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Redacción

Hai numerosas evidencias de que 
o clixé de xénero sigue presente na 
toma de decisións académicas e pro-
fesionais, unha reflexión chea de 
oportunidade neste mes de marzo no 
que se conmemora o Día Internacio-
nal da Muller. Beatriz Rodríguez Mi-
llán, 18 anos, estuda o ciclo supe-
rior de Automoción no Politécnico de 
Santiago. Quere ser mecánica. Sem-
pre tivo o apoio da súa familia para 
elixir con liberdade a súa profesión. 
“Estou segura de que moitas mozas 
estarían dispostas a facer este ciclo, se 
non fose polo medo a como van ser 
aceptadas polos compañeiros”, conta 
sorrindo. É a única moza nunha clase 
de 20 alumnos, “sempre me sentín 
unha máis”. Cando remate os estudos, 
gustaríalle traballar nun taller e “no 
futuro, cando teña máis experiencia, 
montar o meu propio taller”. 

No mesmo Politécnico, Rebeca es-
tuda Carpintería, son so dúas mo-
zas nunha clase de 23 alumnos. Ou-
tras colegas de centro, Cristina, Ta-
nia, Marta e Irene,estudan o ciclo de 
Sistemas de Telecomunicacións e In-
formática. Son as únicas catro mozas 
nunha clase de 22 alumnos. Son pou-
cas, pero brillantes. “Temos as mello-
res notas da clase”, contan divertidas.

Carmen Mariño, 43 anos, veciña de 
Santiago, traballou durante toda a súa 
vida como dependenta dunha tenda e 
recepcionista na consulta dun médico 
pero hai dez anos decidiu cambiar a 
súa vida cansada dun traballo rutina-
rio. Un día pola rúa viu a unha mu-
ller conducindo un autobús e iso ani-
mouna a sacar o carné para conducir 
este tipo de vehículos. Dous meses 
despois xa tiña traballo como con-
dutora na empresa La Estradense na 
que leva máis de nove anos. Na casa 
de Carmen houbo diferentes posturas 

cando comunicou a decisión de dedi-
carse a esta profesión, o seu pai, de oi-
tenta anos, nun principio non cría que 
fose un traballo adecuado para unha 
muller pero pouco a pouco foino acep-
tando, a súa nai, sen embargo, sen-
tiuse dende un principio moi orgullosa 
da súa filla. As persoas que utilizaban 
este transporte ao principio quedaban 
estrañadas ao ver a unha muller con-
ducindo e moitas usuarias de idade 
avanzada  acercábanselle para felici-
tala por ser muller e ter esta profesión. 

Carmen nunca recibiu ningún comen-
tario machista, pero si recoñece que 
as persoas usuarias se fixan máis en 
como conduce o autobús que se fose 
un home ao volante e están máis pen-
dentes dos erros que poda cometer. En 
canto aos seus compañeiros de traba-
llo, nunca recibiu trato discriminatorio 
por ser muller, todo o contrario,conta 
que sempre lle axudaron moito e a tra-
taron moi ben. Ela, que nunca soñara 
con ser condutora de autobús e que se 
atopou con esta profesión cansada de 
facer sempre o mesmo no seu día a 
día, acabou atopando un traballo que 
lle gusta e co que se sente feliz .

Cristina Posada Sáez, 38 anos, foi a pri-
meira muller bombeira en Galicia. Leva 
15 anos apagando lumes e rescatando 
persoas, adscrita ao parque de bombei-
ros de Ourense. A súa chegada foi aco-
llida de forma desigual polos seus co-
legas, todos homes. “Houbo reaccións 
de todo tipo”, conta agora cun sorriso a 
través do teléfono, mentres eles a escoi-
tan. Na súa toma de decisión, tivo todo 
o apoio dos seus amigos, pero non tanto 
da familia, por pensar que era “unha 
profesión dura e perigosa”. O certo é 
que é un traballo que require estar en 
forma, tanto física como emocional-
mente, “hai que ter a cabeza ben amo-
blada, ter unha boa condición física e 
tamén facer unha xestión axeitada das 
emocións”, resume. 

Elas adoitan levar o timón, uhh, ahh, as mozas son gue-
rreiras… Tres décadas despois, e aínda resoando na nosa 
memoria colectiva estes acordes da canción de Coz,elas 
seguen decididas a conquistar sectores profesionais tra-
dicionalmente reservados a eles. Bombeiras, soldado-
ras, mecánicas, pilotos de aviación ou condutoras de bus 
forman parte cada vez máis da paisaxe profesional do 
noso entorno. Pero aínda así, as estatísticas amosan moi-
ta predominancia dos estereotipos de xénero á hora de 
elixir o futuro profesional

Foto: Míriam Méndez

UHH, AHH! AS 
MOZAS SON 
GUERREIRAS

Un Informe sobre Elección de Estu-
dos de Enxeñaría, realizado por un 
equipo de investigadores da Univer-
sidade de Vigo, dirixido por Fran-
cisco JavierÁlvarez-Lires e publicado 
en 2014 na Revista de Investigación 
en Educación, conclúe que as enxe-
ñarías están lonxe do universo vital 

das alumnas. A pesar de que as mu-
lleres obteñen mellores cualificacións 
cos seus compañeiros, perciben que 
as súas notas non abondan para op-
tar a unha carreira de enxeñaría. So un 
30% considera que podería superar 
estes estudos e so un 19,8% cre que se 
trata dun traballo axeitado para elas.

As enxeñarías, lonxe do universo vital das alumnas

cristina Posada, primeira bombeira de Galicia
Foto: Laura Gómez

Foto: Alejandra Vaughan
carmen Mariño, ao volante dun autobús da estradense

Beatriz Rodríguez, con varias compañeiras do Politécnico
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Luisa Fernanda Torres

Vén de entrar no selecto Grupo Nove, 
a vangarda gastronómica made in Ga-
licia. Empezaron sendo nove e agora 
son 22. Profesionais de elite, que rei-
vindican a modernidade e a nova co-
ciña galega, sen renunciar ás orixes. 
Todo perfecto, se non fose porque o 
club é case exclusivamente masculino. 
Agora, a recente incorporación de Lu-
cía Freitas(Santiago, 1983),cociñeira 
e propietaria do restaurante A Tafona 
Casa de Xantar, avanza na feminiza-
ción do Grupo Nove.

Ela observa que, a pesares da presenza 
tradicional da muller na cociña das ca-
sas e mesmo dos restaurantes, a repre-
sentación cae en picado no salto á alta 
cociña, “isto é o verdadeiramente difí-
cil para a muller, porque esixe renun-
ciar a todo, a calquera tipo de vida ou 
proxecto familiar”, explica Lucía. E 
sabe do que fala: traballa máis de 16 
horas cada día. Madruga para chegar 
cada mañanciña á praza de abastos 
de Santiago, explorando de posto en 
posto, elixindo os mellores produtos 
para a cociña da Tafona, e remata pa-
sada a media noite despedindo aos úl-
timos clientes que saen do restaurante.

É practicamente a única muller coci-
ñeira que vai facer a compra á praza. 

“Como son moi pizpireta, pois falo 
coas praceras, explícolles por que 
elixo uns chícharos e non outros, por 
que as minicenorias son máis doces ou 
por que non o máis grande é o mellor”. 
E conta que tamén aprende moito de-
las, das lúas, das mareas, das xiadas…

Moito do produto que sirve na Tafona 
procede da súa propia horta en Teo, 
onde reside. Fresas albinas. Kiwiños. 
Minicenorias. Como parte dun menú 
no que o culto ao pan –nas súas ver-
sións de millo e de trigo- é toda unha 
declaración de intencións. 

O pan, como benvida. Logo xa virán a 
sopa de pita. Snacks. Sorpresas. Áci-
dos. Amargos. Todo, tendo como bá-
sicos as verduras, o peixe e o marisco.
Na Tafona cociñan a catro mans. As de 
Lucía e as de Nacho Tierno, o seu 
socio. A dobre condición de coci-
ñeiros e propietarios marca unha 
diferenza substancial no modelo 
de negocio,“vívese con máis inten-
sidade, é o noso nome o que está en 
xogo”, resume.

Formada profesionalmente en Bilbao, 
conta que sempre mirou a Galicia “con 
ollos de desexo” tendo como referen-
cia o Grupo Nove. Defende que San-
tiago ten moi bo nivel de restauración 
e cree que a cociña é un deses bastións 

Lucía Freitas, a 
cociñeira pizpireta

Laura Gómez

Sen chegar aos 30 anos, é propieta-
ria dunha empresa téxtil de éxito na-
cional que, como ela nos recoñece, é 
como o seu fi llo debido ás horas e ilu-
sión depositadas neste proxecto feito 
realidade. Ser deseñadora foi sempre 
para Paula Montoto unha vocación e 

algo que viviu dende moi pequena na 
empresa familiar do seu avó, cando 
xogaba entre tecedoras e novelos de 
punto soñando con poder deseñar 
prendas de moda nun futuro.Ese día 
chegou despois de formarse durante 
todos os veráns tanto  na propia em-
presa, pasando cada ano por un depar-
tamento diferente e así aprender todas 

e cada unha das tarefas da empresa, 
e tamén na Escola de Moda de Gali-
cia de Pontevedra. Nesta escola puido 
comprobar que a maioría do alum-
nado era mulleres,e sen embargo os 
nomes que despois máis soan son os 
masculinos, cree Paulaque o motivo é 
que á muller séguelle a custar máis fa-
cerse un nome nesta profesión.

Na empresa Montoto a maioría da 
plantilla está formada por mulleres 
e os postos de responsabilidade ta-
mén os ocupan elas, pero recoñece 
que fora da súa empresa non é así, xa 
que aínda que a sociedade avanzou 
moito tamén considera que para unha 
muller é máis difícil atopar traballo e 
moito máis nun posto de responsabi-
lidade.

No tocante a referentes profesionais 
afi rma que son mulleres, nomeando 
á londiniense Stella McCartney ou 
á francesa Isabel Marant, aínda que 
nos confesa que non é moi fi el a nin-
gunha deseñadora senón que se rexe 
por os gustos da tempada que presen-
ten cada unha delas.

Paula Montoto deseña roupa para 
mulleres dunha idade media, moder-
nas, actuais, independentes e seguras 

de si mesmas. Nas súas coleccións 
sempre está presente a comodidade 
sen renunciar nin á feminidade nin á 
elegancia.

Na súa anterior colección seguiu tres 
liñas con diferentes tendencias. A pri-
meira, Moonrise Kingdom, inspirada 
na película de WesAnderson, ambien-
tada en Nueva Inglaterra nos anos 
60.Esta colección está confeccionada 
con angoras delicadas en tonalidade 
mostaza, fento e borgoña.

A colección Círculo Polar é máis in-
vernal e está baseada en patróns over-
size con tons pastel que aportan do-
zura. Por último quedaría a colección 
DrunusDulcis inspirada en antigos li-
bros de plantas para prendas de liñas 
sinxelas en cores carmesí, verde e ne-
gro que dan forma a unha colección 
cómoda e distinguida confeccionada 
con fi bras naturais como lá ou mo-
hair.

Calquera de estas tres coleccións ti-
veron moi boa acollida no público e 
agora queda presentar as novas colec-
cións primavera-verán 2015. Paula 
ten previsto sacar á luz as súas novi-
dades en un mes pero ate entón é todo 
un segredo.

Paula Montoto, a 
empresaria de moda

sobre os que se debe asentar o orgu-
llo colectivo deste país. Cree profesio-
nalmente en Marcelo, por riba de to-
das as cousas. “Foi un auténtico pre-
cursor”, resume a última incorpora-
ción ao Nove, quen di que estar nas 
apostas das Estrelas Michelín “én-
chenos de osíxeno”.. 

Lucía Freitas é desa clase de per-
soas que non vive, arde. Que non 
traballa, soña. Que non se rende, 
se crece. Se unha mañancina vos-
tede a atopa deambulando pola praza 
de abastos de Santiago, sígalle de 
preto a pista:a paixón é 
contaxiosa.
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as porcións estean mal calculadas, 
que o tempo dispoñible para co-
mer sexa ás veces demasiado es-
caso e non permita acabar o prato, 
as dúbidas sobre a axeitada con-
servación do alimento ou a mani-
pulación excesiva de froitas e ver-
duras, están detrás de tanto des-
perdicio. 

No ámbito dos fogares é onde se 
produce a maior irresponsabilidade 
individual.O desperdicio medio por 
fogar (2,7 persoas de media) é  de 
1,3 quilo/semana o que fai un to-
tal de 76 quilo/ano, segundo pon de 
relevo o estudo publicado en 2013 
pola Confederación Española de 
Cooperativas de Consumidores e 
Usuarios, avalado polo Instituto Na-
cional de Consumo. 

A meirande parte de produtos desbo-

tados, o 19,3%, pertencen ao grupo 
de alimentos formados polo pan, ce-
reais e outros de pastelería. A conti-
nuación seguen as froitas e verduras 
(16,9%), leite, iogures, queixos e ou-
tros derivados lácteos (13,3%) e as 
pastas, arroces e legumes (13,2%). 
Despois van as bebidas (7,4%), as 
carnes (5,9%), as comidas precoci-
ñadas (5,7%), os embutidos (4,5%), 
os snacks (4,1%), alimentos en con-
servas (3,7%), peixes e mariscos 
(3,4%) e ovos (2,7%).

Luísa Fernanda Torres

Informes recentes, como o emitido 
polo Parlamento Europeo a finais de 
2013, calculan que en España se ti-
ran 7,7 toneladas de alimentos ao 
ano, ocupando o pouco honorable 
sexto posto entre os países europeos 
que máis comida desbotan. O máis 
alarmante é quecase a metade des-
tes alimentos (45%) non terían por 
qué acabar no lixo se foran mellor 
xestionados. Mentres, aproximada-
mente tres millóns de persoas viven 
en España en situación de pobreza 
severa, segundo datos de Cáritas. 

O desperdicio é un concepto que 
atinxe ao conxunto de produtos ali-
menticios descartados da cadea 
agroalimentaria por razóns econó-
micas, estéticas ou pola proximi-
dade da data de caducidade, pero 
que seguen sendo perfectamente co-
mestibles e aptos para o consumo 
humano e que, a falla de posibles 
usos alternativos, terminan elimina-
dos como residuos.

Obedece a malos hábitos de com-
pra e consumo, así como a unha in-
adecuada xestión e manipulación 
dos alimentos. Factores como que 

Tiramos. Malgastamos. Perdemos. Desaproveitamos. 
Desperdiciamos… Verbos para describir o que facemos 
a diario nas sociedades desenvolvidas cun terzo da co-
mida. Un costume que habita nos fogares, nos restau-
rantes, nos bares, nos descartes dos supermercados...de 
cidades nas que milleiros de persoas pasan fame.

DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS: 

A INDOLENCIA 
CRECENTE

Son descartados por ra-
zóns estéticas ou pola 
proximidade da data de 
caducidade, pero perfec-
tamente comestibles e ap-
tos para o consumo

Estamos en Edificio Vilacambre. C/ Pitelos. 
Santiago de Compostela - Telf: 678 641 092 También taller en Negreira

Ofrece unos cursos especiales:

7
MARZO

Sábado Profesora Isabel Gomez
Horario: mañana (10-14) y 
de tarde (16-20).
CURSO INTENSIVO DE 4 
HORAS. ELABORAREMOS 
UN BONITO MONEDERO 
Y UNA AGENDA.

Profesora Loli. Turño mañana: 
10-13. Turno tarde: 16-19
APRENDEREMOS LA TECNICA 
BASE PARA CONFECCIO-
NAR: BOLSOS, NECESERES, 
COLCHAS USANDO TAN 
SOLO CINTAS DE COLORES.

CURSO DE CARTONAJE
21

MARZO

Sábado

CURSO DE MESHWORK
TECNICA BASE

Foto: Alejandra Vaughan
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No Banco veciñal de Alimen-
tos de Teo levamos dous anos loi-
tando por recuperar alimentos en 
bo estado para a veciñanza antes 
de que acaben no lixo. Sabemos 
que a verdura, a froita, a carne, 
o peixe ou os derivados dos lác-
teos son moi importantes na dieta 
de calquera. Sabemos que repar-
tir lentellas ou arroz é unha axuda, 
pero que cando vas cociñar nece-
sitas unha cebola, un allo, unhas 
berzas ou un chourizo para facer o 
prato. E resulta que as empresas ás 
que nos diriximos non queren co-
laborar nesa liña. As desculpas son 
continuas.

Hai para tod@s. Esa é a clave de 
todo isto. Seica é unha obviedade, 
pero de tanto sabelo e non loitalo, 
acabamos esquecéndoo. Se todos 
os días (todos, insisto) os super-
mercados tiran comida en bo es-
tado ao lixo, o reparto deses ali-
mentos podería crubrir as necesi-
dades de moitas familias. Entón, 
cal é a razón de que os supermer-
cados non asuman a súa responsa-
bilidade e cedan os alimentos para 
a xente que os necesita? Cal é a ra-
zón de que os diferentes gobernos 
(estatal, rexional) non interveñan 
cunha lei que obrigue ás empresas 
a ceder os alimentos que van tirar 

ao lixo? 

Nós ofrecémonos a ser a correa 
de distribución. A que esa bar-
queta de carne a piques de cadu-
car acabe nunha casa con necesi-
dade. Igual que cando repartimos 
mazás, pementos ou ovos cos ve-
ciños porque non os damos consu-
mido. As grandes superficies non 
teñen clientela para tanta produ-
ción e na rúa hai xente que pasa 
fame. Fame, catro letras e un sig-
nificado moi fondo como para que 
non se asuma a responsabilidade 
colectiva en cada estamento. 

Porque deixar que os cidadáns 
sexamos, unha vez máis, respon-
sables do que sucede é unha co-
bardía. Porque nas campañas de 
recollida de alimentos quen fai o 
esforzo é o cidadán que merca o 
produto para entregalo ás organi-
zacións benéficas, pero quen sae 
nos titulares dos medios de comu-
nicación son os supermercados. 
Outra hipocresía máis que abonda 
neste asunto: non falamos de cari-
dade, trátase de xustiza. Hai para 
tod@s.

Angel Suanzes, voluntario 
do Banco veciñal de 

Alimentos de Teo

Hai para tod@s

Cadea de 
impactos no 
medio ambiente
Segundo a FAO, os alimentos que pro-
ducimos e non comemos consumen un 
volume de auga equivalente ao caudal 
anual do río Volga, o máis longo e cau-
daloso de Europa. E son, ademais, res-
ponsables do vertido de 3.300 millóns 
de toneladas de gases de efecto inver-
nadoiro á atmosfera.

Hai iniciativas públicas que pretenden 
frear  o  problema global que supón o 
desperdicio alimentario, como a estra-
texia “Máis alimento, menos desperdi-
cio” posta en marcha polo Ministerio de 
Agricultura en abril de 2013.  Pero, so-
bre todo, hai iniciativas cidadáns e veci-
ñais, urxidas pola crise e cimentadas no 
compromiso solidario e colaborativo, a 
través dos bancos de alimentos. 

Se ben é certo que os bancos de ali-
mentos ven mermada en parte a súa 
intencionalidade de dar unha oportu-
nidade aos descartes de alimentos das 
superficies de distribución, que ao final 
de cada día enchen milleiros de conte-
dores ao redor das cidades. 

Datos
O estudo monográfico sobre o Desperdicio Alimentario do Barómetro do 
Clima de Confianza do sector agroalimentario, de xuño 2013, revela que:

• O 78,8% dos distribuidores retiran de media un 5,6% de produtos por so-
brepasar as datas de consumo preferente e caducidade.

• O 41,3% dos consumidores manifesta ter diminuído a cantidade de ali-
mentos que tira e o 13,7% reutiliza máis alimentos como o aceite.

• A metade dos axentes que retiran produtos porque non poden comerciali-
zalos manifesta que os tiran. A porcentaxe de reciclaxe/reutilización é dun 
38,6% entre os produtores, dun 31,4% na industria e dun 22,4% entre os 
maioristas.

• A porcentaxe máis alta dos que doan a bancos de alimentos e outras enti-
dades benéficas está nos maioristas cun 44,9%, mentres que na industria é 
dun 18% e entre os produtores dun 9,2%.

Foto: Alejandra Vaughan

Foto: Alejandra Vaughan
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Non somos capaces de poñernos de 
acordo neste país! Este é o máis grave 
problema que temos, o cal non tería 
maior importancia se non estivésemos 
a falar dun asunto, Asunto con maiús-
culas, fundamental para a nosa super-
vivencia como sociedade, un asunto 
no que estamos involucrados todos 
durante anos, e algúns durante toda a 
nosa vida laboral (a lo menos). 

Falamos de educación todos e todas, 
os que están a estudar, os pais e nais 
dos nenos en idade escolar, os mestres 
de todos os niveis educativos, e por su-
posto os e as dirixentes aos que elixi-
mos para, entre outras cousas, mellorar 
precisamente a educación da nosa po-
boación. Porque efectivamente as en-
quisas internacionais (nomeadamente 
o informe Pisa) non nos sitúan entre os 
países cun máis alto nivel de coñece-
mentos e competencias.
Non poño en dúbida que a vontade dos 
nosos gobernantes é a de mellorar a 
cualificación educativa da poboación, 
sexan da orientación política que se-
xan, pois xa é globalmente aceptado 
que o aumento do nivel educativo da 
poboación dun país ou rexión deriva 
nun incremento da riqueza e do benes-
tar, cuestión demostrada en numero-
sos estudos no ámbito da economía da 
educación. 

O problema é que a cuestión educativa, 
na miña opinión (será deformación 

profesional),é un verdadeiro asunto de 
Estado, que debería estar por enriba 
de calquera cambio de goberno, pois 
o único que se obtén cos cambios con-
tinuos nas leis é unha inestabilidade 
que non aporta nada bo, xa que orienta 
os esforzos de tódolos que estamos in-
mersos neste sector a asuntos que po-
deríamos chamar “colaterais” e non ao 
máis importante que son os nosos es-
tudantes.Entre tanto, o alumnado está 
no medio, suxeito as decisións cam-
biantes e cunha forte incerteza sobre o 
acertado da formación recibida.

Falo do que me é máis próximo, o ám-
bito universitario, no que nestes mo-
mentos estamos a navegar en augas 
turbulentas (como dicía a canción), 
é non sabemos se chegaremos a bo 
porto. 

Levamos escasos dous anos con gra-
duados nos títulos universitarios adap-
tados a o “plan Boloña”. A idea ini-
cial era boa: que os títulos se equipara-
ran cos europeos, baseados nunha for-
mación máis práctica e con un maior 
seguimento da labor dos estudantes 
por parte do profesorado, o que im-
plica unha ratio estudante/profesor 
menor que a que se tiña nas licencia-
turas, para poder dedicarlle a aten-
ción necesaria a cada estudante. Todo 
elo levaría a unha maior inserción la-
boral. Pero había que facelo como se 
nos dixo reiteradamente “a custe cero” 

(incremento de custe nulo se entende), 
pois a situación non permitía mais in-
versións. Despois o pronunciado da 
crise levou a uns recortes que supuxe-
ron reducións no profesorado e nos or-
zamentos dos centros de docencia uni-
versitarios.

Por outra parte, o labor docente que 
debería ser primordial non está valo-
rado na mesma medida que o labor in-
vestigador do profesorado, polo que o 
persoal docente e investigador que res-
ponde aos estímulos promovidos po-
las autoridades académicas nacionais 
debe dedicar todo o tempo do que dis-
poña a tarefas investigadoras, isto é, 
basicamente a lograr publicar en revis-
tas de un alto impacto (desto habería 
moito que falar, pois un traballo cien-
tífico moi importante no ámbito local 
pode ser considerado sen valor dende 
o punto de vista do impacto).
A pesar do antedito, a capacidade do 
profesorado universitario para ser 
quen de formar adecuadamente ao 
alumnado está demostrada, pois qué 
tan solicitados están noutros países! 
(pena que a nosa estrutura económica 
non sexa quen de aproveitar aos nosa 
ben preparada xuventude).

Nestas estamos cando agora aparece 
un novo cambio, ou non?, a saber...que 
o noso ministro propón cambiar de ca-
tro a tres anos moitos dos graos, pero 
iso si, só aquelas universidades que así 

o dispoñan, e deixar , ou non?, os títu-
los de master en dous anos, ou en un, 
ou...de momento moitos reitores xa di-
xeron que ata o 2017 nada. 
Diríalle aos nosos dirixentes políti-
cos que o sistema universitario espa-
ñol non se merece este despropósito. 
Primeiro pasamos de licenciaturas de 
cinco anos a graos de catro, con caída 
dunha ministra de por medio, e mas-
ters que inicialmente eran de dous anos 
pasaron a ser de un. Nestes momentos 
existen numerosos títulos de master, 
algúns con moi pouco éxito de alum-
nado, pero ao mesmo tempo estase a 
restrinxir a posibilidade de ofertar ou-
tros con gran demanda. É claro que hai 
que racionalizar a oferta, e adaptarse 
as necesidades da sociedade.

Se os graos van ser de tres anos (aforro 
para as familias e para o Estado) que 
o sexan en todas as universidades, que 
os contidos dun título deben ser nun 
alto porcentaxe os mesmos en todas 
as universidades e facilitar así a mo-
bilidade do alumnado coas outras uni-
versidades de España e tamén do resto 
de Europa, e que os títulos sexan equi-
parables, que de iso se trataba o “plan 
Boloña”.

Emilia Vázquez Rozas, 
profesora titular de Universidade. 

Facultade CC Económicas
 e EmpresariaisUSC

Falando de educación
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Así poderíamos resumir á gañadora 
dos Goya por excelencia. Cun orza-
mento propio dun serial da escola, Al-
berte Rodríguez e mailo sempre incri-
ble Xavier Gutiérrez logran internar 
ao espectador na alternativa das perso-
naxes ao dispoñer das pistas para mos-
tralas irrepetibles paisaxes da España 
profunda na que desenrola súa escura 
trama. 

Abofé que sen tanto rebumbio publici-
tario dubidariamos se ir ao cine e soltar 
os cartos por pouco mais dunha hora 
de longametraxe. Porque xa se sabe 
que no cine patrio sempre pomos ato-
par dende un travestido toxicómano 
ata unha nai solteira que fai de fulana 
para manter aos seus pérfidos fillos 
descarreirados. E por suposto pillar 
cacho coas estupefactas imaxes no sa-
nitario madeinSpain, pois é sabido por 
todos que o truculento coma as esta-
días no cemiterio, vende. Nunca com-
prendín con exactitude porqué o cine 
español ten que mostrar carne ata o ex-
tremo do grotesco e namentres o  ga-
lego espetar vocábulos xordos e mal-
soantes case ata onde non pode.

Mesmo mercando nos postos senega-
leses ambulantes da rúa a maioría dos 

filmes e aproveitando tódolos descon-
tos habidos, presentes e futuros, qui-
xen ir vela, e fixen ben, moi ben, ma-
lia obriga da recadación da Facenda 
Pública na que Montoro atropélanos 
sempre que pode.

A caracterización destes policías 
ochenteros de homicidios da capital, 
ideoloxicamente opostos e despraza-
dos ao esquecido pobo das marismas 
do Guadalquivir involucroume nunha 
trama sobresaínte. Desas que, se esti-
vésemos na escola,  merecería un “A” 
con chatola. As típicas historias coas 
que todos poderíamos escribir unhas 
liñas sen moito xeito e que das mans 
doutros soan coma palabras anxelicais.
A fabulosa ambientación do thriller es-
trutura á película coma unha investiga-
ción inicialmente en conxunto, logo en 
paralelo alternando personaxes e con-
cluíndo coa mellor das formas posi-
bles. Certo é que non se trata dunha 
cinta excelente, pero si dunha obra ben 
facturada, escrita e interpretada. Se-
mella comezar a sorbelos primeiros 
grolos do refresco cando xa rematou. 
Non pola súa escaseza de contido, se-
nón polo entretemento que ofrece. 
Súa dinámica e personalidade mes-
turan as distintas españas nalgures 

aínda existentes, que resaltan cunha 
banda sonora para meu gusto, un tanto 
frouxa, e que case produce situacións 
planas por mor da complexidade do 
son, pero que ven salvada pola inclu-
sión total do movemento das inquie-
tantes situacións policíacas. Esta ac-
ción, con plans verdadeiramente coi-
dados por unha bárbara composición 
fotográfica, compensa, de sobrema-
neira as posibles deficiencias  da histo-
ria. A pesares disto e das inesquecibles 
personaxes coas súas ancestrais regras, 
ao final, tal vez, ao meu gusto, fora un 
pouco precipitado e poida que innece-
sario, disonante co ritmo levado. Pero 
supoño que se internásemos na súa at-
mosfera e, coma seus protagonistas, 
superásemolas diferenzas iniciais, po-
deriamos enfrontarnos ao salvaxe asa-
sino que dende hai anos mata mozas 
que ninguén lembra porque non im-
portan. 

Sen dúbida recomendaría novamente 
aos espectadores a internarse nesta 
filme non só para apoialo noso cine 
patrio, senón principalmente porque 
é unha boa obra coa que pasar un bo 
rato.

Carmen García

Naturalmente cativadora
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O voceiro do grupo municipal socia-
lista de Santiago e candidato á alcaldía 
de Santiago polo PSdeG-PSOE, Paco 
Reyes, presentou o pasado 21 de fe-
brero ao comité local a lista da súa can-
didatura para as eleccións, que resultou 
aprobada polo 83% da militancia. Trá-
tase dunha lista “renovada para gañar 
as eleccións” e pensada “para recupe-
rar Santiago para todos os veciños e ve-
ciñas”. “Faise necesario que Santiago 
recupere o seu pulso político e econó-
mico e que os composteláns vivan nas 
mellores condicións. Para iso é necesa-
rio que gañe as próximas eleccións mu-
nicipais o PSdeG”. As persoas que inte-
gran a lista electoral conxugan “solven-
cia profesional e experiencia na admi-
nistración”, explicou o candidato. 

Trátase dunha candidatura “plural”: os 
candidatos e candidatas ostentan profe-
sións moi variadas, destacando os ser-
vizos públicos, o ensino, o benestar so-
cial e a sanidade, así como o terceiro 
sector. Precisamente o benestar social 
e os servizos públicos serán os “eixos” 

que “hai que defender” na nosa cidade 
“nestes tempos nos que perigan”. 

Acompañan a Paco Reyes nos primei-
ros postos da candidatura socialista ao 

Concello de Santiago María José To-
bar, Gonzalo Muíños, Milagros Castro, 
Antón Barba e Beatriz Estévez. Pecha a 
lista o ex alcalde Xosé A. Sánchez Bu-
gallo, no número 25.

Rafael Millán 
Calenti, candidato 
de UPyD á Alcaldía 
de Santiago
UPyD en Galicia ven de ratificar 
a Rafael Millán Calenti, profesor 
universitario, avogado e letrado 
da Xunta, como candidato á Alcal-
día de Santiago nas municipais de 
maio. Foi no trascurso dun acto no 
que a formación UPyD en Galicia 
presentou a súa precampaña elec-
toral, identificándose como un par-
tido “creíble”, que concurre coa 
“honestidade e a seguridade” de 
que cumprirá co seu programa po-
lítico, tal e como declarou o coor-
dinador territorial de UPyD en Ga-
licia, José Antonio de Lorenzo. 
UPyD en Santiago mantén opera-
tivo o buzón para que a cidadanía 
faga chegar as súas propostas para 
completar o programa.

Labacolla comeza o ano cun crecemento do 
11,04% na pasaxe das conexión internacionais
O pasado mes de xaneiro, as co-
nexión internacionais do aeroporto 
de Santiago moveron 21.895 pa-
saxeiros, un 11,04% máis que os 
19.477 de xaneiro do 2014. Houbo 
once conexións internacionais: Xe-
nebra, Londres Stansted, Basel, 
Londres Gatwick, Frankfurt e Es-
tambul, que son conexións de ca-
rácter anual, e Zurich, París, Roma, 
Ámsterdam e Bruxelas, que operan 
na temporada de verán, pero tive-
ronvoosespeciais no Nadal. 

O obxectivo en 2015, segundo si-
nala o Concello, é chegar por pri-
meira vez ao medio millón de pa-

saxeiros nas conexións internacio-
nais do aeroporto, nun ano que será 
o de maior conectividade internacio-
nal, con 18 rutas directas con merca-
dos turísticos estratéxicos para a ci-
dade.

Conexións internacionais

As 18 conexións internacionais do 
aeroporto de Santiago neste ano se-
rán operadas por seis compañías. 
Vueling: Roma, Düsseldorf, Mu-
nich, Berlín, París, Amsterdam, 
Bruxelas e Zurich. Easyjet: Roma, 
Londres, Xenebra e Basel. Ryanair: 
Londres, Frankfurt, Milán. AerLin-

gus: Dublín. Turkish Airlines: Es-
tambul. Swiss: Zurich.

Estas 18 conexións suporán un au-
mento de cinco novas rutas no ae-
roporto de claro interese turístico 
para Santiago, xa que melloran a co-
nectividade da cidade con Alemaña 
e Italia. En Alemaña, as novas co-
nexións serán con Düsseldorf, Mu-
nich e Berlín. En Italia, Easyjet co-
mezará a operar a conexión con 
Roma, sumándose á que o ano pa-
sado puxo Vueling. Ademais, ha-
berá unha nova compañía no aero-
porto, Swiss, que operará unha co-
nexión con Zurich.

Paco Reyes presenta unha candidatura 
renovada para as eleccións municipais

A lista de Paco Reyes foi aprobada polo 83% da militancia socialista

Remata Ecotur, 
un programa de 
emprego no que 
participaron 23 
persoas 
O obradoiro de emprego ‘Eco-
tur Santiago’, un programa mixto 
de formación e emprego, formou 
a 23 persoas sen emprego nas es-
pecialidades de promoción turís-
tica local e información ao visi-
tante; confección e publicación de 
páxinas web; e operacións auxilia-
res de revestimentos continuos en 
construción. Ademais de formarse, 
o alumnado rehabilitou a Escola de 
Villestro para o seu uso como cen-
tro de visitantes ‘Val de Roxos-Ca-
miño a Fisterra’ e elaboraron recur-
sos materiais para a promoción do 
turismo ecolóxico da zona e unha 
páxina web do centro de visitantes. 

Na clausura de Ecotur, a conse-
lleira de Traballo, Beatriz Mato, 
destacou “a aposta decidida” da 
Xunta por estas actuacións, que 
desde 2009 permitiron que 50.000 
persoas obtivesen un certificado de 
profesionalidade.
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A Asemblea Aberta de Ames apro-
bou por unanimidade a candidatura 
de David Santomil para as eleccións 
do 24 de maio, nunha lista na que 
irá acompañado nos primeiros pos-
tos por Isabel Vaquero Quintela, Al-
berte Souto Souto, Isabel Moares Rei 
e Alonso Barreiro Caxade.

- Que diagnóstico fai da lexislatura?
- Foi unha lexislatura perdida e de re-
troceso democrático. A maioría abso-
luta do PP e as loitas de poder entre o 
alcalde Santiago Amor e Ramón Ar-
gibay dinamitaron a xestión munici-
pal. A falta dunha alternativa de go-
berno clara e as escisións repercutiron 
dun xeito negativo nos veciños e veci-
ñas de Ames, ao non poder presentarse 
unha moción de censura.

- O feito de estar tan fragmentada 
a esquerda, supón unha debilidade 
para as opción electorais do BNG?
- A diversidade forma parte do proceso 

democrático e non ten por que ser un 
elemento negativo. O BNG presenta 
unha candidatura de unidade, conso-
lidada, cun programa realista e parti-
cipativo. A verdadeira fragmentación 
está  na dereita, pois en Ames presén-
tanse dúas candidaturas do Partido Po-
pular (PP + Pacto por Ames).

- Sendo realista, cales serían para 
vostede uns bos resultados?
- O BNG de Ames ten demostrado ser 
coherente tanto no goberno como na 
oposición. O noso obxectivo é gañar 
as eleccións locais e abrir as portas da 
Casa do Concello aos veciños e veci-
ñas de Ames.   

- Pode adiantar algunha proposta 
do seu programa?
- As prioridades serán asegurar que o 
Concello atenda as necesidades sociais 
básicas, impulsar a rede de servizos 
sociais como garantía contra os recor-
tes e a crise, tomar a iniciativa na di-

namización económica e a creación de 
emprego para a mocidade. Por outra 
banda, xa estamos a traballar nun pro-
grama participativo a través da apli-
cación www.somosames.gal Algun-

has das propostas están encamiñadas a 
construír un novo centro de saúde no 
Milladoiro, abrir o cemiterio munici-
pal de Ames, ampliar a depuradora de 
augas do Sar en Sisalde...

Portavoz municipal do BNG durante a 
presente lexislatura, concorre ás elec-
cións cunha lista na que lle acompa-
ñan nos primeiros postos Goretti San-
martín, Rafael Vilar, Concha de la 
Fuente, Lois Calvelo Rozas e Pilar 
Lueiro García.

- Que balance realiza da lexislatura?
- Foron catro anos perdidos. Nunca an-
tes un partido político lle fixera tanto 
dano á imaxe de Santiago como o PP 
neste mandato. Tres alcaldes en ca-
tro anos, toda unha Xunta de Goberno 
sentada no banco dos acusados e con-

denada, unha maioría de edís do grupo 
de goberno que non pasaron polas ur-
nas... De Conde Roa a Agustín Her-
nández pasando por ÁngelCurrás, este 
mandato foi un borrón negro na histo-
ria de Compostela. O labor do BNG, 
co apoio de colectivos sociais e sindi-
catos, foi decisivo para evitar actua-
cións do PP que serían irreversíbeis, 
como o peche da feira de Amio, o in-
tento de pelotazo urbanístico na Finca 
do Espiño ou na rotonda de Galeras. 

- O feito de estar tan fragmentada 
a esquerda e a posible presentación 
de Martiño Noriega debilitan as op-
cións electorais do BNG?
- Que existan novas opcións políticas 
non é malo nunha Democracia. O que 
non me parece tan lexítimo e que se lle 
venda iso á cidadanía como unha nova 
política. Noriega ten dereito a presen-
tarse onde estime oportuno. O único 
que agardo é que non se use a Santiago 
coma un trampolín para outras cousas. 
O problema para Santiago sería que, 

despois de todo o  acontecido, siga go-
bernando o PP. . 

- Sendo realistas, cales serían para 
vostede uns bós resultados?
- Estamos en disposición de facer o 
que algúns pensan que é imposíbel. 
Temos o aval do traballo destes anos e 
unha excelente candidatura de militan-
tes e veciños, froito dun intenso pro-
ceso de participación e de apertura do 
BNG á veciñanza.

- Pode adiantar propostas?
- Estamos inmersos na súa redacción. 
Nas vindeiras semanas comezare-
mos cos grupos de traballo sectoriais 
e cunha xira de contactos con persoas 
e colectivos de Compostela, desde em-
presarios a sindicatos, pasando polas 
asociacións veciñais. Convidamos a 
quen queira participar a sumarse. Cen-
trarase na rexeneración democrática e 
na participación da veciñanza na toma 
de decisións e terá como epicentro ás 
persoas.

Entrevistas electorais. Iniciamos neste número unha serie de entrevistas electorais cos candidatos dos tres partidos 
con maior representación nos concellos de Santiago, Ames, Teo e Brión, ordenadas en sentido ascendente. Destaca 
a maioritaria presenza de homes na cabeceira das listas, unha tendencia so invertida polo PSOE en Teo, onde enca-
beza a lista unha muller.

“O noso obxectivo é gañar as eleccións e abrir as 
portas da Casa do Concello aos veciños de Ames”

David Santomil, candidato do BNG á Alcaldía de Ames

“O problema para Santiago sería que, despois de 
todo o acontecido, seguira gobernando o PP”

Rubén Cela, candidato do BNG á Alcaldía de Santiago
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Portavoz municipal do grupo socia-
lista, Lemus destaca a renovación e a 
alta presencia de mulleres nunha lista 
na que está acompañada por Roberto 
Moñino, Mayte Argibay, Enrique Du-
rán, María Rosa Aneiros, Nisar Maa-
rawi e Fina Angueira.

- Que balance fai da lexislatura?
- Foron catro anos marcados polas loitas 
internas no equipo de goberno que aca-
baron cunha escisión e a perda da maio-
ría absoluta. E despois polo progresivo 
absentismo e desleixo da alcaldía de 
Martiño Noriega, moito mais preocu-
pado polo seu futuro persoal nunha 
nova organización política que polas 
súas responsabilidades. Un equipo de 
goberno con 4 dedicacións exclusivas 
e dous cargos de confianza (211.000 €/
ano) amosou unha total incapacidade 
de xestión ante problemas como os ver-
tidos dos Verxeis; o incumprimento de 
contratos como a limpeza de colexios e 
pavillóns municipais; obras que se exe-
cutan sen un estudo particularizado da 
zona como no caso da Pedreira (Calo); 
obras de parche cunha curta previsión, 
aprobación de orzamentos con infor-

mes en contra de Intervención; ou un 
urbanismo marcado pola anulación par-
cial do PXOM por irregularidades na 
súa tramitación. O resultado é que Teo 
está nunha situación de impasse, de 
concello sen proxecto de futuro e onde 
nin houbo unha política de mantemento 
das infraestruturas existentes. 

- A división no PSOE, vai complicar 
as súas opcións electorais?
- Sería irreal pensar que a situación do 
partido non pode influír nos resultados, 
pero entendemos o relevante nas muni-
cipais é a percepción que do noso traba-
llo, equipo e proxecto teña a cidadanía.

- Sendo realista, cales serían para 
vostede uns bos resultados?
- Durante estes 4 anos, loitamos por 
recuperar o espazo perdido en 2011. 
Agora xa é o momento de dar un paso 
máis, e regresar as cotas de representa-
ción dos anos 2003 ou 2007.

- Pode adiantar algunha proposta do 
seu programa?
- O plan de axuste ata o ano 2022, obri-
gado porque Martiño Noriega tiña mais 

de 1.300.000 € de facturas sen pagar, 
marcará o futuro deste concello. Para 
reducir este impacto, unha das nosas 
prioridades vai ser a eficiencia na xes-
tión. Un dos servizos que ofrecen mais 
posibilidade de mellora é a recollida do 
lixo, cun déficit anual de 500.000 €. Po-
líticas de compostaxe, de primas á reco-

llida selectiva, son posibles. Outros ei-
xes serán a mellora de infraestruturas, 
con incidencia na seguridade viaria e 
a máis que necesaria humanización da 
N-550 ao seu paso por Calo, ou a con-
secución dun centro de día público que 
de resposta ao abandono dos maiores 
no noso concello.

Portavoz municipal do BNG en Brión 
durante a presente lexislatura, Xe-
sús Pena concorre ás eleccións cunha 
lista na que vai acompañado nos pri-
meiros postos por Xosé Penas, Raquel 
González, Rocío Alfonsín e Tito Souto.

- Que diagnóstico fai da lexislatura?

- Recortes,continuísmo e submisión. 
Recortes impostos polo Goberno cen-
tral e pola Xunta, que supoñen un con-
trol afogante das políticas de gasto so-
cial e investimentos e que atentan gra-
vemente contra a autonomía local, os 
seus órganos de goberno e as políti-
cas sociais e culturais. Continuísmo e 

submisión, xa que o Goberno Muni-
cipal do Sr. García unicamente tratou 
de capear o temporal sen presentar ini-
ciativas que tratasen de rachar o estrito 
marco imposto polos axustes 

- O feito de estar tan fragmentada 
a esquerda, supón unha debilidade 
para as súas opcións electorais?
- O BNG mantivo nesta lexislatura 
unha liña de traballo na oposición se-
ria, rigorosa e construtiva. Nós esta-
mos na Corporación co ánimo de ser 
portavoces dos problemas e deman-
das  dos veciños e veciñas,  resolver os 
problemas e dar cauce as súas  inquie-
tudes. Non estamos para crear proble-
mas onde non os hai. Eu estou seguro 
que os veciños e veciñas de Brión va-
loran positivamente este noso traballo.

- Sendo realista, cales serían para 
vostede uns bos resultados?
- Incrementar a nosa presenza na Cor-
poración para poder romper a maioría 
absoluta do Sr García.

- Pode adiantar algunha proposta 
do seu programa?

1. Defensa a ultranza das políticas so-
ciais. Trataremos de evitar que os re-
cortes prexudiquen aos sectores mais 
débiles (copagos sanitarios, pobreza 
enerxética, asistencias a maiores e ne-
cesitados, becas escolares, etc.)
2. Reforzaremos os servizos públicos 
e privados básicos, xa que afecta direc-
tamente ao benestar dos veciños. É ne-
cesario potenciar servizos mancomu-
nados (transporte, telefonía, subminis-
tro de electricidade, lixo, saneamento, 
etc.)
3. Democracia participativa e fomento 
da participación da veciñanza.
4. Fomentar o emprego e as activida-
des comerciais/industriais locais.
5. É prioritaria a valorización do noso 
rico  patrimonio local,  como son os 
pazos, os espazos parroquiais, as To-
rres de Altamira, os muíños, os vellos 
camiños, as mámoas da Rañalonga ou 
os numerosos castros.
6. Insistiremos na creación da área na-
tural do Río Pego, unha rede de ru-
tas para camiñar e un carril-bici entre 
Brión-Os Ánxeles-Bastavales, cunha 
conexión cara as parroquias da zona 
alta.

“Defenderemos a ultranza as políticas sociais e 
reforzaremos os servizos públicos básicos”

Xesús Pena, candidato do BNG á Alcaldía de Brión

“Co actual Goberno, Teo está nunha situación de 
impasse, de concello sen proxecto de futuro”

Uxía Lemus, candidata do PSOE á Alcaldía de Teo
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Dous centros de Santiago, o IES 
Eduardo Pondal e La Salle, finalistas 
do Parlamento Xove 2015
O colexio La Salle e o instituto 
Eduardo Pondal de Santiago irán á 
fase final de Bacharelato do certame 
Parlamento Xove os días 17 e 18 de 
abril, despois de ter quedado entre 
os oito finalistas da fase preliminar 
da categoría de Bacharelato. O IES 
Eduardo Pondal alcanzou unha des-
tacada terceira posición ao gañar os 

tres encontros nos que se enfrentou 
ao IES Rodeira de Cangas, ao Menén-
dez Pidal Zalaeta da Coruña e ao Co-
lexio Galén de Lugo. Pola súa banda, 
La Salle, en séptima posición, logrou 
superar ao Monte Castelo de Burela e 
ao SEK Atlántico de Pontevedra, pero 
perdeu ante o Castro Alobre de Vila-
garcía, segundo clasificado.

O Servizo de Deportes da USC des-
envolve durante os meses de marzo 
e abril unha escola específica de De-
fensa persoal e mellora da condición 
física para mulleres, na que se oferta 
adestramento en técnicas básicas de 
defensa persoal ante agresións, ade-
mais de traballar a mellora da condi-
ción física. As clases, que se celebra-
rán dende o 2 de marzo ao 30 de abril 
na sala de artes marciais do Estadio de 
Atletismo, ofrecerán formación sobre 
movementos básicos de defensa (blo-
queo, desvío ou evasión, entre outros), 
así como técnicas de defensa fronte a 
agarre polo pulso, cintura, pescozo ou 
as pernas ou en situacións de golpes 
ou patadas. O programa completarase 
co desenvolvemento de exercicios 
planificados e repetitivos co obxecto 
de manter ou mellorar a saúde e a con-
dición física en xeral.

A USC organiza en 
marzo e abril unha 
escola específica 
para mulleres sobre 
defensa persoal 

A exposición ‘Leopoldo Nóvoa. Pa-
peis e cartóns’ estará ata xuño na sala 
Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Ga-
licia, acompañada dun programa di-
dáctico con talleres e visitas guiadas. 
Trátase dunha mostra  dedicada ao ar-
tista, un dos representantes máis des-
tacados da arte máis actual en Galicia, 
que presenta unha parte da súa ex-
tensa produción. 

En total, máis de cincuenta obras en 
papel e cartón (probas de autor, gra-
vados, pochoirs, técnicas mixtas so-
bre papel etc..) moitas delas inédi-
tas. A cita complétase con poemas de 
Catherine Topall, escritos para o li-
bro Temps de soufre ilustrado polo 
propio Leopoldo. Un poema do pro-
pio artista, escrito a modo de despe-
dida e atopado recentemente por Su-
sana Carlson nun libro en Armenteira, 
inicia o percorrido expositivo.

Leopoldo Nóvoa, no 
Auditorio de Galicia 
ata xuño 

Instituto As Fontiñas, Limpiezas Salgado 
e Pedro Diz, premios Down Compostela
O día 18 de marzo terá lugar no Hos-
tal dos Reis Católicos a gala de en-
trega dos IV Premios da Fundación 
Down Compostela, cuxo padroado 
valorou este ano a contribución no 
campo da investigación sanitaria e a 
atención clínica, da integración esco-
lar e da incorporación ao mercado la-
boral das persoas con discapacidade, 
resultando merecedores da distinción 
Pedro Diz, o Instituto de Secunda-
ria As Fontiñas e Limpiezas Salgado. 
Con estes galardóns, a Fundación 
quere conmemorar o Día Mundial do 

Síndrome de Down, que se celebra o 
21 de marzo. 

Pedro Diz, director da Unidade de 
Pacientes Especiais da Facultade de 
Medicina e Odontoloxía, merece o 
premio pola seu esforzo para mello-
rar a saúde e hixiene bucodental de 
persoas con discapacidade, Foi o pro-
motor da unidade que atende a pa-
cientes con Síndrome de Down e dis-
capacidade de toda Galicia. 

O I.E.S. As Fontiñas recibe o pre-

mio polo seu labor a favor da integra-
ción escolar das persoas con discapa-
cidade intelectual, gracias á implica-
ción de todo o centro, desde o direc-
tor, Juan José Hombre Eiras, a toda a 
comunidade escolar. 

E Limpiezas Salgado é a terceira dis-
tinguida, polo seu compromiso coa 
igualdade de oportunidades laborais, 
incorporando á súa plantilla a dúas 
mulleres do Programa de Emprego 
que desenvolve a Fundación Down 
Compostela. 

Participantes no Parlamento Xove

Os premios consisten nunha escultura de cándido Pazos

Limpezas Salgado, premiado polo seu compromiso coa igualdade laboral

Juan J. Hombre, do IeS As fontiñas

O doutor Pedro Diz
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Ana Ruso entra 
no goberno con 
competencias sobre 
Muller e Xuventude
Ana Ruso, que tomou posesión 
como concelleira na sesión plena-
ria de xaneiro, ten ao seu cargo as 
delegacións de Asociacionismo, 
Igualdade, Muller, Xuventude, Se-
guridade, Transportes e Volunta-
riado. Ruso destaca que asume a 
súa tarefa no gobernó municipal 
con “enorme responsabilidade, vo-
cación de servizo e gran ilusión”. 

A súa incorporación forma parte 
da reorganización do equipo de go-
berno coa que o alcalde, Santiago 
Amor, afronta “con resolución, en-
trega e entusiasmo a recta final do 
mandato”. O rexedor destaca na 
nova concelleira “a súa vitalidade, 
compromiso e alto coñecemento 
da realidade amesá, polo que fará 
un estupendo labor no ámbito com-
petencial encomendado, sobre todo 
no que se refire á mocidade, ás aso-
ciación e aos colectivos sociais”. 

Ames adhírese ao Plan Provincial de 
Aforro e Investimento
A corporación municipal de Ames 
aprobou no pleno extraordinario do 
pasado mes de febreiro a adhesión ao 
Plan de aforro e investimento (PAI) 
2015 da Deputación Provincial da 
Coruña, co voto favorable do grupo 
de goberno e a abstención do grupo 
sociaista e dos concelleiros non ads-
critos.

Como consecuencia, o Concello de 
Ames disporá de 390.665 euros, 
una cantidade da que se destinará o 
24,25% a reducir o endebedamento 
municipal mentes que o 75,75% res-
tante investirase na execución de va-
rios proxectos municipais. Entre es-
tes investimentos destacan varias 
obras en Suevos, Reino, Salgueiro, 
Pegariños, Castelo, Estación Depu-
radora de Augas Residuais (EDAR) 
de Paramuíño e nas rúas Entrerríos, 
Ameneiral e Pesqueiras de Berta-
miráns, segundo informa o concello 
amiense.

O PAI posto en marcha pola Deputa-
ción da Coruña ten por obxecto coo-
perar coas entidades locais na redu-

ción do endebedamento e minorar os 
custos de mantemento das infraestru-
turas. 

Os grupos da oposición abstivéronse na votación do PAI

O pasado 20 de febreiro aprobouse 
en Asemblea Extraordinaria a candi-
datura do PSdeG-PSOE de Ames ás 
eleccións municipais do mes de maio, 
encabezada por José Miñones, que 
durante o acto destacou “a prioridade 
de involucrar a persoas integradas no 
tecido asociativo amesán, conxunta-
mente con compañeiros e compañei-
ras do Partido que ao longo destes úl-
timos anos viñeron participando e co-
laborando de maneira activa; ademais 
de buscar a representación de todos os 

lugares do noso concello”. En defini-
tiva, dixo, “esta candidatura é un claro 
reflexo da sociedade amesá: homes e 
mulleres preparados, implicados e tra-
balladores”. Acompañan a José Miño-
nes nos primeiros postos da lista Luisa 
Feijoo, José Blas García Piñeiro, Isa-
bel González Cancela, Carlos Trías e 
Begoña Gómez. 

Segundo explica o partido nun comu-
nicado, da candidatura resalta a con-
secución dunha paridade efectiva, xa 

que se trata dunha lista na destaca a 
igualdade de xéneros, ademais de ser 
a primeira vez que se presenta unha 
lista cremalleira, é dicir o mesmo nú-
mero de mulleres que de homes e en 
postos alternos. Para os socialistas de 
Ames, isto xa é un logro en si mesmo, 
porque “trátase dunha igualdade real e 
exemplificadora, máis nestes tempos, 
nos que os estudos están a reflectir o 
retroceso económico que está a sufrir 
a muller no mundo laboral, e moito 
máis a muller galega”.

A Unión Temporal de Empre-
sas Acciona Agua-Espina Servi-
cios xestiona dende o pasado 1 de 
febreiro o ciclo integral da auga 
en Ames. O persoal da compa-
ñía atende calquera incidencia nas 
oficinas situadas na rúa Amenei-
ral, número 18, de Bertamiráns e 
no local municipal do Milladoiro, 
na rúa de Abaixo, número 10. Ade-
mais dispón dun teléfono de urxen-
cia –626 920 999– operativo as 24 
horas do día.

O pago de facturas non se realiza 
en efectivo nas oficinas porque así 
o establece o Regulamento apro-
bado pola corporación municipal 
en abril do ano pasado. Os clien-
tes deberán facer o ingreso dos re-
cibos no Banco Sabadell Gallego, 
situado na Avenida Rosalía de Cas-
tro, 53, do Milladoiro, e na Ave-
nida da Mahía, 21, baixo, de Ber-
tamiráns. Previamente, terán que 
dirixirse ás oficinas da concesio-
naria para recoller as cartas de pa-
gamento que presentarán nas enti-
dades bancarias.   

O Concello sinala que o calenda-
rio fiscal municipal veuse alterado 
polo comezo dun novo servizo, que 
ocasionou certos retrasos, pero es-
tase a traballar cos técnicos para so-
lucionar estes avatares canto antes. 

Nova xestión da 
auga en Ames 
a cargo da UTE 
Acciona Auga 
Espina Servizos

Miñones presenta a súa candidatura 
como “un reflexo da sociedade amesá” 
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Luns MércoresMartes Xoves
12.00 h. Galegos no penal do Forte de 
San Cristóbal. Os luns do Ateneo. Fun-
dación Caixa Galicia.
20.00 h. XVII Ciclo de Novos Intérpre-
tes. Concerto. Paraninfo da Universidade.

10.00 / 12.00 h. Pedro e o Lobo. Banda 
Municipal de Música. Auditorio de Gali-
cia.
20.00 h. Un percorrido arquitectónico 
polos xardíns históricos de Compostela. 
A protección dun patrimonio cultural. 

10.15/11.45 h. Rinconete y Cortadillo. 
Teatro clásico. Teatro Principal..

20.15 h. Лебединое Озеро (O Lago dos 
Cisnes). Tempada clásica. Ballet ao vivo. 
Cinesa As Cancelas.

20.00 h. XVII Ciclo de Novos Intérpre-
tes. Concerto. Paraninfo da Universidade. 

20.00 h. XVII Ciclo de Novos Intérpre-
tes. Concertos. Paraninfo da Universi-
dade.

20.00 h. Montero Ríos e a Economía 
do seu tempo. Conferencia. Ciclo Euge-
nio Montero Ríos: A Compostela do seu 
tempo. R.Sociedade Económica de Ami-
gos do País.

11.00 h. Real Filharmonía de Galicia. 
Concerto. Auditorio de Galicia.
21.30 h. Aurora. Concerto. Kunsthalle.

10.15/11.45 h. Rinconete y Cortadillo. 
Teatro clásico. Teatro Principal.
21.30 h. John Németh. Blues Nite by 
1906.Música Blues. Sala Capitol..

20.30 h. The Panic in Needle Park. Ci-
clo Cando o tiburón devorou o cinema: 
Ascenso e caída do novo Hollywood. 
CGAC.
21.30 h. Miguel Araújo. Concerto. 
Kunsthalle.

11.00 h. Real Filharmonía de Galicia. 
Concerto. Auditorio de Galicia. 
21.00 h. Inauguración Ciclo de Piano 
Ángel Barge. Música Clásica Monográ-
fico Schubert. Auditorio de Galicia.
21.00 h. Crobot. Compostela Rock. Fun-

20.30 h. Pennies from Heaven. 
Ciclo: Cando o tiburón devorou 
o cinema: Ascenso e caída do 
novo Hollywood. CGAC.
20.30 h. Caraba + Inerttes. 
Compostela Rock. Zona C.

20.00 h. Dende o conflito. Presentación 
do libro. María Reimóndez. Lila de Lilith.
20.30 h. Psicópata. Teatro. Ciclo teatro 
galego e portugués. Comedia negra. Zona 
C.

20.00 h. Arabella. Temporada clásica. 
Ópera ao vivo. Cinesa As Cancelas.
20.00 h. Laura Mvula + Metropole Or-
kest. Concerto ao vivo dende o Amster-
dam Paradiso. Cinesa As Cancelas.
20.30 h. A New Leaf. Ciclo: Cando o tibu-
rón devorou o cinema: Ascenso e caída do 
novo Hollywood. CGAC.
20.30 h. Psicópata. Ciclo teatro galego e 
portugués. Comedia negra. Zona C.
21.00 h. Screaming Headless Torsos + 
Cats & Monkeys. Concerto . Ciclo “Sons 
‘15”. Sala Capitol.
21.00 h. Andrea Lucchesini e a OSG. 
Concerto. Música clásica. 
Auditorio.
21.30 h. Screaming Head-
less Torsos. Concerto . Sala 
Capitol.
22.00 h. Xoán Curiel. Con-
certo. Ultramarinos. 

22.00 h. After. Espec-
táculo poético-musical. 
Ultramarinos.

dación SGAE.
22.00 h. Killimanjaro 
+ Thee Boas. Concert . 
Clube Cachán.

22.00 h. 
Grampoder. 
Concerto. Ul-
tramarinos.

Os luns do Ateneo. Funda-
ción Caixa Galicia.
20.00 h. XVII Ciclo de 
Novos Intérpretes. Con-
certo. Paraninfo da Uni-
versidade.

Miki Nadal  13 marzo

Joan Baez  28 marzo
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SábadoVenresXoves Domingo

20.30 h. The Panic in Needle Park. Ci-
clo Cando o tiburón devorou o cinema: 
Ascenso e caída do novo Hollywood. 
CGAC.
21.30 h. Miguel Araújo. Concerto. 
Kunsthalle.

11.00 h. Real Filharmonía de Galicia. 
Concerto. Auditorio de Galicia. 
21.00 h. Inauguración Ciclo de Piano 
Ángel Barge. Música Clásica Monográ-
fico Schubert. Auditorio de Galicia.
21.00 h. Crobot. Compostela Rock. Fun-

20.30 h. Pennies from Heaven. 
Ciclo: Cando o tiburón devorou 
o cinema: Ascenso e caída do 
novo Hollywood. CGAC.
20.30 h. Caraba + Inerttes. 
Compostela Rock. Zona C.

20.30 h. Heaven´s Gate. Ciclo: Cando 
o tiburón devorou o cinema: Ascenso e 
caída do novo Hollywood. CGAC.
20.30 h. Xardín Suspenso. Ciclo Teatro 
Galego e Portugués. Salón Teatro.
21.00 h. Inauguración Festival Músicas 
Contemplativas. Auditorio de Galicia.

20.00 h. Coño potens: manual sobre su 
poder, su próstata y sus fluidos. Presen-
tación do libro. Lila de Lilith.
20.30 h. Xardín Suspenso. Ciclo Teatro 
Galego e Portugués. Salón Teatro.

Festa da Pascua de Padrón.
18.00 h. Xardín Suspenso. Ciclo Teatro 

20.00 h. Arabella. Temporada clásica. 
Ópera ao vivo. Cinesa As Cancelas.
20.00 h. Laura Mvula + Metropole Or-
kest. Concerto ao vivo dende o Amster-
dam Paradiso. Cinesa As Cancelas.
20.30 h. A New Leaf. Ciclo: Cando o tibu-
rón devorou o cinema: Ascenso e caída do 
novo Hollywood. CGAC.
20.30 h. Psicópata. Ciclo teatro galego e 
portugués. Comedia negra. Zona C.
21.00 h. Screaming Headless Torsos + 
Cats & Monkeys. Concerto . Ciclo “Sons 
‘15”. Sala Capitol.
21.00 h. Andrea Lucchesini e a OSG. 

20.30 h. Psicópata. Teatro. Ciclo teatro 
galego e portugués .Comedia negra. Zona 
C.
21.30 h. Burning + Los Hermanitos. 
Compostela Rock. Concerto Pop- Rock . 
Sala Capitol.

20.00 h. O caderno amarelo. Presenta-
ción do libro. Lara Rozados. Lila de Lilith.
20.30 h. Coffy. Ciclo Cando o tiburón de-
vorou o cinema: Ascenso e caída do novo 
Hollywood. CGAC.
21.00 h. Real Filharmonía de Gali-
cia. Concerto música clásica. Antoni Ros 
Marbá e Duarák. Auditorio de Galicia.

20.30 h. Xardín Suspenso. Ciclo Teatro 
Galego e Portugués. Salón Teatro.
21.00 h. Rapsusklei + Arce. Compostela 
Rock. Sala Capitol

18.30 h. Real Filharmonía de Galicia e 
Alumnos do Conservatorio Prof. Con-
certo. Ciclo Infantil e Familiar. Auditorio 
de Galicia.
20.00 h. Finntroll + Hatesphere + Pro-
fane Omen. Concerto. Sala Capitol.
20.30 h. Xardín Suspenso. Ciclo Teatro 
Galego e Portugués. Salón Teatro.
20.30 h. Martirio y Raúl Rodríguez. 

18.00 h. Xardín Suspenso. Ciclo Teatro 
Galego e Portugués. Salón Teatro.

13.30 h. Mr. Cool. Concerto. Sesion 
vermú. Kunsthalle.
(Hora por confirmar) Noise n Confusion. 
Concerto. Festival Primos Hermanos. 
Embora.
(Hora por confirmar) La VILLANA + 
LUCAS 15. Concerto. Festival Primos 
Hermanos. Casa das Crechas.
18.30 h. Pedro e o Lobo. Teatro. Moni-
creques. Auditorio de Galicia.
20.30 h. Psicópata. Ciclo teatro galego e 
portugués. Comedia negra. Zona C.
20.30 h. Juntos y Separados. Teatro. Au-
ditorio Abanca.
20.30 h. Cómicamente. Monólogo. Sara 

18.30 h. Ara Malikian. Concerto de vio-
lín. Ciclo Sons´15. Auditorio de Galicia.
20.30 h. Xardín Suspenso. Ciclo Teatro 
Galego e Portugués. Salón Teatro.
20.30 h. Cohandeira. Música Tradicio-

Festa da Augardente da Ulla.Vedra
19.30 h. Psicópata. Teatro. Ciclo teatro 
galego e portugués. Comedia negra. Zona 

Concerto. Música clásica. 
Auditorio.
21.30 h. Screaming Head-
less Torsos. Concerto . Sala 
Capitol.
22.00 h. Xoán Curiel. Con-
certo. Ultramarinos. 

Escudero, David Amor e 
Álex Clavero. Ciclo Falaba-
ratos. Teatro Principal.
00.30 h. One for Apo-
calypse + Huias. Concerto. 
Festival Primos Hermanos. 
Cachán Clube.

22.00 h. After. Espec-
táculo poético-musical. 
Ultramarinos.

21.00 h. Paus + Coelho 
Radiactivo. Compos-
tela Rock. Zona C.
22.15 h. BaadAsssss. 
Ciclo Cando o tiburón 
devorou o cinema: As-
censo e caída do novo 
Hollywood.

nal. Ciclo Sons´15. Tea-
tro Principal.
21.30 h. Freedonia. Mú-
sica Soul. Compostela 
Rock. Sala Capitol.
00:00 h. Nort & Soul 
Clube. Sesión Dj. Clube 
Cachán.

dación SGAE.
22.00 h. Killimanjaro 
+ Thee Boas. Concert . 
Clube Cachán.

22.00 h. 
Grampoder. 
Concerto. Ul-
tramarinos.

21.00 h. Real Filhar-
monia de Galicia. Con-
certo. Auditorio de Ga-
licia.
21.30 h. WÖYZA. Ci-
clo Intimo & Acústico. 
Sala Capitol.

Concerto. Ciclo Sons´15. 
Teatro Principal.
20.30 h. Es un árbol. 
Compostela Rock. Zona 
C.
22.15 h. Finntroll. Con-
certo. Sala Capitol.

20.30 Triciclo 7. Com-
postela Rock. Funda-
ción SGAE.
21.30 h. Joan Baez. Ci-
clo Sons’15. Palacio de 
Congresos.
22.00 h. Rafa Pons. 
Concerto. Pub Sónar.

21.30 h. Checopolaco. 
Concerto. Kunsthalle. 

C.
19.30 h. Eli Paper-
boy Reed Trío. Música 
Soul. Sala Capitol.a C.

18.00 h. Xardín Suspenso. Ciclo Teatro 
Galego e Portugués. Salón Teatro.
20.30 h. Miki Nadal – Mikipedia. Monó-
logo. Ciclo Falabaratos. 
Auditorio Abanca.sta.

20.00 h. Richard Bona 
Group.  Música Jazz. 
VIII Ciclo 1906 Jazz. 
Teatro Principal.

Galego e Portugués. Sa-
lón Teatro.
19.00 h. Moonspell + 
Septic Flesh. Compos-
tela Rock. Sala Capitol.

Cohandeira  14 marzo

EXPOSICIÓNS
CENTRO CULTURAL  A FUNDACIÓN. 
Maside en Compostela. Ata 31 de agosto
CIDADE DA CULTURA. La cuna del li-
bro. Ata 31 de marzo.
MUSEO FUNDACIÓN EUGENIO GRA-
NELL. La inquietante belleza. Ata 5 de 
abril.
FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. 
Instinto animal. Ata 21 de xuño.
MUSEO FUND. EUGENIO GRANELL. 
Granell y la palabra. Ata 21 de xuño.
AIRAS NUNES. Poemas visuais II. A pel 
das mulleres. Ata 4 de abril.
TRINTA. Soy tú. Ata 7 de marzo.
ESPACIO 48. A Lámpada. Ata 5 de marzo.
HOTEL VIRXE DA CERCA. Exposición 
de Francisco Escudero e Jose Manuel 
Peña Romay. Ata 5 de abril. 
METRO ARTE CONTEMPORÁNEO. El 
mundo perdido. Ata 18 de marzo.
SALA FUNDACIÓN ARAGUANEY. Es-
tampas galaicas. Ata 8 de marzo. 
CENTRO SOCIAL A FUNDACIÓN. Po-
sesións para un esquecimento. Ata 28 de 
marzo.
CGAC. Hospitalidade. Ata 5 de abril.
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O alumnado da gardería municipal de 
Brión celebrou con dous concertos a 
Semana da Música, dedicados á frauta 
e ao acordeón. O obxectivo desta ini-
ciativa é que os cativos se inicien no 
gusto pola música. 

Para isto, contan coa colaboración de 
exalumnos, pais e mozos que poñen 
á disposición dos meniños e meniñas 
da gardería os seus coñecementos ao 
tempo que comparten unha agrada-
ble xornada. Ademais, e por primeira 
vez, os pais e nais puideron asistir ás 
sesións musicais para acompañar aos 
seus pequenos.

A primeira das sesións estivo prota-
gonizada polo son da frauta de Saúl, 
un neno que foi no seu día alumno da 
gardería e na que agora está o seu ir-
mán pequeno, e polo acordeón de Al-
berto, pai dun exalumno desta escola 
infantil, que interpretou a banda so-
nora da serie infantil Shin Chan, para 
despois continuar con temas máis tra-
dicionais. Interpretou unha muiñeira, 
Clavelitos e A saia de Carolina, para 
concluír con Doraemon, o gato cós-
mico. Pola súa banda, os pequenos 
da escola infantil brionesa escoitaron 
atentos a música e mesmo se anima-
ron a botar unhas bailas.

A gardería de Brión celebra a 
Semana da Música

HOY COCINO YO
Lamprea a la 
bordelesa
Cuando canta el Cuco anda la 
lamprea cucada. Este dicho popu-
lar indica que la época de la lam-
prea se acabó y ello coincide con 
la Primavera. Pero mientras tanto, 
es un placer que apasiona a miles 
de adictos que cada año prueban 
este bicho milenario, que nace en 
los ríos y vive en el mar adosado 
a tiburones, salmones y bacalaos, 
de los que se alimenta hasta que los 
mata o se sacia. Pero si os animáis, 
después de limpiarla, prepararemos 
una lamprea en dos fases y en no 
más de 30 minutos y asombraréis 
de vosotros mismos.

En mi casa, por San José, siempre 
se celebró una fiesta familiar por el 
cumpleaños de mi madre que tradi-
cionalmente consistía en un par de 
lampreas a la Bordelesa, la receta 
por antonomasia de la Lamprea. 
Hoy os voy a contar aquí como se 
preparaba en mi casa.

Ingredientes, para 4-6 personas:
• Un par de Lampreas (aquí el ta-
maño importa)
• Tres ajos
• Una cebolla picada
• Medio vaso de aceite o menos
• Dos vasos de vino tinto o blanco, 
la hará menos ácida.
• Un chisco de sal, canela y un 
truco, dos onzas de chocolate
• Unos costrones de pan (Mejor pan 
blanco)
• 500 gr de arroz blanco

La lamprea tiene tres pasos, lim-
pieza, adobo y preparación.

1er paso: A veces es preferible que 
te la den limpia, pero eso lo cobran, 
por lo tanto si te atreves hazlo tú, 
pero a conciencia. Con un paño hú-
medo, y abundante agua muy ca-
liente debes limpiar el moco que la 
recubre hasta que veas que su piel 
clarea. Incluso puedes utilizar un 
estropajo suave.

2º paso: Ponemos un recipiente 
donde la lamprea entre entera en-
rollada y deje un pequeño círculo 
en el medio, le hacemos una pe-
queña incisión en la parte de de-
bajo de la boca y buscamos una 
pequeña cánula, como una pajita, 
desde la que tiramos para sacarle la 
hiel (esta operación es crítica, si se 
rompe la hiel, tiramos la lamprea, 
no hay quien la coma. Después va-
mos bajando y abriendo la lamprea 
para buscar el hígado, que reserva-
remos, y de paso desangrarla y lim-
piarla por dentro. La sangre de la 
lamprea es fundamental. Le damos 
unos cortes en el lomo cada 5 cm y 
si podemos, aunque esto no es muy 
importante, le sacamos una especie 
de cartílago que hace la función de 
esqueleto, cuestión de gustos. De-
jamos las lampreas enrolladas en 
el recipiente donde la hemos des-
angrado, le añadimos el aceite y el 
vino, los ajos y la cebolla, la canela 
y la dejamos tapada toda la noche. 

3er paso: Echamos la preparación 
anterior, salvo el hígado, en una tar-
tera de barro no muy alta, rallamos 
el chocolate, un poco de sal, com-
probamos que el liquido casi cu-
bre la lamprea, sino rellenamos con 
agua, la tapamos y la cocemos du-
rante unos veinte o treinta minu-
tos, dependiendo del tamaño de las 
lampreas, a fuego medio y vamos 
comprobando con una aguja si la 
carne se separa con facilidad o no. 
Freímos unos costrones de pan con 
abundante aceite (ojo, hay que vi-
gilar! que no se quemen, solo do-
raditos), y separados uno o dos 
para machacar en un mortero con 
el hígado y algo de jugo de la pre-
paración, remitimos esto de vuelta 
a la tartera y le damos un hervor 
(suave) de cinco minutos et voilà!!, 
una Lamprea A La Bordelesa.

Acompañamos de arroz en blanco, 
salteado con un poco de aceite y 
servimos acompañado de los cos-
trones.

Solo está de temporada entre di-
ciembre y marzo, pero creedme, 
vale la pena. A disfrutar!

Ler máis no blog: lacocinadecatalumbrita.com

Case un cento de persoas presencia-
ron a festa de entroido dos meniños da 
gardería municipal de Brión que, por 
mor da choiva, tivo que celebrarse a 
cuberto, con desfile no patio cuberto 
da gardería.

A temática deste ano foron a sinali-

zación viaria e o mundo dos contos, 
con disfraces de ratos no “Frautista 
de Hamelin” ou de pitos para “Mamá 
Galiña e os seus poliños”. Todos os 
disfraces foron feitos con materiais 
reciclables e elaborados polos propios 
cativos, coa axuda do profesorado e 
das familias.

Alumnado da escola infantil dos 
Ánxeles, nun Entroido educativo 
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Guerra aborda melloras na  
N-550 ao seu paso por Teo coa 
deputada Marta González 
O candidato do PP á alcaldía de Teo, 
José Manuel Guerra, leva meses fa-
cendo xestións para procurar que Fo-
mento mellore a N-550 ao seu paso 
por Teo; a última delas, o pasado 
mes de febreiro, coa diputada nacio-
nal Marta González, segundo infoma 
o partido nun comunicado. A estrada 
que parte do Milladoiro en dirección 
Padrón e percorre os lugares de Gala-
nas, Fixó, Balcaide, Casalonga, Ame-
neiro e Francos “precisa de certas ac-
tuacións que melloren a seguridade 
viaria e a fluidez do tráfico”. 

O grupo municipal popular xa expuso 
esta situación en 2013, informando da 
necesidade dun estudo de mellora do 
cruce do Espiño, no que se considera 
que a mellor alternativa é a realiza-
ción dunha rotonda. Igualmente, o ac-
ceso á urbanización de campos de Mi-
rabel é unha zona bastante transitada, 
lugar onde tamén sería preciso ver a 

viabilidade dun proxecto de mellora. 
Na continuación do traxecto, especial-
mente nos lugares de Balcaide, Casa-
longa e Ameneiro, máis dun cento de 
empresarios do comercio da zona in-
formaron do prexuizo que supón para 
moitos deles a existencia dunha liña 
continua na estrada.

Por outra banda, sobre os cartos que 
reclama Viaqua ao Concello, asegura 
que a irresponsabilidade do goberno 
local fai deste caso o de “maior gra-
vidade e máis preocupante” da actual 
lexislatura, polas críticas consecuen-
cias económicas que tería para as fa-
milias de Teo, engadindo que “polo 
ben da veciñanza, espero que non 
prospere a reclamación”. O PP explica 
que “conforme pasan os meses, as in-
certidumes son maiores e parece que, 
lonxe de mellorar, resulta preocupante 
o desenlace con respecto ás vantaxes 
anunciadas”. 

A Asociación Recreativa Os 
Tilos prepara o campamento 
de Semana Santa
A Asociación Recreativa e Cul-
tural Os Tilos e o Club San Fran-
cisco Teo anuncia as datas de cele-
bracióndo IX Campamento Urbano 
de Semana Santa, que se celebrará o 
14, 15, 16 e 21 de abril.

O recente campamento de Entroido, 
para facilitar a conciliación fami-
liar, laboral e persoal, tivo máis de 
120 participantes con idades com-

prendidas entre os 3 e os 16 anos, 
que participaron durante tres días 
de diversos obradoiros e xogos en 
torno a temática da celebración. 
Dende a elaboración de magdale-
nas de entroido, ata a realización do 
gran xogo Quen é quen humano ou 
a elaboración de disfraces e com-
plementos para a caracterización da 
Gran Festa Pirata de despedida do 
Entroido.

O campamento de entroido contou con máis de 120 participantes

O Concello acondiciona unha zona 
para aparcamento no entorno da 
escola infantil de Calo
O Concello de Teo ven de acondicio-
nar unha zona para aparcamento no 
exterior da escola infantil de Calo, en 
resposta a unha demanda das familias 
que teñen as súas crianzas escolariza-
das no centro. A zona habilitada, que 
está no lateral da escola e moi preto 
da entrada, está asfaltada con aglome-
rado en quente, e poderá dar servizo 
a un maior número de persoas usua-
rias, tendo en conta a súa proximidade 
ao pavillón municipal, ao cemiterio de 
Calo e ao CEIP da Igrexia-Calo, se-
gundo informa o Concello.

Quedarán habilitadas algo máis dunha 
vintena de prazas e, segundo destaca 
o concelleiro Ignacio Iglesias, “este 
investimento vén a mellorar notable-
mente o acceso ao centro” e adianta 
que en breve vaise proceder “ao pin-
tado exterior do edificio educativo”.

Coincidindo con esta intervención, 
tamén se arranxou algún desperfecto 
nalgunha vía cercana, en concreto, na 
estrada que vai por detrás do campo 
de fútbol de Calo,tal e como informa 
o Concello.

O MakiMix de Entroido do 
Canaletto gaña oTap Teo
O xurado do concurso Tap Teo decidíu 
premiar a tapa MakiMix de Entroido 
do Canaletto como a mellordesta edi-
ción. Este mesmo petisco tamén foi 
merecedor do premio ao mellor dis-
fraz. Cunha apariencia de sushi, o maki 
mix está feito con grelo, pataca, fabas, 
puré de garbanzo, chourizo, xugo de 
carne, cacheira e lacón. 

O primeiro premio do público foi para 
Delicia de Fol, de A Capilla, e o se-
gundo para Xurelo en disfraz deibérico 
sobre calado de entroido, do restau-
rante A Videira. O premio do público 

á Calidade para un establecemento foi 
para Casa Pernas. 

O sorteo dos premios para a clientela 
cos pasaportes selados converteu en 
gañadores a Manuel Francisco Sal-
gado, cun abono anual na piscina da 
Ramallosa; Xiana Lastra, cunha fin de 
semana nunha casa de turismo rural de 
Teo; Antonio Noya, cun televisor de 22 
pulgadas; Elena San Román, cunha cea 
para dúas persoas nun establecemento 
do circuito de Tap Teo; e María José 
Ferreiro, cunha cesta de produtos do 
mercado do alimento labrego.

A deputada nacional Marta González reuníuse co candidato do PP José M. Guerra
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Non é nada fácil que unha muller 
triúnfe no mundo do fútbol, un de-
porte onde as desigualdades entre 
sexos son abismais. Pero hai 28 
anos naceu en Santiago de Com-
postela unha nena con gran paixón 
polo  balón  que fai  historia na 
versión feminina desta disciplina: 
Verónica Boquete.

A súa  técnica e a súa garra no 
campo dende pequena converte-
ron a esta  xogadora nunha gran  
embaixadora da marca Galicia nos 
mellores equipos dos Estados Uni-
dos.

FIFA World Player

A capitá da Selección e xogadora 
do Frankfurt foi unha das 10 no-
meadas ao FIFA World Player de 
2014, acabando en oitava posi-
ción, recentemente tamén foi no-
meada  embaixadora da empresa 
española de fútbol feminino AR10 
e acaba de fi char por Adidas para 
ser a imaxe do fútbol feminino en 
España. A raíña do balón segue 

coleccionando recoñecemento.  O 
último, ser nomeada pola UEFA 
como embaixadora do fútbol fe-
minino.

A centrocampista galega será unha 
das súas cinco embaixadoras que 
axudarán ao máximo organismo 
do fútbol europeo a inspirar e for-
mar as futuras estrelas do deporte 
rei mediante o Programa de Des-
envolvemento de Fútbol Femi-
nino. Por este motivo participará 
en varios torneos de  desenvol-
vemento patrocinados e en even-
tos organizados polas federacións 
participantes.

Verónica Boquete, 
facendo historia

Se hai alguén na actualidade do pati-
naxe artístico que deixa ben re-

presantada a Compos-
tela é Nadia Igle-

sias. Cos 
seus 15 anos é 
un exemplo de 
perseverancia e 
amor polo que 
fai. Verdadeira-
mente goza dan-
zando sobre rodas e 
cando sae a pista brilla. 

Leva dende os 4 aniños sobre 
rodas, ano no que iniciou a súa 
traxectoria como deportista na 
modalidade de Patinaxe Artís-
tica no Club de Patinaxe Com-
postela, sendo o seu adestrador 
Alejandro Villar Sanmartín.

Dende que no ano 2009 se pro-
clamou campioa galega na cate-
goría alevín, participou nos 6 úl-
timos campionatos de España e 
dende o ano 2013 é patinadora in-
ternacional coa selección Española 
de patinaxe participando no Pres-
tige International Issy Paris, onde 
acadou o primeiro posto na catego-

ría cadete, e na Copa de Europa, onde 
quedou 4ª. Na actualidade é bicam-
pioa galega na categoría cadete e sub-
campioa de España; así mesmo, coa 
selección española de patinaxe artís-
tica participou no Campionato Euro-

peo, celebrado en Renče (Eslove-
nia), onde acadou a quinta po-

sición.

Nadia foi designada 
como mellor depor-

tista feminina de 
2014 na II Gala 

do deporte de 
Santiago de 
Compostela 
que tivo lu-

gar o pasado 
mes de febreiro 

no Auditorio de Ga-
licia. Entre os seus 

resultados máis desta-
cados neste pasado ano destacan: 
1ª clasifi cada no Campionato Pro-
vincial de Patinaxe, primeira clasifi -
cada no Campionato Galego de Pa-
tinaxe, subcampiona de España de 
Patinaxe en categoría cadete e 5ª 
clasifi cada no Campionato de Eu-

ropa cadete-xuvenil de Patinaxe. 
Ademáis participou en plans for-
mativos de tecnifi cación das Fe-

deracións Española e Galega 
de Patinaxe.

Sobre rodas hacia o éxito

O premio ao mellor deportista mas-
culino recaeu no atleta Pedro Nimo. 
Campión de España de Maratón no 
2014. A súa traxectoria inclúe tamén 
nesta temporada o primeiro posto 
na clásica Behovia (San Sebastián); 
o título no Campionato Galego de 

Campo a Través, por sexto ano; o 
primeiro posto no Maratón Interna-
cional de San Sebastián, coa mellor 
marca galega do ano; ou ser segundo 
no Maratón de Londres. O xurado re-
coñeceu tamén o seu labor activo na 
promoción do atletismo na cidade.

E o gañador masculino foi...

O xadrez nas aulas
Se hai un deporte do que se está a fa-
lar moito estes días ese é o xadrez xa 
que segundo aprobaron todos os par-
tidos políticos no Congreso implanta-
rase no sistema educativo español.

Si un deporte, ledes ben, pois se ben 
ante todo é un xogo de mesa, como 
consecuencia da crecente competiti-
vidade que logrou nos últimos anos e 
ademais pola demanda intelectual que 
os xogadores do mesmo lles require, 
tamén está considerado como  un de-
porte mental, así o  considera o Co-
mité Olímpico Internacional.  Incluso 
hai quen o  eleva á categoría de arte e 
ciencia.

O xadrez esixe unha gran concentra-
ción, mellora o nivel de atención de 
quen o practica e ensina a planifi car e 
a anticiparse aos movementos do con-
trincante. Ademais transmite valores 

positivos tales como a loita e o espí-
rito de superación, a autoestima e o 
respecto o rival ao aceptar o resultado 
con deportividade. 

Os estudos realizados ata a fecha de-
mostraron que o xadrez mellora nun 
17% o rendemento en matemáticas e 
lecturas. Dende o Club San Francisco 
de Teo, saben da súa importancia e 
dende fai dous anos están a realizar a 
difusión do xadrez en centros educati-
vos do concello e nas aulas de conci-
liación familiar de Arc Os Tilos Teo.

Como todo o principio non tivo moita 
aceptación por parte dos rapaces pero 
co paso das semanas fóronse involu-
crando e agora xa practican esta acti-
vidade de forma espontánea. O Club 
San Francisco Teo conta ademais 
dende fai oito anos con rapaces na liga 
galega de xadrez.

Vero Boquete

Pedro Nimo recolle o premio ao mellor deportista masculino

Nadia Iglesias recolleu o premio á mellor deportista de mans do alcalde
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COMPOSTELA, 
ESCENARIO DAS 
ESCOLAS GALEGAS 
DE RUGBY 
A choiva e a néboa non impediron que 
máis de 250 nenos e nenas, de entre 5 
e 12 anos, participasen a fi nais de xa-
neiro na concentración das escolas au-
tonómicas de rugby en Compostela. O 
campo de Santa Isabel foi o escenario  
da concentración na que participaron 
os representantes das escolas de A Co-
ruña, Vigo, Pontevedra, Ourense, Fe-
rrol, Vilagarcía, As Pontes e da capital 
galega . Ao remate da concentración 
e como colofón desta iniciativa cele-
brouse  o partido da liga na categoría 
Sub-14 entre o PRC (Pontevedra) e o 
CRAT (a Coruña). Na concentración 
participaron 12 nenos de Compostela 
e, no partido Sub-14, outros dous rapa-
ces da Escola de Rugby de Santiago. 
O evento contou como invitado co xo-
gador internacional Cesar Sempere, 
que realizou o saque de honra do par-
tido Sub-14.

Tarifa plan de actividades de sala,
pilates, baile moderno, aquaeróbic

E MOITO MÁIS!!!

Concello
de Teo

Aeróbic, zumba, pilates, baile,
pádel, ximnasio, sauna, natación..

NON TE ROMPAS A CABEZA!!!

VÁLIDO PARA UN USO 

DA INSTALACIÓN PARA 

TI E A TÚA FAMILIA*

* recorta e preséntao na Recepción. Válido ata o 31-3-2015

Cantaba Sabina “Allá donde se cru-
zan los caminos, donde el mar no se 
puede concebir, donde regresa siem-
pre el fugitivo pongamos que” …  
Hoxe falo da cidade do apóstolo, lu-
gar onde rematan todos os camiños 
e no cal todo peregrino ob-
tén recompensa a todo es-
forzo realizado para alcan-
zar a Gloria. 

Con esta fi losofía nace o 
proxecto SantYaGo, da 
man do Club de Atletismo 
Fontes do Sar e do Multiu-
sos Fontes do Sar – Com-
plexo Deportivo Santa Isa-
bel coa intención de traer 
a cidade de Santiago de 
Compostela unha carreira 
nocturna homologada so-
bre un circuíto de 10 qui-
lómetros o vindeiro sá-

bado 9 de maio. O punto de saída 
da proba estará situada na Avenida 
Xoan XXIII e a meta estará empra-
zada na Praza do Obradoiro o igual 
que a dunha persoa que se decide a 
facer o camiño.

A carreira é para todas aquelas per-
soas interesadas que queiran com-
petir ou simplemente gozar ca expe-
riencia,  xa que o ata chegar a meta 
percorrerá as rúas máis emblemáti-
cas da cidade facendo que te sintas 

parte da súa historia. O prazo de ins-
crición está aberto ata o 26 de abril .

Os organizadores do SantYaGo  te-
ñen previsto facer unha recollida so-
lidaria de alimentos que se levará 

a cabo durante a entrega 
de dorsais. Pódese apor-
tar alimentos non pere-
cedoiros que se destina-
rán ao proxecto social da 
Orde dos Irmáns Menores 
(Franciscanos) do Alber-
gue Xoan XXIII. 

Ademais recollerán os ta-
póns de plástico das bote-
llas que ofrecerán durante 
a carreira e a meta para 
axudar nun proxecto soli-
dario. Como ben din eles 
“Non costa nada e axúdase 
moito.”

Percorre as rúas da cidade á luz da lúa no SantYaGo

A concentración das escolas autonómicas de rugby reuníu en Compostela a 250 nenos e nenas de entre 5 e 12 anos 
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Luísa Fernanda Torres

Sexa por economía de tempo ou de re-
cursos, o certo é que a arte presentada 
en formatos minúsculos está en alza. 
Pero non só varía o formato, varían ta-
mén os espazos. O teatro, por exem-
plo, sae dos escenarios para adentrarse 
nas casas.

Breves pezas teatrais, para aforos moi 
reducidos. Esa é a esencia do micro-
teatro, a representación de pezas curtas 
ante unha reducida audiencia, nun for-
mato próximo e inmediato. Unha exi-
tosa concepción das artes escénicas, 
para un momento no que a audiencia 
demanda ser sorprendida. Aquí, ten a 
oportunidade de seguir a trama en me-
tade da escena, observar a situación in-
terpretada cunha cercanía e complici-
dade impensable no teatro convencio-
nal. 

O microteatro empezou a refrescar a 
oferta escénica polas grandes cidades 
europeas, como Berlín, Ámsterdam, 
Madrid, Paris ou Barcelona. E agora se 
adentra en numerosas localidades.  En 
Santiago, A regadeira de Adela, en San 

Fiz de Solovio, enriba do café Embora, 
ao carón da praza de Abastos, ofrece 
dende hai dous anos programación es-
table de microteatro. Pezas de quince 
minutos, para un público reducido de 
15 personas, durante diferentes pases 
cada día e nas distintas estancias. Na 
alcoba. No salón. No roupeiro.

A regadeira de Adela é unha iniciativa 
levada a cabo por Antón Coucheiro, 
María Alejandra Gómez e Marghe 
Morello, na procura de espazos alter-
nativos e sorprendentes para a repre-
sentación de teatro, danza, circo, caba-
ret ou performance. A resposta do pú-
blico nestes dous anos estivo á altura 
das expectativas. “A xente de San-
tiago ten moitas ganas de cultura, en 
opinión de Antón Coucheiro, aínda 
que houbo un momento de baixón que 
agora parece que está remontando de 
novo”.

A pouco que botemos a vista atrás, 
descubrimos que a fórmula do mi-
croteatro non é tan novidosa como 
pode parecer. De feito, o nome desta 
microcasa das artes quere recuperar 
a memoria dunha muller que foi en 
certo senso a pioneira das represen-
tacións artísticas nas casas particula-
res na década dos 50. Adela Steiner 
Regueiro, filla do poeta checo Ka-
rel Steiner e da galega Dolores Re-
gueiro Taboada, tivo unha infancia 
marcada por constantes viaxes en-
tre España, Checoslovaquia, Suiza 
e Francia.

Orfa aos 14 anos, veu vivir a Com-
postela coa familia materna. Nos 

anos cincuenta fundou co 
poeta chileno Diego Rego o 
que chamaron o movemento 
La Regadera, co que preten-
dían abolir as fronteiras en-
tre as artes. “El arte es el agua 
que puede adoptar la forma 

de cualquier recipiente, no es el 
vaso ni la botella ni la propia rega-
dera. Cabezas regaderas que vierten 
ideas para hacer crecer las plantas o 
para ahogarlas”. (Rego e Regueiro, 
1950).

Na casa de Diego Rego realizaban 
pequenos encontros literarios. Eses 
recitais foron derivando en perfor-
mances, breves pezas de teatro, con-
certos ou bailes que se realizaban 
para poucas persoas. Trala morte de  
Rego en 1958, Adela continuou or-
ganizando as veladas ela soa, pero 
nunca resultaron igual. A xente co-
mezou a tomala por tola, e a cha-
mala Adela, la Regadera, non co sig-
nificado artístico que ela pretendía, 
senón de xeito despectivo.En 1965 
marchou a París, despois a Praga, e 
no 78 volveu a Galicia. Comezou de 
novo a organizar eventos na casa de 
San Fiz de Solovio que mantivo ata 
1983. Morreu catro anos despois.

En memoria de Adela Steiner Regueiro

E mentres o teatro sae dos escena-
rios para entrar nas casas, a poesía 
sae dos libros e dos ateneos para 
conquistar sitios tan prosaicos como 
o asfalto. Sorpresas revestidas de 
creatividade, para alegrarnos a vida. 
Iso é o que ocorre co proxecto crea-
tivo Te comería a versos, levado a 
cabo en Madrid e Barcelona por ini-

ciativa de Boa mistura.Tan sinxelo e 
tan resultón como estampar versos 
nos pasos de cebra;pequenos poe-
mas de Rayden, de Leiva e da mi-
cropoetisa Ajo para poñer poesía ao 
asfalto. E así, deixar de ser fugaces 
peóns e voltar a sentirnos paseantes.

Poesía sobre o 
asfalto: sentirnos 
paseantes

A arte en miniatura está de moda. Microrrelatos. Mi-
croteatro. Micropoesía. Pezas en pequeno formato que 
veñen rescatar o sentir do conceptismo: o bó, se breve, 
dos veces bo, acorde aos gustos cortesanos da época, 
segundo os cales importaba non perder nin facer perder 
o tempo.

MICROTEATRO: 
O GUSTO 
POLO BREVE
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SIMELTEC

Procedemento desenvolvido no 
departamento de I+D, que se 
estivo a investigar na empresa 
durante os tres últimos anos.

Trátase de unha técnica de cor 
na prata, con pigmentos natu-
rais metálicos de diversas tona-
lidades. Estas cores emprégan-
se en función das tendencias e 
tamén da época do ano na que 
nos atopemos.
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Alicia Conchas

- Antes de nada noraboa por o premio Nerea. 
Que supuxo para ti gañar o Goya?
- Supón unha emoción e unha alegría moi grandes, 
os compañeiros que levan toda a vida traballando 
e sacando o cine español adiante, déronme o privi-
lexio de agarrar un Goya a revelación, que valoren 
o meu traballo así é marabilloso, estou moi agrade-
cida, polo que, de aquí para adiante hai que traballar 
máis duro se cabe, pero xa coa seguridade de que o 
meu traballo vai polo bo camiño.

- No momento de recoller o premio falaches en 
galego, que quixeches expresar con este xesto?
- Saíume  só, pois son galega, adoro a miña terra 
e o meu idioma. Nese momento sentín que Galicia 
estaba comigo nesa emoción, e só quería dicirlle a 
miña xente que estaban no meu corazón e a toda Es-
paña que viva a nosa terra galega.

- Participaches en dous produtos de gran éxito na 
última tempada, “La isla mínima” e “El tiempo 
entre costuras”, que che gusta máis traballar en 
cine ou en televisión?
- Ter un traballo marabilloso, que te emociona dia-
riamente, non ten prezo e temos ademais moita 
sorte, porque pódese levar a cabo en moitos códi-
gos e tamén en diferentes disciplinas (teatro, perfor-
mance, cine, series ...) . Esta diversidade encántame 
e faime transitar por diferentes camiños e plantexa 
retos continuos moi necesarios para evolución dun 
actor/actriz.

- Como levas isto do éxito?
- Tranquilamente, son a mesma persoa que hai uns 
meses, pero agora levo contigo  un sentimento doce 
e bonito, o meu éxito é o de toda a miña xente. É un 
privilexio  sentir o calor e o amor das persoas e com-
pañeiros de profesión, que se achegan a ti para agra-
decer e felicitarte polo teu traballo. 

- Coincidiches na gala con Penélope e Banderas, 
ti pensas en Hollywood?
- Tiven o pracer de coñecelos, de que me felicita-
sen, foi moi emocionante. Con Antonio puiden fa-
lar un pouco e é un home extraordinario. Por outro 
lado, respondendo a vosa pregunta, non penso en 

Hollywood senón que agora só penso en traballar 
no meu pais onde hai uns profesionais incribles que 
admiro e por suposto fóra das nosas fronteiras onde 
tamén hai moita xente coa que me gustaría traballar.

- Cando te deches conta de que querías ser ac-
triz?
- Non sei exactamente cando lle puxen nome ao que 
sentía. A primeira lembranza é aproximadamente de 
cando tiña uns catro ou cinco anos, cuns zapatos de 
miña nai, vermellos de tacón dos oitenta e unha bata 
marrón gastada tamén de miña nai, camiñando polo 
corredor da casa, xogando, falando soa cos espellos, 
baixo a risa atónita dos meus pais. Aos quince anos 
cando Xabier Bermúdez me mira aos ollos e dime 
que vou ser Eli, no seu fi lme Nena, é aí onde me 
atrevo a expresar á miña familia e ós meus o que 
quero ser, actriz.

- Que papel che gustaría interpretar?
- Audrey Hepburn en “Desayuno con diamantes”, 
Bette Davis en “Jezabel”, Scarlett Johansson en 
“Match point”, Patricia Arquette en “Carretera per-
dida” ou Vivien Leigh como Scarlett O´Hara en “Lo 
que el viento se llevó”. E podería seguir, jajajajaja, 
por pedir.... 

- Deixas o teu posto de enfermeira en Santiago 
para dedicarte exclusivamente á interpretación. 
Botas de menos o mundo da sanidade?
- Nunca o cheguei a deixar, agora coido da miña 
xente ou da que me atopo polo camiño. De feito en 
“La isla mínima” Antonio de la Torre, o primeiro día 
que rodábamos xuntos, fíxose un corte ben feo na 
cabeza e dende ese momento eu coidaba da súa re-
cuperación. A parte de ser un pracer tamén nos uniu 
moito. Sigo a estudar, gústame moito a medicina e a 
enfermería deume sempre moito. Gustaríame dende 
aquí enviar un bicazo grande a todos os meus com-
pañeiros do Hospital Clínico de Santiago.

- Como levas a morriña?
- Regular. A morriña non é algo abstracto senón moi 
tanxible, pero teño uns pais marabillosos que me en-
vían comida da miña terra todos os meses, e cada 
vez que estou en Galicia gozo de cada segundo.

- Coméntase que serás a pregoeira nas festas do 
Apóstolo, que supón para ti?
- Pois imaxínate... un honor e un privilexio para 
unha picheleira coma min.  Gozar así do día grande 
de Santiago, con todos os meus composteláns, sería 
moi emocionante.

- Tamén amadriñas en Santiago a campaña “Mu-
lleres todas somos protagonistas” ... 
- É outro privilexio que xenerosamente me brinda-
ron, amadriñar “Todas somos protagonistas” no día 
internacional da muller, na praza do Obradoiro. Es-
pero que sexa un éxito e que acuda moita xente, pois 
a campaña ben o merece. É unha iniciativa moi tenra, 
bonita e necesaria. Agradecer a unha muller impor-
tante para ti e facer unha fotografía, unha instantá-
nea dese momento, é coma dicir “quérote!” a xente 
importante. É algo que non se fai moito porque pa-
rece que se sobreentende pero é moi necesario ver-
balizalo cantas máis veces mellor... Estou encantada!

NEREA BARROS, 
UNHA ESTRELA 
QUE BRILLA A actriz santiaguesa acaba de 

converterse nunha das promesas 
do cine español e trae para Ga-
licia un Goya para a historia. O 
éxito é un sentimento doce e bo-
nito para Nerea, unha estrela que 
brilla con luz propia.
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Francisco López

Non hai dous sen tres e esta Semana 
Santa, a paixón volverá estar nas came-
lias da “III Exposición Camelia, fl or de 
Galicia” que os días 3 e 4 de abril ocu-
pará o claustro do Pazo de Fonseca, 
como xa o fi xo nos anos 2008 e 2013.
Nesta ocasión, 25 cultivadores de Ga-
licia mostrarán as súas mellores fl ores 
dentro dunha elegante montaxe situada 
arredor do patio do emblemático edifi -
cio da Universidade compostelana.

A mostra tamén servirá de escenario 
para presentar unha recompilación de 
pezas de artesanía galega de forma orixi-
nal e integrada entre as camelias que se 
exhibirán. E ata se poderá ver unha ré-
plica do Códice Calixtino. Organizada 
por Turismo de Galicia en colaboración 
coa Sociedade Española da Camelia, a 
“III Exposición Camelia, fl or de Gali-
cia” volverá difundir a imaxe turística 
dos xardíns públicos e privados galegos 
a través da exaltación desta planta tan 
característica de Galicia, mentres que en 
Santiago converteuse xa nun evento clá-
sico da Semana Santa e un dos atracti-
vos para veciños e visitantes.

Na exposición, o visitante poderá atopar 
un punto de información sobre a Ruta 
da camelia, un produto turístico único 
en Europa creado por Turismo de Gali-
cia para poñer en valor os principais xar-
díns públicos e contornas axardinados 
dos pazos galegos entre Mariñán, nas 
Mariñas coruñesas e Castrelos, en Vigo.

A camelia viaxou a Galicia desde as 
súas orixes en Asia Central. O territorio 
galego é o segundo lugar do mundo con 
máis especies de camelia logo de Xa-
pón. Existen camelias en Portugal, na 
Bretaña francesa ou o en norte de Italia, 
pero ningún destes lugares ofrece unha 
variedade de especies de fl or de came-
lia de coleccionistas, de exposicións e 
de produtores de plantas que se pareza 
a Galicia. Aquí, o camelio atopou unhas 
excelentes condicións para o seu cultivo 
grazas aos chans acedos, ben drenados, 
con certo grao de humidade ambiental 
e cunha temperatura idónea que fai in-
necesaria a utilización de invernadoiros.

Con estas características, a camelia cre-
ceu nos xardíns galegos durante déca-
das. Nos pazos e xardíns galegos resi-
den exemplares de diferentes especies 

como a xapónica, reticulata, sinensisou-
sasangua entre outras. Con todo, a ca-
melia constitúe hoxe un extraordina-
rio patrimonio natural de Galicia cuxa 
posta en valor está permitindo descu-
brir marabillosas contornas e eventos de 
exaltación tradicionais que xa forman 
un auténtico e orixinal produto turístico 
da Comunidade galega.

A ruta da camelia en Santiago

Desde hai un par de meses, composte-
lanos e visitantes poden ver sinalizada 
desde distintos puntos da cidade a Ala-
meda de Santiago como unha das con-
tornas que forman parte da Ruta da Ca-
melia. E é que a “Ferradura” de San-
tiago é un dos xardíns públicos destaca-
dos desta ruta fl oral dentro de Galicia. 

Na capital galega pódense admirar ca-
melias no xardín da Praza de Fon-
seca, no Parlamento, no Pazo de San 
Lourenzo de Trasouto, no Campus Sur, 
na Rúa da Trinidade ou no Hostal dos 
Reis Católicos. Pero a camelia ten un 
espazo especial no parque de Belvís, 
onde se plantou un dos labirintos de ca-
melios máis grandes de Galicia.

CAMELIAS 
DE PAIXÓN

O Claustro do Pazo de Fonseca acollerá 
esta Semana Santa a “III Exposición 
Camelia, flor de Galicia” que se presenta 
como un dos principais atractivos do 
Venres e o Sábado santos en Compostela.
Vinte e cinco cultivadores privados de 
toda Galicia exporán as súas mellores 
flores nesta mostra na que tamén se 
poderá ver artesanía galega e ata unha 
réplica do Códice Calixtino. Os pazos de Oca, na Estrada e 

Santa Cruz de Ribadulla, en Ve-
dra, forman parte da Ruta da ca-
melia como dous dos seus princi-
pais elementos que destacan tanto 
polos seus xardíns como polos 
seus cultivos de camelia. 

Os xardíns do Pazo de Oca na 
Estrada constitúen un dos ámbi-
tos máis característicos da con-
torna señorial rural de Galicia e 
conta con auténticas xoias botá-
nicas como o camelio catalogado 
máis alto. 

De Oca, declarado monumento 
histórico artístico, e do conxunto 
deben distinguirse tres elementos 
principais: Igrexa-capela, palacio 
e xardíns. A igrexa-capela sitúase 
fronte á praza formando escuadra 
co Pazo e unida a leste por unha 
galería. O Pazo actual ten unha 
parte antiga formada por dúas ás 
en ángulo recto e unha torre al-
menada de planta cadrada. Com-
plétase máis tarde coa á sur. No 
século XIX constrúese a galería, 
a escaleira principal, o banco de 
pedra e a escaleira baixo o portal 
da entrada principal polo que se 
accede aos xardíns.

Os pazos da 
camelia na 
contorna

Rua do franco 54 Bajo - 15702 Santiago de compostela
Telf. 981557081 - info@restaurantepasaje.com

El Pasaje
Restaurante

Ven a degustar los mejores 
pescados y carnes de Galicia

Comienza la temporada de la lamprea

Disfruta de 
nuestras 

magnífi cas 
tapas!!!

Foto cedida por Turgalicia
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A priori, a de Escenas do cambio 
semellaba unha aposta arriscada, 
pero o interese espertado pola que 
oxalá sexa a primeira dunha longa 
serie de edicións deste novo festi-
val escénico vén confi rmar que, por 
unha banda e pese ao que algúns 
puideran pensar de partida, a xente 
do común tamén nos mergullamos 
con gusto neses outros territorios 
artísticos que transgriden conven-
cionalismos, dilúen xéneros e reno-
van linguaxes; por outra, que gus-
tamos non só das propostas conci-
bidas para nós, senón tamén daque-
las outras que participan de nós (ou 
o que é o mesmo, do que somos, do 
que fomos, do que queremos ser e... 
do tempo que nos toca vivir e trans-
formar).

Así quedaba evidenciado por exem-
plo en Atlas (polifonía performática 
da nosa realidade social construída 
dende unha representación cívica 
da Compostela actual) e, en liñas 
xerais, no conxunto de proxectos 
que durante case todo un mes nos 
levou á beira máis contemporánea 
da creación escénica. Desta selecta 
escolma chea de calidade e varie-
dade emerxeu cunha forza devora-
dora Acceso, peza chilena que cru-
zaba por primeira vez o Atlántico 
para remover en primicia ao pú-
blico do Gaiás. Un poderoso texto 
de Pablo Larraín tomaba corpo e 
alma grazas ao impresionante tra-
ballo dese animal escénico cha-
mado Roberto Farías. O resultado, 
simplemente brutal.

O seu ben pode exemplifi car non só 
ese outro xeito de entender a inter-
vención artística, senón tamén o al-
tísimo nivel destas Escenas do cam-
bio ás que non queda máis que des-
exar: longa vida!

Ada Martelo

Case un século despois da aparición do 
poema, recupérase un clásico nesta nova tra-
dución de Andreu Jaume, que ademáis se 
complementa coa obra anterior (e primeiro 
poemario de Elliot) Prufrock y otras observa-
ciones (ámbalas dúas presentadas tamén nas 
súas respectivas edicións orixinais). A devas-
tación da guerra, a cidade e a natureza, a hu-
manidade, o silencio... Todo cabe nun dos grandes poemas do século XX.

Ari é unha nena con esa infi nita curiosidade 
infantil por descubrir detalles, mundos, uni-
versos... Cada palabra nova que “atopa” 
vaina agochando nunha fermosa caixa onde 
agardan todas xuntiñas por ese día en que a nena poida realmente com-
prender o signifi cado de cada unha delas (ou non, porque sempre é bo 
deixar algo por descubrir...).

LA CAJA DE LAS PALABRAS
Mar Benegas, texto; 
Eva Vázquez, ilustracións
Lóguez Ediciones

Hai certas palabras que translucen a mal-
dade humana, que repetidas unha e outra 
vez “eran como hojas de navaja que, cuando 
las oía, me seguían lacerando durante ho-
ras y días; las rumiaba y me las repetía a mí 
mismo. Me repetía que esas personas tenían 
razón. Tenía la esperanza de cambiar. Pero 
mi cuerpo no me obedecía y se reanudaban 
los insultos.”. En demasiadas ocasións, so-

mos etiquetados e “construídos” de xeito invisible polos demáis, incluso 
pola propia familia.  “Dediqué toda la noche a elaborar mi nueva vida, le-
jos de allí”: a solución á intolerancia non debería pasar por aí.

PARA ACABAR CON 
EDDY BELLEGUEULE
Édouard Louis
Ediciones Salamandra

manidade, o silencio... Todo cabe nun dos grandes poemas do século XX.

LA TIERRA BALDÍA
T. S. Elliot
Editorial Lumen

Longa vida ás 
Escenas do cambio!

Crítica literaria ofrecida pola librería LER
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Agora abrimos os sábados ata as 18 horas 
e non pechamos ó mediodía

Xa temos gañadora do cheque 
regalo de 35€: Isabel recolleu o 

seu premio en libros

Jugamos las cartas al por mayor
Buscando los límites ocultos
Creyendo hacer un mundo mejor
Y queremos ser eternos
Bajo la premisa del amor,
Es cosa de los años
Ayer haber sido jóvenes
Chicos en la infancia
Coqueteando distraídos
En su vida de alumnos,
Hoy ellos son adultos
Con la mirada más decidida
La zancada más grande
Las garras con más fuerza,
Hoy son más mayores
Son los tenores de tu coro
Hoy son un poco más astutos
Que ya no usan el decoro,
Mientras pasa el tiempo
Caminan en su constante dirección
Así alguien les señalará
Y se harán conscientes de su intención,
Todo esto será porque ellos escriben
Yo les leo
Será porque os describo su mirada
Mientras yo les veo,
Será que nunca nadie pudo haberlo 
imaginado
Quizá el futuro sea incierto
O ya nos lo hayan escrito
Puede que aún quede la duda
Del que callará sin haberlo querido,
No puede haber certezas
Que antes no hubiésemos soñado
Así que si el mundo es fi nito
Y existen límites para todo
Será que el amor solo se gesta
Cuando se lucha codo con codo,
Aprendimos a ser salvajes
Y a darnos besos bajo la oscuridad
Hoy no falta más que interpretar la 
música
Con los ojos cerrados
Aunque mañana querrán pararlo
Porque tendrán miedo de lo nuestro
Si solo se profesa el amor al prójimo
Entonces viajaremos solo con lo puesto,
Yo de tu mano
Mientras tú guardas la mía
Le pagaré a una bella doncella
Que nos lleve el ajuar tras ella.

Años para amar
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Chegaron os temporais e seguro que as 
miradas enfocáronse outra vez nos ser-
vizos meteorolóxicos e nos avisos que 
emitirán. Pero aquí cabe unha reflexión. 
As axencias meteorolóxicas (MeteoGali-
cia, AEMET) son as encargadas de emi-
tir uns avisos no caso de que se vaian su-
perar determinados limiares, pero é a 
Axencia Galega de Emerxencias a que, á 
vista deses datos, emite as corresponden-
tes alertas meteorolóxicas. E é aquí onde 
reside o problema. Os avisos e as alertas 
son idénticas, pero non deberían de selo.

Seguro que algún neste momento se pre-
gunta, e como non van a selo?, como van 
desautorizar as axencias de emerxencias 
ás axencias meteorolóxicas?. Seguro que 
con algún exemplo me entenderedes. Un 
aviso meteorolóxico de nivel amarelo 
por chuvias, emítese cando se prevé que 
a chuvia acumule en 12 horas entre 40 e 
80 l/m2. Creedes que é o mesmo que esta 
chuvia caia en 4 horas que en 12? Cree-
des que é o mesmo que esta chuvia caia 
con marea alta ou con marea baixa? Pa-
rece claro que non e non obstante, para 
dar a alerta por chuvia, non se teñen en 
conta estas cousas. Tampouco se ten en 
conta o caudal dos ríos sendo este un fac-
tor para avaliar o risco.

A maiores, temos un segundo problema. 
Os limiares de aviso meteorolóxico. Es-
tes non están ben adaptados en Gali-

cia. Un aviso laranxa por mar de fondo 
en Galicia emítese cando as ondas supe-
ran os 4 metros. En Galicia isto acontece 
máis de 40 veces ao ano e con eses 4 me-
tros son moitos os barcos que poden saír 
a faenar sen asumir moitos riscos.

Debido a isto, encontrámonos co pro-
blema da dimensión mediática que aca-
dan as alertas meteorolóxicas. Así, men-
tres que unha chuvia de 70 l/m2, ao ser 
unha alerta amarela apenas ten repercu-
sión (e se cae en 4-5 horas as consecuen-
cias serán máis que visibles), unha alerta 
laranxa por ondas de 4 metros chega 

a ser portada de xornais e só un 1% da 
poboación vese afectada por ela, provo-
cando, na xente que se quede só co titu-
lar, un aumento da desconfianza cara aos 
servizos meteorolóxicos.

É por todo isto, que para tratar de recu-
perar a confianza dos cidadáns nos ser-
vizos meteorolóxicos, que por sorte se 
equivocan menos do que o sentir popu-
lar cre, faise imprescindible adaptar os li-
miares de aviso e sobre todo, as axencias 
de emerxencias e os medios de comuni-
cación deben contar cunha maior espe-
cialización.

MARZO, UN MES DE PRIMAVERA
Marzo xa se pode considerar un mes de primavera. Nel as temperaturas máximas normais chegan os 15ºC mentres 
que pola noite non acostuma a baixar dos 5ºC. Iso si, é un mes chuvioso xa que acostuma a chover 13 días neste 
mes, acumulando uns146 l/m2.

Podedes atopar máis información 
na web de 4gotas.

http://www.4gotas.com

20 de marzo12 de marzo5 de marzo 27 de marzo
NovaMinguanteChea Crecente

31 de marzo1 de marzo
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Avisos e alertas meteorolóxicas




