díaz Castro

Penélope, de
como metáfora da situación de Galiza en
relación ao mito dos personaxes pertencentes a Odisea, Penélope e Ulises, achéganos
a contemporaneidade.

Xohana Torres

O mesmo mito aparece mencionado de novo pola escritora
para reivindicar o papel das mulleres como parte activa e independente dunha relación
liberando a Penélope do seu papel mitolóxico, símbolo da espera e a fidelidade. Eu
tamén navegar.

Manuel María

Entramos en
con bando, un poema que reivindica a liberdade
cun matiz humorístico e desenfadado.
Están fora de Lei
as estrelas, a Primavera,
as flores i os paxaros.

Uxío Novoneyra

O lobo asubíanos nas costas con
(baixa o lobo polo ollo do
bosco) e viaxamos con el ata Lois Pereiro. Un poeta coa morte terriblemente presente
cuxos escritos posúen unha incrible forza. Destaco: Poderíano escoller como
epitafio.

A poesía non morde. A poesía fainos soñar, chorar, rir e sentir todas as emocións
inimaxinábeis. A poesía é única para cada persoa, a poesía fainos únicos a cada lector.
A poesía ten a forza para manterse asentada no fondo de ti sen sabérelo para aflorar
cando a precisas. A poesía e unha man amiga e unha mente coa que compartir os teus
soños. Poetízate para ser libre, para voar, para coñecer moitos pensamentos. Enfádate
coa poesía, namórate dela, abúrrete por unha tempada longa ou curta pero cando
entras na poesía o camiño de saída é moi complexo.
O poema é unha pedrada na cabeza.
Por iso lles recomendamos aos leitores
Que usen casco.
(Ronseltz)
María Paz Varela

A ciencia é a
poesía da
realidade
(Richard Dawkins)
O cambio climático é unha realidade que, por desgraza, está suxeita a
moitos mitos que impiden que a sociedade sexa capaz de percatarse do problema que
supón. Para intentar abrirlle os ollos á sociedade intentamos mostrar as consecuencias
que arrastra este problema. Con este traballo intentamos demostrar que isto non é algo
normal nin natural, así que non o normalicemos, evitémolo. Estra mudanza non é algo
que produza a Terra, é algo que provocamos os humanos e que nos perxudica a todos
e todas.
O clima pode mudar, estao facendo constantemente, pero o ritmo que leva desde que
comezou a Revolución Industrial aumentou considerablemente. Tampouco podemos
pensar que este aumento de temperatura se debe a manchas solares ou raios cósmicos
como moitos nos intentan facer crer, pois non teñen esa capacidade.
Ao igual que non podemos pensar que a cantidade de CO2 da atmosfera é baixa pois,
aínda que haxa “pouco” CO2 (en relación coa cantidade dos demais gases) este axuda
a quecer o planeta.
Ademais moitos incoscientes, en lugar de aceptar a realidade do cambio climático
producido polo ser humano, deciden negala, polo que non axudan a paralo e, ás veces,
non deixan axudar. Os glaciares derrétense, aumenta o nivel do mar, as tormentas son
máis intensas e perigosas, desaparecen especies animais e vexetais, propáganse máis
enfermidades... Parar o cambio está nas nosas mans. Non te deixes convencer de que
todo está ben, só o estará se o solucionamos.
Que comece o cambio para o cambio!!
Paula Bustelo

cambio climático

Hai 750 millóns de anos produciuse un
coñecido como
Snowball Earth debido a que as temperaturas descenderan drasticamente. As principais
hipóteses que existen son que o Sol era primitivo o que provocaría que non dese a
calor suficiente para aumentar a temperatura, o incremento do afecto albedo ou a
diminución do efecto invernadoiro causado pola absorción do CO2 por parte das
primeiras cianobacterias.
Outro exemplo de cambio climático drástico foi o causado polo impacto do asteroide
que provocou a extinción dos dinosauros e de outras moitas especies de animais e
plantas hai 65 millóns de anos. O impacto deste meteorito causou grandes cantidades
de lixo e vapor de auga que deron lugar ao arrefriamento progresivo do planeta, e a
diminución das precipitacións.
O cambio climático hoxe en día é producido por un aumento da temperatura a
diferenza do que aconteceu anteriormente. O quecemento é tan intenso que a
temperatura media mundial aumentou 1,1ºC e o nivel do mar ascende cada ano 5mm.
Este incremento da temperatura deu lugar a consecuencias importantes como danos
nas colleitas diminuíndo a produción, secas, e fenómenos meteorolóxicos extremos
como tormentas e furacáns que afectan gravemente ao noso planeta e a nosa vida.
É importante que nos concienciemos sobre este feito xa que pode causar moitos
problemas e segundo os investigadores para soportar este nivel de contaminación
necesitaríamos tres planetas. Para evitar que isto pase, debemos poñer da nosa parte e
empregar as tres R: Reducir, Reutilizar e Reciclar.
É ti, comprométeste a coidar o noso planeta?
Ana Negreira

Mural realizado polas
alumnas da materia
de EPVA de 4º ESO
Leticia, Daniela,
Lucía, Iria, Nerea e
Gisela inspirado na
obra do artista
urbano BANKSY

O 24 de febreiro
celebramos os 183 anos
do nacemento de Rosalía
de Castro.
Nesta ocasión fixémolo deseñando a

ERRANTES

exposición
na que
relacionamos a preocupación que amosa
Rosalía na súa obra pola emigración
masiva de galegos e galegas durante o
século XIX, coa emigración forzada que
sufriron algúns dos nosos pais ou avós a
mediados do século XX (ilustrada con

Manuel Ferrol

fotografías de
)eo
drama da emigración que estamos a ver
no século XXI, con miles de mortos nas
fronteiras de Europa ...

Equipo de Dinamización Linguística

O galego é unha lingua universal /
O galego é uma linguagem universal
Este curso tiñamos pensando realizar varias actividades sobre a
lusofonía que tivemos que adaptar debido a pandemia do coronavirus.
Finalmente conmemoramos o día das letras galegas coa realización do
video ”O galego é unha lingua universal/ O galego é uma linguagem
universal”
(https://youtube/klE7lFf0IUI)
Con este video, pretendemos reafirmar a diversidade cultural e os
vínculos que nos unen a unha comunidade duns 240 millóns de
falantes coa que compartimos unha lingua común, o
galego-portugués, que ademais de en Galiza é lingua oficial en
Portugal, Brasil, Mozambique, Angola, Guinea Bissau, Cabo Verde,
São Tomé e Príncipe e Timor Leste e lingua cooficial en Macao
(China) e en Goa (India).
Temos que agradecer ás alumnas e convidad@s de países da
comunidade lusófona que participaron xenerosamente nesta viaxe
poética arredor do mundo, coa lingua galega como nexo de unión.
Tamén íamos facer unha exposición sobre os países da comunidade
lusófona con obxectos de artesanía de cada un deles:
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GALIZA
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Comezamos o ano estreando calendario en cada
aula. Ė un calendario moi especial xa que foi realizado polo alumnado de 1º do Ciclo
de Sistemas Microinformáticos e Redes, en colaboración co Equipo de Dinamización
Lingüística do centro. Un mes, unha foto, unha poesía. Con esta sinxela fórmula, cada
mes o noso alumnado pode gozar dun fermoso lugar da nosa contorna e de dos nosos/
as poetas galegos/as.

Con motivo da celebración do

Día da Muller, o alumnado de 1ºESO na

materia de historia, homenaxea “ás mulleres da súa vida”: nais, avoas, irmás,
tías, mestras... a través dun pequeno texto (acompañado de fotos) onde
indican os motivos de por que foi e/ou é importante esa persoa para elas/es.

Claudia
Lema

Como viñamos facendo en anos
anteriores, o EDL coa colaboración do
departamento de galego organizamos un

concurso de haikus

para
fomentar a creatividade e a poesía.
Debido á pandemia non puidemos
realizar o concurso e a exposición, mais o
traballo na aula xa estaba feito. Aínda
que os haikus adoitan facer referencia a
escenas da natureza, este curso
decidimos denunciar as agresións as que
está sometida polas actividades
humanas.
Aquí tedes unha mostra dos haikus de 1º
ESO e das fotos ás que fan referencia.
Lixo no monte
o meu planeta chora
pola ignorancia

Cores felices
sobre augas moi tristes
e sen vida

Daniel Domínguez

María Fuentes

Depredadores
na área tirados.
O mar observa
Claudia Lema

O mar sucaba
abandonado aí
está agora
Alba Mourelle

Están calados
provocaron incendios.
Mundo perdido

Entre os toxos
os culpables cascallos
queren fuxir

José Pereira

Tania Santos

NON PENSO DARCHE NADA!
ESPERA AQUÍ, VOU COLLER MÁIS
COMIDA PARA COMER EU

PODES DARME UN ANAQUIÑO DESE
PAN TAN
SABOROSO?

QUE SORTE
ATOPAR
AO LADRÓN

MIAAAAU! QUE MENÚ
TAN BO IMOS TER
HOXE!

MIAAAAU! AO FINAL
QUEDEI SEN
MERENDA ...!

XA SABES QUE
NON PODES COLLER O QUE

SI. E PERDOA POR
NON SER XENEROSO

Banda deseñada realizada por Claudia Lema

MIRA! ROUBEILLE
COMIDA AO
GATO!

Feminismo, diversidade, patrimonio cultural ou
ecoloxía conforman o traballo do día a día tanto no IES Maximino Romero de
Lema como na comunidade educativa que participa e enriquece a convivencia no noso
contexto rural. Proxectos como “Ao son do rural”, “Ao son delas” ou “Ao son da
regueifa” veñen dando boa mostra.
Este curso 2019-2020 estivo cargado de proxectos e actividades que veñen
continuando e potenciando estes eixos de traballo.

No mes de marzo, prestamos especial atención ao feminismo e diversidade, con un
feixe de actividades para visibilizar a presenza das mulleres na cultura o deporte ou a
ciencia. Tendo como faro o 8M Día das Mulleres Traballadoras, arrancamos xa o mes
con propostas tan emocionantes como:

Saídas educativas:
Saída cultural a Madrid (4-6 marzo) co alumnado de 2º e 1º bacharelato de Historia da
Arte, Artes Escénicas, Música e Imaxe e Son, para
visitar o Museo do Prado e o Reina Sofía desde unha perspectiva de xénero, asistir a un
musical e percorrer Ifema coa exposición do antigo Exipto. Saída a Santiago (5 marzo)
á feira de minerais polo alumnado de Bioloxía e Xeoloxía axudando a visibilizar o papel
das mulleres nestas áreas do saber.

Accións polo 8M:
►luns 9M: empezamos o luns no recreo cunha gran cadea humana violeta arredor do
noso centro, mostrando o noso compromiso de unidade polo feminismo e a diversidade
entre rapazas e rapaces e profesorado.
Concerto de AldaoLado, por Lucía Aldao e María Lado mulleres comprometidas co
feminismo a través de espectáculos nos que hai poesía, música en directo e simpáticas
historias.
Obradoiro proxecto coeducativo de centro ,para o profesorado e comunidade educativa,
impartido pola Carme Marina (PeriFéricas).
►Mércores 11M: presentación do libro Ferreñas e Rock & Roll polas súas autoras Iria
Pedreira e Laura Romero. Neste catálogo ilustrado a toda cor outorgaselle
protagonismo a trinta e unha músicas ou formacións integramente femininas que
marcaron un antes e un despois tanto nos seus respectivos estilos como no conxunto
da música galega.Contamos tamén coa presenza de Josefa de Bastavales,
pandereitera , icono da cultura tradicional e do rock galegos e que chegou a tocar con
Manu Chao.
Comisión de Cultura (Grupo de IGUALDADE)

Mentres que a actividade humana remansa, a natureza recupérase e revive. Aínda
estando recluídos nas nosas casas, quizais abonde con asomarse pola fiestra para
percibir que hai máis silencio que nunca, as augas volvéronse transparentes,
respiramos un aire máis limpo e os animais camiñan tranquilamente polas vilas.

Sen dúbida, a consecuencia positiva da pandemia,
ademais de que dispoñemos de máis tempo libre, é
a redución da contaminación e das emisións de
dióxido de carbono. De feito, en China, o maior emisor do mundo, caeron
nun 25 %, o que supón unhas 200 megatoneladas de CO2. Ademais, as persoas
estamos mudando os nosos hábitos de consumo e de desprazamento. Se ben é certo
que todos os individuos contamos na loita contra o cambio climático, o certo é que non
foi a suspensión de voos ou o teletraballo o que levou a esa caída de emisións de CO2
en China; senón o peche de numerosas industrias contaminantes. Isto demostra que
para loitar contra o cambio climático non chega con que cada un de nós modifique o
seu estilo de vida, tamén debemos lograr a descarbonización das industrias.
A crise do coronavirus estanos ensinando ou lembrando que vivimos en sociedades e
economías totalmente insostibles para o planeta e, se mo permitides, ilóxicas. Por
exemplo, os campos contamínanse con pesticidas e demais produtos químicos co fin de
aumentar a colleita e acadar así o máximo beneficio económico, pouco importa que se
envelenen animais e ata os propios consumidores.
Non obstante, de que serve enriquecerse a conta de causar un gran impacto
medioambiental?

Noutras palabras, de que serven os cartos se nos quedamos sen planeta no que
empregalos? De verdade alguén pensa que as desastrosas consecuencias do cambio
climático non lle afectarán? Véñense sucedendo dende fai anos! Danar o noso planeta
é danar a todos os seres vivos que viven e vivirán nel, incluíndonos a nós mesmos.
Así pois, para moitos estamos ante unha oportunidade de construír un porvir máis
verde, ecolóxico ou respectuoso coa natureza; un futuro mellor. Porén, para outros a
recesión económica que se aveciña demorará a acción ante o cambio climático e a
transición enerxética. De feito, China está relaxando a supervisión medioambiental das
empresas nun intento de estimular a economía, polo que as emisións de CO2 poderían
volver ao seu nivel habitual ou incluso superior. Así mesmo, a caída do prezo do
petróleo probablemente levará aos consumidores a decantarse por unha enerxía menos
eficiente pero máis barata.
Non podemos adiviñar que pasará: volveremos aos vellos hábitos ou aprenderemos a
lección? Nestes días de confinamento dicimos que o diñeiro non vale nada se non
temos saúde, o tempo non serve de nada se non podemos compartilo coas persoas que
queremos e que nada importa se o planeta se volve inhabitable. Falamos como sabios,
semella que a pandemia curounos a cegueira. Oxalá sexa certo, pero, sen ánimo de
soar como unha sabia pesimista, creo que as persoas aprendemos dos erros a un ritmo
moito máis lento do que destruímos o noso fogar.
En calquera caso, o futuro do noso planeta e, por tanto, o noso propio depende de
como reaccionemos a esta situación. Queremos que todo volva á normalidade ou que
sexa mellor?

«Chegou a hora. Deixemos de ver o ceo como
unha papeleira, os seres vivos como gando,
o mar como unha peixeira
e os bosques como un almacén de madeira»
(Alain Deneault)

Teresa Cousillas

Non parece verdadeira esta situación... O noso mundo estaba
formado por unha especie de seres que sempre tiñan presa; non podías atrasarte nin
cinco minutos. De súpeto todo cambiou, por culpa de algo que é imperceptíbel, invisíbel
para a nosa vista e ata inexplicábel para moitos e moitas científicos/as.
De socate aquilo que nos chistaba tanto e parecía tan sinxelo como ir pasear, ir tomar
algo, ir a unha foliada, ir ás actividades ... Agora non é tan doado ou é imposíbel ...
María Calvo

Confinada

Confined

20 de abril do 2020
O espertador soou ás nove e media.
Aínda que me encantaría durmir un
pouquiño máis, tiña unha morea de
cousas por facer. Ademais, nestes
tempos difíciles os/as expertos/as
recomendan que planifiquemos o tempo e
manteñamos uns horarios para coidarmos
da nosa saúde mental, xa que a rutina fai
que nos sintamos máis seguros/as. Así
mesmo, programar o meu tempo
axúdame a lembrar todas as tarefas que
teño que facer e a aproveitar o tempo ao
máximo.
Tras saltar da cama, entrei na cociña para
preparar un almorzo saudable: zume de
laranxa recentemente espremido, unha
saborosa mazá vermella, unha torrada e
un café con leite sen azucre. Cando
acabei de almorzar, iniciei a miña
“xornada laboral”. Abrín o meu correo e
comprobei a bandexa de entrada. Había
máis de catro correos entrantes, todos
eles enviados polas miñas profesoras e
profesores.

20th April, 2020
The alarm clock rang at half past nine.
Even though I would love to sleep for a
little bit more, I had plenty of things to
do. Moreover, keeping a daily schedule in
these hard times is strongly
recommended by experts. According to
them, we should schedule our time in
order to take care of our mental health
since a daily routine makes us feel more
secure. In addition, scheduling helps me
to remember all the tasks I have to
accomplish and to make the most of my
time.
After jumping out of bed, I went into the
kitchen to prepare a healthy
breakfast: some freshly squeezed
orange juice, a juicy red apple, a slice of
toast, and a cup of white coffee without
sugar. As soon as I had finished
breakfast, I started my “workday”. First
of all, I opened my email and checked the
inbox. There were more than four
incoming emails, all of them had been
sent by my teachers.

*Debido a que este diario
naceu como un traballo da materia de inglés decidimos manter as dúas versións

Debido á suspensión das clases
presenciais, o correo electrónico
converteuse na ferramenta máis útil para
manterse en contacto estudantes e
profesorado. De feito, é unha das
aplicacións que máis utilizo arestora.
Cando rematei de ler as mensaxes e
contestar a algunhas, fixen os meus
deberes de grego e latín.
Namentres analizaba e traducía as
oracións, caín na conta de que esquecera
a terceira declinación de latín, así que
decidín darlle un repaso, de xeito que
estiven toda a mañá estudando latín.
Á tarde meu pai suxeriu que xogáramos
unha partida de pimpón. Malia a que
aínda tiña algúns deberes por facer, non
puiden rexeitar un plan tan apetecíbel!
21 de abril do 2020
Esperteime unha hora máis tarde do
habitual porque estaba tan cansa que non
oín a alarma do reloxo. Se me deitara
antes, non me tería erguido tan tarde.
Namentres meus pais e mais eu
almorzabamos, decatáronse de que
estaba un chisco molesta e
preguntáronme que me pasaba. Como
non quería preocupalos, admitín que
estaba enfurruñada comigo mesma
porque non cumprira co meu horario. En
canto o dixen en voz alta, decateime do
ridículo que era. Se vexo os horarios
como regras estritas que sempre deben
ser respectadas, van facer que me
angustie! Así pois, decidín que non me
vou preocupar por iso nunca máis, é dicir,
de agora en diante os horarios van ser
bastante flexibles. Meus pais parecían
contentos de escoitar iso! De feito,
dixéronme que estaban moi orgullosos de
min.

Due to the suspension of face-to-face
classes, email has become the most
useful tool to keep students and teachers
in touch. In fact, it is one of the apps that
I use the most at the moment. Once I
had read the messages and replied to
some of them, I did my Greek and Latin
homework. While I was parsing and
translating sentences, I realized that I
had forgotten the third Latin declension.
That’s why I decided to go over it, so I
spent all morning studying Latin.
In the afternoon, my father suggested
playing a game of ping pong. Although I
still had some homework to do, I couldn’t
refuse such an appealing plan!
21 st April, 2020
I woke up half an hour later than usual as
I was so exhausted that I couldn’t hear
the alarm clock. If I had gone to bed
earlier, I wouldn’t have got up so late.
While my parents and I were having
breakfast, they noticed that I was a bit
upset and so they asked me what was
going on. As I didn’t want to worry them,
I admitted that I was angry with myself
because I hadn’t kept my schedule. No
sooner had I said it out loud when I
realized how ridiculous it was. If I see
schedules as strict laws that must always
be respected, they will make me feel
stressed! That’s why I have decided that I
won’t worry about it anymore, that is to
say, from now on schedules are going to
be rather flexible. My parents seemed
happy to hear that! In fact, they told me
that they were really proud of me.

Sempre tiven unha boísima relación cos
meus pais, pero dáme a sensación de que
agora levámonos mellor que nunca.
Quizais sexa porque pasamos moito
tempo xuntos por mor do confinamento.
Dado que eles teletraballan, teñen máis
tempo libre que antes de que se
declarara o estado de alarma. En canto a
min, sigo traballando tanto coma sempre
pero teño tempo para facer outras
actividades como ler, ver películas, facer
exercicio, etc. Divírtome moito coa miña
familia e coas miñas amizades!
Evidentemente non quedamos, pero falo
con elas por videochamada. En resumo,
aínda que non podo saír da casa, estouno
pasando moi ben nestes días de
confinamento!
22 de abril do 2020
En canto sentín o espertador, erguinme
para apagalo. Vaia ruído atronador!
Despois de almorzar cos meus pais, fun
ao meu cuarto e púxenme a traballar.
Primeiro, escribín unha redacción en
francés sobre unha visita virtual a un
museo parisiense. Escollín o Palacio de
Versalles, que foi a residencia de Luís
XIV, coñecido como o Rei Sol. Malia que a
súa beleza e o seu luxo me deixaron
pasmada, paréceme moi inxusto que a
realeza vivira nun paraíso mentres o
Terceiro Estado pasaba fame. Xa dera a
hora de xantar, así que gardei o
documento e pechei as xanelas. Non
puiden apagar o ordenador porque non
pechara a páxina de Wordreference. Por
certo, esta é a web que máis visito para
aprender palabras e expresións novas en
inglés e en francés e para incluílas nas
miñas composicións.

I have always had a great relationship
with my parents, but I feel that nowadays
we get along better than ever. That’s
perhaps we spend plenty of time together
due to the confinement. As they
telecommute, they have more free time
than before the state of alarm was
declared. As for me, I keep on studying
as much as always but I have time to do
other activities such as reading, seeing
films, working out and so on. I have a lot
of fun with my family as well as my
friends! Of course, we don’t meet each
other, but I talk to them by video call. All
in all, even though I can’t get out of
home, I’m having a great time in these
days of confinement!
22nd April, 2020
As soon as I heard the alarm clock, I got
up to switch it off. What a thunderous
noise! After having breakfast with my
parents, I went to my room and started
working. Firstly, I wrote a composition in
French about a virtual visit to a Parisian
museum. I’ve chosen the Palace of
Versailles, which was the residence of
Luis XIV known as the Sun King. Although
its beauty and luxury have left me
astonished, I find pretty unfair that the
royalty lived in a paradise while the Third
Estate was suffering from hunger. As it
was time to have lunch, I saved the
document and closed all the windows. I
couldn’t turn off the computer because I
hadn’t closed the website of
Wordreference. By the way, this is the
page I visit the most to learn new words
and expressions in English and French
and include them in my compositions.

Apaguei o ordenador e senteime na mesa
a xantar. A comida estaba tan deliciosa
coma de costume!
Pola tarde rematei a redacción e fixen os
meus deberes de filosofía. Aínda que
normalmente emprego Internet para
buscar información, tamén me permite
seguir en contacto coas miñas amizades.
Estaba en videochamada con algunhas
delas cando meu pai petou na porta.
Preguntoume se podía pasar e por
suposto respondinlle que si. Abriu a porta
e díxome se quería algunha cousa do
supermercado. Contestei que me apetecía
unha barra de chocolate. Sorriu cara min
e marchou. Hei de admitir que teño un
pouco de medo cando meus pais saen da
casa, pois non quero que se contaxien de
coronavirus. Ás veces vénme á mente a
posibilidade de que a xente que quero ou
eu enfermemos. Porén, se seguimos as
medidas para protexérmonos do virus,
supoño que todo irá ben.

Once I have switched the computer off, I
sat at the table and had lunch. The meal
was as delicious as always!
In the afternoon, I finished the essay and
did my philosophy homework. Though I
usually use the Internet to search for
information, it also allows me to keep in
contact with my friends. I was on a video
call with some of them when my father
knocked on the door. He asked whether
he might come in and, of course, I said
yes. He opened the door and asked me if
I wanted anything from the supermarket.
I answered that I fancied a chocolate
bar. He smiled at me and went out. I
have to admit that I’m a bit afraid when
my parents leave the house as I don’t
want them to catch coronavirus. The
possibility that the people I love or I get
ill sometimes comes to my mind. However, if we follow the measures to protect
ourselves from the virus, I suppose that
everything will go alright.

23 de abril do 2020
Hoxe é o Día Internacional do Libro e o
Día da Terra! No meu instituto,
celebramos esta data subindo vídeos
onde alumnado e profesorado recomendan libros. Cando xa vira tódolos vídeos,
rompín a chorar de emoción porque
acababa de lembrar a razón pola que
tanto me gusta o meu colexio: síntome
na casa. Non só aprendo estudando e
facendo deberes, senón tamén
implicándome en gran cantidade de
proxectos como o grupo de teatro, o
comité climático ou o club de lectura.

23rd April, 2020
Today is World Book Day and Earth Day!
In my high school, we have celebrated
this date by uploading videos where
students and teachers recommend books.
By the time I had seen all the videos, I
was crying with emotion as I have just
remembered the reason why I like my
school so much: I feel at home. I don’t
only learn by studying and doing
homework, but also by getting involved in
plenty of projects like the drama club, the
climate committee, or the reading club.

Grazas ao meu colexio, tiven a
oportunidade de coñecer e relacionarme
con xente incrible como compañeiros/as
que se converteron en bos/boas amigos/
as, profesores/as xeniais que admiro,
músicos/as ou escritores/as. Ademais,
tiven a oportunidade de entrevistar a
persoeiros como Sés ou Jordi Sierra, ir de
excursión a Roma e a Madrid, participar
en moreas de concursos... En definitiva,
boto de menos o instituto!
24 de abril do 2020
Acaba de publicarse o blog do comité
climático! Algúns compañeiros e
compañeiras felicitáronme polo texto que
escribín. Por certo, esta mañá tivemos
videoconferencia, así que vin a algúns
deles por primeira vez dende que se
decretou o confinamento. Uns cantos
estudantes parecían bastante cansos e
non dixeron unha soa palabra durante a
clase, mentres que outros semellaban
contentos de verse de novo. Acababamos
de despedirnos cando recibín unha
mensaxe da delegada. Enviáranos o
horario coas clases que imos ter por
videoconferencia de agora en diante

Thanks to my school, I had the chance to
meet and interact with amazing people
such as classmates that have become
good friends, great teachers that I
admire, musicians, or writers. Also, I
could interview some celebrities like Sés
or Jordi Sierra, go on a school trip to
Rome and Madrid, participate in lots of
contests… All in all, I do miss high school!
24th April, 2020
The climate committee’s blog has been
just released! Some classmates have
congratulated me for the text I had
written. By the way, this morning we’ve
had a videoconference, so I’ve seen some
of them for the first time since the confinement had been decreed. A few
students looked rather tired and didn’t
say a word during the lesson, while
others seemed happy to see each other
again. Hardly had we said goodbye when
I received a message from the delegate.
She had sent us the timetable with the
lessons that we are going to have by
videoconference from now on
Teresa Cousillas

Bailar, rir, tocar, sentir e gozar. Probablemente non soubese comezar doutro xeito un

Foliadas Solidarias

escrito do que supuxeron para min as
en Baio.
Contar con artistas de tal calibre como os que foron pasando polo noso escenario non é
algo do que todo o mundo poida presumir. Todo comezou, para variar, cunha idea de
Manolo Maseda. Que podía saír mal? Xuntar unha foliada cun motivo solidario eran
dous conceptos pouco vistos, polo menos dende a miña perspectiva e... sorpresa!
Tremendo éxito.
A primeira delas, no 2015, supuña outro paso adiante no lazo que, dende hai moitos
anos, une á cultura galega e á vila de Baio. Artistas e grupos como Xurxo Souto,
Taghaitaí, Do Fondo do Peto e Taín visitaban as nosas terras para facérense querer. E
tanto que o conseguiron! Que marabilla velos a todos (mención especial ao noso David
Canto -que terán os de Burela?-)! Para poñer o sinal de identidade baiesa, tamén
tratamos de amosar ao público como nos defendíamos dende a mestura
Vintenbaio–Adro, algo que repetiriamos ao longo destas celebracións.
Foi un festexo diferente, nunca nos tiñamos visto nunha así. Todo o recadado foi
destinado a axudar ao pobo sirio, unha causa que nos fixo valorar realmente o traballo
realizado e a importancia de realizar actos desta índole.
Xa na segunda foliada solidaria, no ano 2017, contamos ca presenza das Tanxugueiras
e Os d´Abaixo, ademais de xuntarnos cos regueifeiros e con grupos como Taghaitaí, Do
Fondo do Peto e Oîma. O recordo máis bonito que teño desta segunda foliada foi, sen
dúbida, tocar a Xota de Muimenta acompañados por este último grupo. Bailamos, rimos
a escachar, e gozamos da nosa música e tradición en favor dos Servizos Sociais do
Concello de Zas, destinatarios do recadado nesta segunda festa.
Na terceira delas, levada a cabo no ano 2018, os artistas convidados foron Isabel Risco,
Punto e Volta, as Pandereteiras de Muíño, as regueifeiras Lupe e Alba María, Oîma e
Voodoo. Dende a Asociación Cultural Adro seguimos colaborando tamén coa causa, e
entre todas e todos volvemos conseguilo: lograr unha boa entrada en favor, neste
caso, dos Pallas@s en Rebeldía, que loitan pola xustiza social.
Estaba claro, a idea fora un auténtico exitazo! Xa na última delas (ata o día de hoxe),
levada a cabo fai pouco máis de medio ano, deleitáronnos de novo Alba e Lupe aos
‘micros’, o dúo Ameixeiras-Caamaño, Habelas Hainas e Laura Romero. Así mesmo,
viñeron facer festa os nosos veciños de Vimianzo, Trubisquiña, así como o noso grupo
Vintenbaio, facendo acto de presenza como cada ano. Nesta foliada tamén houbo a
oportunidade de mercar o marabilloso disco Ao Son Delas, nado da unión de grandes
mulleres que arrimaron o ombro para crear esta delicia para os oídos.
Por último, e despois dun bo repaso, chega o momento reflexión:
Que bo e que bonito é contar con xente que non sexa capaz de estar sentada nin un
minuto. Aquí o noso director, fillo adoptivo (creo que xa se pode considerar) de
Baio, fixo por nós e pola xustiza social un traballo impecable. Ter esa perspectiva da
vida, e considerar a necesidade de axudar mediante a nosa cultura a xente que máis o
precisa non é só un xesto bonito, e que é marabilloso!
Crer para crear, crear para crer... que bonito é ser de Baio! Vivan as nosas foliadas!
Fran Gabín

Mural realizado no noso centro polo colectivo "Mutante creativo"

Grazas Manolo
polo teu traballo e dedicación
a noso centro
(e a esta revista)
estes oito anos
intensos.
Para ti son estas
palabras que dedicou
Xosé Neira Vilas a Castelao:
"Falou, escribiu, pintou, organizou e ata
cantou na defensa do seu
país e da súa personalidade
histórica e cultural"
Deixas aquí unha fonda pegada
Ata sempre.

