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A contribución das universidades españolas 
para o desenvolvemento social e económico 
é fundamental como demostran varios 
estudos externos á Universidade, que 
evidencian que do investimento realizado 
na Universidade devólvese á sociedade 
entre dúas e tres veces o valor da mesma. 
Con iso, as universidades son capaces de 
xerar na súa contorna un número de postos 
de traballo que multiplica por catro os seus 
empregos directos. Se a isto engadímoslle 
os valores da responsabilidade social 
educativa da Universidade, queda claro que, 
lonxe de ser ineficiente, a Universidade 
é altamente rendible e necesaria para a 
sociedade, o que concorda coa porcentaxe 
de cidadáns satisfeitos co ensino 
universitario, cifrado nun 72%, segundo un 
informe do Ministerio de Política Territorial 
e Administración Pública.

Nunha conxuntura de recortes e de crise 
económica, cunha redución orzamentaria, 
a Universidade soubo realizar de forma 
eficiente e nada traumática a maior 
transición educativa da historia: a 
adaptación dos nosos estudos ao Espazo 
Europeo de Educación Superior. Para iso, 
tratando de adecuar oferta e demanda, 
mentres o número de alumnos de novo 
ingreso aumentou un 10%, reduciuse un 
12% a oferta de títulos de Grao.

As universidades realizaron esforzos moi 
importantes para cumprir os obxectivos 
pedagóxicos. Non só a adaptación de títulos 
representou un esforzo interno moi notable 
de formación, análise e proxección, senón 
que ademais gastáronse moitos recursos 
económicos en adecuar espazos docentes 
e en mellorar servizos aos estudantes. 
A adaptación ao EEES realizouse a 
través dun proceso de equilibrio entre 
a intensidade docente e a optimización 
dos recursos existentes. Para ofrecer un 
ensino de calidade, requírese unha maior 
atención personalizada, o cal significa, 
indubidablemente, máis dedicación docente. 
Por tanto, afirmar que “a ineficiencia da 
Universidade custa 2.100 millóns de euros 
anuais ao Estado”, ademais de carecer 
de rigor, causa na sociedade unha alarma 
inxustificada e afasta da Universidade a 
posibilidade de atraer investimentos e 
recursos que potencien unha adecuada 
xestión do coñecemento.

O Sistema Universitario Público Español está 
formado por universidades investigadoras, 
que imparten formación e xeran 
coñecemento. Por este motivo, necesitan 
máis Persoal Docente Investigador que 
aquelas que só se dedican á formación. Por 
iso, tomar como referencia “a media de 6 
docentes que rexistran os países plenamente 
adaptados ao EEES” non é correcto, xa que 
as universidades europeas que se dedican 
á investigación e á formación, como sucede 
no Sistema Universitario Público Español, 
destinan 10 docentes por 100 alumnos, unha 
cifra maior que as universidades españolas, 
que destinan 9.

A formación universitaria española alcanzou 
nas últimas décadas taxas de matriculación 
e gradación equivalentes ás dos países 
máis eficientes. E iso a pesar de que o noso 
investimento en educación é moi inferior, o 
1,1% do PIB fronte ao 1,5% de media nos 
países da OCDE.

Dentro da alarmante taxa de desemprego 
xuvenil, que ascende ao 40%, aos titulados 
superiores só lles afecta un 10%. Esta 
taxa, aínda sendo o dobre que a da media 
europea, garda as mesmas proporcións que 
noutros países coas taxas de desemprego 
doutros sectores da poboación con 
diferente formación. É importante subliñar, 
por tanto, que non temos un problema de 
desempregabilidade universitaria, senón 
un problema de desemprego na sociedade 
española motivado, entre outras razóns, por 
unha falta de cultura innovadora. Ademais, 
cabe destacar que é residual a taxa de 
desemprego entre os doutores, aínda que só 
o 15% traballa en empresas.

O informe CYD resalta que a taxa de 
sobrecualificación dos nosos graduados é 
de 10 puntos superior á media da UE. Isto 
non é un reflexo dun nivel de formación 
inadecuado, senón de que se necesita un 
maior pulso innovador na sociedade para 
aproveitar ao máximo as capacidades das 
persoas formadas. Tal e como destaca 
ademais o informe, un 70% dos graduados 
universitarios contratados en 2009 obtivo 
un contrato para desempeñar ocupacións 
de alta cualificación, porcentaxe que creceu 
uns 10 puntos desde 2007.

A produción científica española duplicouse 
nos últimos anos ata constituír o 3,4% da 

produción científica mundial. Esforzo que 
nos converteu na novena potencia científica 
mundial, por diante de países como 
Australia, India, Rusia, Holanda ou Brasil, 
e a oitava en publicacións por habitante, 
con resultados similares a Xapón. É un 
resultado máis que notable se consideramos 
que España só inviste en I+D+i un 1,38% 
do seu PIB, moi lonxe do 2,3% que é a 
media da OCDE. Relacionando a produción 
científica por habitante coa porcentaxe de 
gasto en I+D+i, resultamos ser un do catro 
sistemas máis eficiente do mundo.

A lectura que subxace tras estes datos 
obxectivos é que as universidades 
españolas, que concentran os dous terzos 
de toda esa produción científica cunha 
calidade que supera nun 15% á media, son 
eminentemente eficientes e produtivas en 
relación co investimento en I+D+i.

Cremos que esta situación é moito máis 
relevante que o feito de que o “24% 
do profesorado non produza resultados 
científicos que poidan ser avaliados”, cifra 
que podería considerarse baixa, xa que 
corresponde, maioritariamente, a unha 
parte do profesorado que non ten función 
investigadora.

Debemos considerar, ademais, que cos 
niveis de investimento actuais afastámonos 
do reto da modernización do noso modelo 
económico e social, pois só aqueles países 
que invisten polo menos o 1,7% do seu PIB 
en I+D+i, e contan cunha participación do 
sector produtivo superior ao 65%, mostran 
índices de competitividade adecuados para 
afrontar o reto do crecemento económico e 
a creación de emprego. Todo iso necesario 
para a sustentabilidade dun modelo de 
benestar do que nos dotamos.

Resulta, por tanto, absolutamente necesario 
un traballo consensuado pola xestión do 
coñecemento a nivel de Estado, no que 
todos os axentes implicados asuman o 
compromiso de colaborar xuntos como 
parte dunha sociedade integral, nun marco 
de lealdade, confianza e respecto.

Calquera medida que arbitrariamente 
faga un dano innecesario e inxustificado 
ás universidades, realmente a quen está a 
facer dano é ao futuro da sociedade.

Comunicado Conferencia de Reitores das Universidades 
Españolas (CRUE)
José María Barja
Reitor da Universidade da Coruña e un dos asinantes deste documento
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Nos últimos días publicáronse dous 
informes que deitan luz sobre o papel das 
universidades nos campos da tecnoloxía e 
da competitividade, nestes momentos en 
que aspiramos a construír unha sociedade 
competitiva, baseada no valor engadido 
que a innovación e a investigación deben 
proporcionar aos nosos produtos e servizos 
para que sexan competitivos nun contorno 
global.

Trátase do Informe anual de COTEC 
sobre tecnoloxía e innovación en España, 
e do Informe sobre a contribución 
das universidades españolas ao 
desenvolvemento que tamén anualmente 
publica a Fundación CyD (Conocimiento y 
Desarrollo) principal laboratorio de ideas ou 
think tank da universidade española nestes 
momentos.

O informe COTEC cita o anuario 
sobre competitividade do Institute for 
Management Development (IMC) The World 
Competitivness Yearbook que é usado como 
referencia internacional na valoración e 
comparación da capacidade dos países 
para proporcionar un contorno que permita 
ás súas empresas competir con éxito no 
mercado global. En 2010 España ocupa a 
posición 36ª, o que revela, un ano máis, que 
o seu peso económico no conxunto da UE‑27 
e da OCDE non se ve correspondido cun 
peso similar en termos de competitividade 
e iso é así precisamente porque o seu gasto 
en I+D e o peso dos resultados desta non se 
corresponden con aquel. 

O informe COTEC insiste en que a 
competitividade dun país se apoia 
fundamentalmente no seu esforzo 
de investimento en investigación e 
desenvolvemento tecnolóxico (I+D), no seu 
esforzo para conseguir un capital humano 
capacitado para adquirir coñecemento e 
desenvolver tecnoloxías en calquera das 
formas existentes e na existencia dun tecido 
empresarial que sexa capaz de aproveitar as 
fontes de coñecemento e tecnoloxía ao seu 
alcance para producir produtos e servizos 
novos que teñan aceptación no mercado 
global. A produción científica e a xeración 
de patentes figuran entre os principais 
indicadores de medición da capacidade 
produtiva dun país.

En produción científica, España ocupa o 
posto noveno no mundo. A Universidade, 

co 53% da produción total, é o principal 
sector produtor de publicacións científicas 
de difusión internacional. A achega das 
empresas españolas á produción de 
publicacións científicas é moi reducida en 
relación co peso de España na produción 
científica total, de modo que entre as 30 
empresas do mundo con maior produción 
científica non existe ningunha española. 
Mais se da produción científica pasamos á 
situación das patentes, o panorama é moi 
distinto. As concesións totais de patentes 
con efecto en España caeron en 2009 un 
9,8% respecto ás de 2008, polo que se 
mantén a tendencia decrecente que se 
observa desde 2006. Se se consideran as 
patentes triádicas (é dicir, as concedidas 
con efectos conxuntos nas oficinas de 
patentes europea, estadounidense e 
xaponesa), que son as de maior valor 
comercial e de maior significación para 
os efectos de innovación, as españolas 
representan o 1,54% do total das 
rexistradas na UE‑27 e o 0,48% do total da 
OCDE. Con estes datos, se se ponderan en 
función da poboación do país respectivo, 
España ocupa a posición 25ª, con 4,9 
patentes por millón de habitantes, unha 
cifra que está moi por debaixo da media da 
UE‑27, que é de 29,1 e da OCDE, que é de 
38,4. 

En xeral, a evolución do gasto interno en 
I+D por sector de execución en España caeu 
no sector empresarial o 6,3% (0,74% do 
PIB, fronte ao 1,15% da UE‑27 e ao 1,63% 
do conxunto da OCDE) e seguiu crecendo 
no sector da administración, o 9,5%, 
e no ensino superior, o 3,2%. Entre os 
obxectivos da Estratexia de Lisboa da Unión 
Europea estaba o de que no ano 2010 dous 
terzos da I+D fosen financiados con fondos 
provenientes do sector privado. Pois ben, 
en 2009 o sector privado español financiou 
tan só o 44% dos gastos de I+D e a 
participación na súa execución situouse no 
55,1%, porcentaxe bastante inferior ás de 
Alemaña, Francia e Reino Unido, superiores 
ao 60%. En cambio, a participación das 
universidades españolas nos gastos internos 
totais de I+D aumenta ata o 26,7%, a gran 
distancia dos países europeos comparables. 
É dicir, en termos de gasto total en I+D, 
España presenta un modelo de distribución 
do gasto por sectores totalmente diferente 
ao dos países europeos comparables, xa 
que salientan as altas cotas do gasto da 
administración pública e do ensino superior 

fronte a unha reducida cota do gasto das 
empresas. Lembremos aquí que, como puxo 
de relevo o tamén recente informe da CRUE 
(La Universidad Española en Cifras) que 
comentamos no anterior número da revista 
U+S, en 2008 a actividade investigadora 
das universidades públicas alcanzou o 
50,5% do total, o cal orixinou o seguinte 
paradoxo que puxo de relevo o informe 
elaborado pola Comisión de Financiamento 
do Consello de Coordinación Universitaria 
en 2007 no seu informe Financiación 
del Sistema Universitario Español: as 
universidades máis investigadoras son as 
que máis se descapitalizan a causa dos 
gastos que induce a investigación.

Se, por tanto, a actividade investigadora 
das universidades saca mellor nota que 
a das empresas nesta crise económica, 
é grave que, como resalta o informe da 
Fundación CYD, “o tecido empresarial non 
aproveite suficientemente os importantes 
activos das universidades para os seus 
plans de formación de recursos humanos 
e innovación, o que reflicte unha 
disfuncionalidade do sistema universidade‑
sistema produtivo, sen dúbida con 
repercusións nos niveis de competitividade 
das empresas”.

Ben está ser a 9ª potencia mundial en 
produción científica, mais non a 36ª en 
competitividade e disto ten moita culpa o 
non saber utilizar o potencial innovador 
e investigador das universidades. Desde 
os anos 80 fomentouse a investigación 
científica e técnica na universidade, o 
que deu lugar a un incremento notable da 
produción de artigos e da investigación 
básica, mais non así o das patentes. Patentar 
estivo pouco valorado dentro das políticas 
de avaliación e incentivos da carreira 
universitaria. Resulta xa urxente e inadiable 
fomentar a cultura produtiva para a xeración, 
protección e explotación das ideas, produtos 
e servizos que xurdiren das universidades, 
primar os resultados da investigación antes 
que as publicacións, mellorar a eficiencia 
da investigación a través da modernización 
da gobernanza da institución e o control da 
investigación, incentivar os mecanismos de 
relación universidade‑empresa e un longo 
etcétera de medidas que de por si encherían 
outro artigo.

 

Antonio Abril Abadín
Presidente do Consello Social da Universidade
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IV Feira europea de Emprego

A Universidade da Coruña anima os 
mozos a plantarlle cara á crise
Unha vez máis, a Universidade da 
Coruña está a fomentar a busca de novas 
oportunidades de emprego para os mozos 
e as mozas que deixan as súas aulas. A 
última acción desenvolvida tivo como 
escenario o pavillón de deportes do campus 
coruñés de Elviña, que se converteu nun 
lugar de encontro entre os novos titulados 
á busca do seu primeiro emprego e unha 
trintena de empresas que botan un pulso 
á crise mantendo un crecemento sostido 
ou comezando procesos de expansión 
internacional.

A IV Feira Europea de Emprego, organizada 
pola UDC en colaboración coa Xunta de 
Galicia e a Deputación da Coruña, reuniu 
titulados e estudantes universitarios 
e de Formación Profesional, así como 
desempregados en xeral, que se achegaron 
a coñecer as propostas dos directivos 
empresariais, asesores financeiros e 
expertos en recursos humanos, o que non 
só propiciou intercambios de impresións, 
de tarxetas e de currículos, senón que 
tamén foron moitos os que marcharon con 
contratos pechados e prácticas laborais.

Durante dous días o ritmo vertixinoso 
do mundo laboral tomou o pavillón de 

Chamamento ao 
optimismo do reitor
Ao acto de inauguración da Feira de 
Emprego acudiron, ademais do reitor 
da UDC, José María Barja, a conselleira 
de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, o 
presidente da Deputación da Coruña na 
última lexislatura, Salvador Fernández 
Moreda, e o que ata a toma de posesión da 
nova corporación municipal coruñesa era 
o concelleiro de Promoción Económica, 
Henrique Tello.

Beatriz Mato subliñou que o paro xuvenil 
en Galicia está nun 36%, fronte ao 43% 
do resto do Estado, polo que anunciou que 
as mesas de diálogo social na comunidade 
autónoma están a elaborar un programa de 
emprego específico para a mocidade que 
finalizou os seus estudos ou que non ten 
formación. Pola súa banda, o reitor coruñés 
salientou que a crise provocou un retroceso 
de sete puntos nas taxas de ocupación 
dos titulados na institución coruñesa. “Hai 
menos traballo e o 65% das persoas que 
acadan un emprego sofren unha acusada 
baixa na media salarial”, indicaba Barja, 
ao tempo que aconsellaba “non se deixar 
abraiar polo pesimismo e botar o resto, 
porque nos campus galegos estuda a cuarta 
parte dos mozos e as mozas de entre 18 e 
24 anos”.

Elviña en forma de obradoiros, charlas, 
presentacións e expositores para abrir 
canles de información, asesoramento, 
ofertas de emprego e oportunidades de 
negocio entre 62 empresas a través do 
chamado Cafénegocio, unha especie de 
cita ás cegas en que cada interlocutor 
amosaba os atractivos da súa compañía 
en só 90 segundos. O obxectivo, procurar 
potenciais clientes e provedores. Na busca 
de parella empresarial participaron desde 
a Escola de Negocios de Novacaixagalicia, 
especializada na formación, ata o Instituto 
Tecnolóxico de Galicia, dedicado á 
promoción de I+D+i, ou empresas de 
publicidade como Empatía Comunicación, T 
Ayudo (asistencia integral á familia), Galicia 
na casa (sector alimentario) ou empresas 
relacionadas co deseño gráfico como Máis 
que deseño.

As posibilidades de Twitter, a cultura 
emprendedora e a mobilidade da xuventude 
foron os temas estrela de charlas e obradoiros 
deseñados para proporcionar as claves máis 
efectivas na busca de emprego, mentres que 
empresas como R, Indra, Deloitte ou o Banco 
Etcheverría acumularon boa parte dos centos 
de currículos depositados nos postos que 
participaron na feira.
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O que din as empresas
Enxeñaría e Dereito, os títulos máis 
reclamados

O que din os demandantes 
de emprego
Mozos, suficientemente 
motivados, buscan 
experiencia e salario

Jorge e Daniel
Licenciados en Dereito 

Hai pouco máis dun ano que 
remataron os seu estudos na 
Universidade da Coruña e, 
aínda que xa teñen traballo, 
cren que poden aspirar a máis. 
Jorge sabe das dificultades do 
mercado laboral en Galicia, polo 
que acudiu á feira na procura de 
oportunidades no estranxeiro. 
“Eu estou a traballar na banca, 
pero non estou moi contento 
porque quero algo mellor 
remunerado”, explicaba Jorge, 
que nada máis coñecer a oferta 
de Egasa (empresa de ocio e 
xogos de azar) pensou en mudar 
o posto no banco por algún 
casino en América Central ou 
América do Sur. “Pode estar moi 
ben, o posto é alto e o traballo, 
moi dinámico”, aseguraba. 
Pola súa banda, Daniel 
considera que “moverte e ter a 
experiencia dunha cultura e un 
país diferentes sempre dá un 
valor engadido na formación 
e no currículo”, e amósase 
convencido de que as empresas 
“o valoran moito”.

Cristina e Paula
Estudantes de 4º de Economía 

Cristina e Paula deixaron os 
seus currículos no expositor 
do Banco Etcheverría, 
coa esperanza de seren 
seleccionadas para o programa 
de formación que a entidade 
financeira porá en marcha este 
verán. “Se me chamaren será 
a miña primeira experiencia 
laboral”, dicía Cristina, que 
confesaba que traballar aínda 
lle impón certo respecto. 
“Preferimos as prácticas 
remuneradas ao mestrado, aínda 
que calquera cousa estaría ben”, 
sinalaba pola súa banda Paula, 
despois de pasar polo posto 
de Deloitte, onde estas dúas 
aspirantes a economistas tamén 
entregaron a súa solicitude. 
Ambas saben que son moitos 
os candidatos que compiten 
por un posto de economista en 
empresas de primeira liña, polo 
que consideran imprescindible 
o paso pola feira para abrírense 
portas e accederen a entrevistas.

EVERIS
Victor Coladas
xerente

En Everis todos son propietarios 
da empresa. Desde o 
primeiro día, os empregados 
adquiren dereitos para posuír 
participacións que se consolidan 
aos tres anos de permanencia 
nesta compañía dedicada á 
consultoría tecnolóxica e de 
negocios. Leva trece anos en 
marcha na comunidade de 
Madrid e só catro en Galicia, 
onde xa ten unha importante 
carteira de clientes. Everis 
acudiu á feira coa pretensión 
de seguir incrementando o seu 
capital humano na Coruña, 
despois de experimentar 
un crecemento do 15% no 
conxunto de territorio español. 
“Temos aberto un proceso de 
xeración de vinte postos de 
traballo neste ano para os que 
necesitamos matemáticos e 
economistas”, adiantaba Víctor 
Coladas, xerente de Everis. 
Entre os currículos achegados 
ao posto, a consultora puxo 
moito interese nos que mellor se 
podían adaptar ao programa de 
bolsas da Universidade.

IMATIA
Elena Alejandro
directora de recursos humanos

Hai pouco máis de catro 
anos que Imatia opera desde 
a súa cabeceira no Porriño 
(Pontevedra) con vocación 
de medrar na Coruña, onde 
ten oficina e unha importante 
carteira de potenciais clientes, 
segundo as súas previsións. 
Dedicada ao desenvolvemento 
de software, as súas aspiracións 
pasan por levar a vangarda ao 
eido internacional e integrar no 
seu cadro de persoal enxeñeiros 
informáticos acabados de saír 
da facultade ou pendentes de 
abordaren o proxecto de fin de 
carreira. Os embates da crise 
non lle afectaron á expansión 
desta empresa, que o pasado 
ano rexistrou un crecemento 
do 60%. “Non notamos moito 
a crise porque ofrecemos 
boa calidade a bos prezos 
e proximidade, que é o que 
quere o cliente”, indicaba Elena 
Alejandro, directora de recursos 
humanos.

R.
Gutier Martín
responsable de recursos humanos.

A empresa de 
telecomunicacións R foi unha 
das que máis solicitudes de 
emprego recibiu durante a 
feira. “O principal atractivo 
de R é que é unha empresa 
galega que aposta polo 
talento galego”, indicaba 
Gutier Martín, responsable 
de recursos humanos da 
compañía que, entre os 
asistentes, buscaba, ante 
todo, enxeñeiros informáticos 
e de telecomunicacións e 
licenciados en ADE ou Dereito 
para os incorporar ao Programa 
Sementes de iniciación 
profesional. Este programa 
cubrirá entre 20 e 25 postos 
de traballo ao longo dun ano, a 
meirande parte deles na Coruña. 
Gutier Martín deixou claro que 
“non ofrecemos bolsas de servir 
cafés e facer fotocopias, senón 
de inserción plena no entorno 
profesional”. O obxectivo de R, 
que recibiu no último ano máis 
de 400 currículos, non é tanto 
crecer como manter o cadro 
de persoal “nun incremento 
regulado”. 
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A Fundación 
ONCE aposta 
pola UDC para 
mellorar o acceso 
á educación 
superior e a 
inserción laboral 
dos discapacitados

Luis Crespo
Director xeral da Fundación Once

“A coruñesa é unha 
das universidades de 
Europa máis sensibles e 
comprometidas con este 
colectivo”

Avanzar no incremento do acceso 
dos estudantes con algún tipo de 
discapacidade á Universidade coruñesa, 
reducir a taxa de abandono destes 
alumnos e mellorar a súa inserción no 
mercado laboral ao finalizaren os seus 
estudos son os obxectivos fundamentais 
da nova Oficina de Atención Multicanal 
(OAM) que vén de poñer en marcha a 
UDC.

A Fundación ONCE escolleu a 
Universidade da Coruña para pór en 
marcha este proxecto piloto nunha 
acción que, como explicaba o reitor da 
UDC, José María Barja, na presentación 
da oficina, “supón un recoñecemento 
ao labor constante realizado desde hai 
sete anos pola nosa Oficina de Atención 
á Diversidade, dirixida a colectivos 
susceptibles de padeceren unha posible 
discriminación”. 

Coa nova iniciativa preténdese 
normalizar a situación das persoas con 
discapacidade, facilitándolles a elección 
de estudos en función das súas aptitudes. 
Ademais, poderán coñecer os recursos 
ao seu alcance para melloraren a súa 
adaptación á Universidade e accederen 
aos proxectos da ONCE encamiñados 
a posibilitar contratos con empresas. 
Un dos obxectivos é elevar o reducido 
índice de inserción universitaria 
entre os discapacitados, xa que só o 
0,07% dos alumnos que acadan este 
nivel de estudos pertencen a este 
colectivo. “A normalización das persoas 
discapacitadas non será unha realidade 
se non conseguimos o seu paso pola 
Universidade en condicións de igualdade 
e a súa inserción en postos de traballo de 
calidade”, sinala Luis Crespo, presidente 
da Fundación ONCE, que confía en que 
esta iniciativa supoña un apoio substancial 
para os discapacitados que desexaren 
acceder a estudos superiores e mellorar as 
súas expectativas no mercado laboral.

A creación da oficina enmárcase nas 
accións do Programa Por Talento que 
desenvolve a Fundación ONCE a través 
de FSC Inserta, co financiamento do 
Fondo Social Europeo. Está dirixida a 
preuniversitarios, universitarios e titulados 
con discapacidade para darlles apoio 
personalizado a través das súas tres canles 
de atención: a web www.portalento.es/
oam, o teléfono 902 511 411 e, de forma 
presencial, a través da propia oficina.

Como comeza a colaboración 
Fundación ONCE‑Universidade para 
conseguir a inserción universitaria 
das persoas discapacitadas?
Ao abordarmos o problema da inserción 
laboral do noso colectivo decatámonos da 
importancia da formación para que cada 
persoa discapacitada acceda a un posto 
de traballo acorde coas súas capacidades 
potenciais. Foi entón cando apostamos 
pola colaboración coas universidades 
especialmente, pero tamén co ensino 
secundario, a través das diferentes 
institucións implicadas.

Cales son os atrancos no 
ámbito académico?
Os profesores non sempre saben 
como tratar, como se comportar ou 
mesmo como coidar un estudante con 
discapacidade. Ademais, estes alumnos 
necesitan apoios materiais e unha 
orientación. Mentres na Universidade non 
se equipare a porcentaxe de estudantes 
con discapacidade ‑na actualidade do 
5,4%‑ co do resto da poboación ‑do 
18%‑ non conseguiremos que o emprego 
sexa unha consecuencia en igualdade de 
condicións para o noso colectivo.

Cal é o balance do que se ten 
avanzado ata agora?
O proceso é moi lento, pero o nivel de 
resposta en todo o ámbito académico é 
cada vez máis satisfactorio. De feito, a 
Universidade española é, no conxunto 
europeo, unha das máis comprometidas 
coa inserción do colectivo de 

discapacitados, e particularmente destaca 
a Universidade da Coruña, onde xa viña 
funcionando desde hai case unha década 
unha Oficina de Atención á Diversidade. 
Por iso a escollemos para pór en marcha 
o proxecto piloto da Oficina de Atención 
Multicanal (OAM). 

Como ve, pois, a relación entre 
Universidade e empresa no eido da 
inserción laboral deste colectivo?
Creo que se está nese camiño, pero ten 
que haber unha maior comunicación 
entre os empregadores e os formadores. 
Este esforzo é necesario para que os 
perfís das persoas que buscan traballo se 
axusten máis ás esixencias do mercado. A 
función da OAM vai tamén neste sentido, 
facilitar contratos entre empregadores e 
universitarios que queren traballar.

Serían necesarias algunhas 
adaptacións curriculares?
Un obxectivo en que comezamos a 
traballar é a incorporación aos currículos 
formativos de materias adaptadas para 
que reúnan condicións de accesibilidade. 
Un exemplo claro desta necesidade son 
as carreiras técnicas como Arquitectura. 
O día en que os profesionais saian da 
Universidade con estes coñecementos 
comezaremos a construír os edificios 
como hai que facelo e a non ter que os 
arranxar despois de construídos. 

Vostede reivindica o teletraballo 
como una alternativa moi interesante 
para os discapacitados.
Sen dúbida é unha boa solución para 
persoas con discapacidade severa 
ou que residan no rural. En Galicia 
aínda non se puxo en práctica, pero 
hai experiencias moi positivas noutras 
comunidades como Estremadura ou 
Castela e León. O teletraballo vai avanzar 
de forma significativa nos próximos anos, 
esperamos que tamén en Galicia, pero 
esta figura necesita con anterioridade 
unha maior regulación desde o punto de 
vista legal.

Como lle afecta a crise a este colectivo?
É un colectivo sempre en situación de 
debilidade, pero afortunadamente no 
ámbito da Fundación ONCE logramos 
medrar coa creación de máis de 6.000 
postos de traballo nos tres últimos anos, 
malia os moitos recortes orzamentarios 
por parte das administracións públicas.

Cal é o nivel de emprego en Galicia?
A situación de desvantaxe desta 
comunidade é moi clara. A taxa de 
empregabilidade entre as persoas 
discapacitadas en Galicia sitúase no 
29,4%, fronte ao 35,7% de media en 
España. Ademais, a taxa de emprego 
galega colócase cinco puntos por debaixo 
da media nacional. Os motivos son 
varios: a dispersión xeográfica, un menor 
desenvolvemento do tecido industrial 
e empresarial galego e o alto índice de 
persoas con discapacidade con que conta 
Galicia, por enriba do 10%, cando a 
media española non pasa do 9,4%. 
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Félix Ruiz
Cofundador de tuenti

“O que temos conseguido coa nosa rede social é 
descomunal, pero aínda podemos dar máis”

Félix Ruiz Hernández, responsable 
de márketing e financiamento de 
Tuenti, estivo na Coruña para ofrecer 
unha conferencia con motivo do 25 
Aniversario da Facultade de Informática 
da UDC, onde contou como catro mozos 
foron quen de crear a rede social con 
máis seguidores de España. Unha 
plataforma que está contribuíndo a 
revolucionar o mundo da publicidade 
ata límites insospeitados.

Hoxe en día as redes sociais forman 
parte da realidade cotiá de case todos 
os cidadáns, pero non era así no ano 
2006. Como xurdiu a idea de crear 
Tuenti?
Hai uns anos este era un mundo pouco 
aberto e pouco coñecido, pero existían 
xa redes similares e páxinas web en 
que un se podía comunicar cos seus 
amigos. Nós vimos un oco no feito 
de que esas formas de comunicación 
non foran moi eficientes Eu estaba 
rematando a carreira cando un amigo 
me propuxo o proxecto. Démonos conta 
de que era unha grande oportunidade 
afondar nun sector pouco desenvolvido 
en España e reunir aquí o mellor de 
cada unha das redes sociais que había 
entón no mercado internacional. Un 
dos acertos foi a posibilidade de colgar 
fotos que, ao principio, non existía nin 
en Facebook. 

Vostede é cofundador de Tuenti, que 
conta xa con máis de 200 empregados. 
Como se articula a estrutura interna do 
equipo?
Unha rede social funciona exactamente 
igual que calquera outra empresa. 
Dispón de departamentos de 
financiamento, márketing e vendas e 
de persoal administrativo. Ademais, 
conta cun departamento técnico de 
programación, deseño e usabilidade e 
outro de sistemas que fai que a páxina 
estea en permanente funcionamento. 
Quizais a maior complicación é a 
grande diversidade de perfís con que 
hai que traballar. O departamento de 
soporte ao usuario é o máis específico 
dunha compañía como a nosa. O 
volume tan importante de usuarios que 
ten Tuenti pode implicar problemas 
como que se suba unha foto en que 

alguén non quería aparecer, un 
comentario que non se correspondía 
coa persoa ou o roubo dun contrasinal. 
Todo isto contrólano trinta persoas, 
dedicadas só a atender ao usuario.

O nome da plataforma non significa 
“vinte” en inglés castelanizado, como 
pensan moitos. Cal é a orixe real do 
nome?
Cando nós pensamos en crear algo 
relacionado coa comunicación 
pensamos moitísimo na identidade 
de cada persoa, por iso decidimos 
chamarlle “Tuentidad”, despois 
acurtamos o nome e quedou en Tuenti.

Levan cumpridos xa cinco anos e 
situáronse como a plataforma social 
máis grande de España. Cal é o segredo 
do seu éxito?
Hai moitos, pero sobre todo conseguir 
que o usuario siga enganchado á 
plataforma. É o máis complicado. De 
feito, o 60% dos traballadores de Tuenti 
son técnicos dedicados exclusivamente 
a ofrecer unha serie de servizos de uso 
diario, e para iso hai que estar moi ao 
día e analizar moi ben a competencia 
para ofrecer un produto diferenciado. 
O resultado é que en Tuenti a media 
de uso por persoa está en 82 minutos 
diarios, ten máis de mil millóns de 
páxinas vistas todos os días, máis de 11 
millóns de usuarios e as relacións entre 
eles son reais, non é unha rede onde 
entras a coñecer xente nova senón a 
manter os teus contactos do día a día. 

A súa conferencia neste evento 
centrouse no soporte publicitario máis 
eficiente. 
Cambiei o tema principal da conferencia 
porque cando vin o público que me 
esperaba pensei que lles interesaría 
máis escoitar como catro mozos 
chegaron a crear en catro anos unha 
empresa tan grande. Puxemos moito 
empeño e ilusión e conseguimos 
o financiamento necesario. Un bo 
proxecto sempre o consegue, aínda 
que con moito traballo e chamando a 
moitas portas. Ao final a conferencia foi 
un resumo da eficiencia publicitaria nas 
redes sociais.

Está a revolucionar internet o mercado 
da publicidade?
Desde logo. En Inglaterra, Internet xa 
desbancou a televisión como principal 
medio publicitario. En España, o único 
mercado publicitario que está a medrar 
na actualidade é o da rede e faino 
nunha media do 20%, mentres mingua 
a publicidade en televisión. O futuro 
próximo é unha publicidade totalmente 
dixitalizada, moito máis sinxela, máis 
rápida e medible no tocante á súa 
penetración, o cal non é posible en 
calquera outro medio. Na internet 
podes saber cantas persoas compraron 
un determinado produto como resultado 
de ver un anuncio en concreto. 

Ademais, as redes sociais deron un 
grande paso do“quen é” ao “que está 
a pasar” ou que está a facer este ou 
outro amigo. Eu aposto porque no 
futuro a publicidade non sexa un simple 
anuncio, senón un contido máis. Se 
vexo que o meu amigo foi ver unha 
estrea no cine, iso incentivará que eu 
tamén vaia. Non é o mesmo que o meu 
mellor amigo viaxe mañá a Ibiza que 
ver un anuncio publicitario dunha viaxe 
ás Baleares a un prezo barato. 

Hoxe en día as empresas déronse conta 
da forza de internet para segmentar o 
seu público e lanzar os seus produtos. 
Cre que esta revolución non fixo máis 
que comezar?
Por suposto. Tuenti é unha plataforma 
de publicidade tan eficiente porque 
redirixe a publicidade ao público que 
realmente busca. Isto é posible porque 
coñeces o usuario perfectamente, sabes 
quen é, se é mozo ou moza, onde vive 
e ata onde toma as copas. Isto permite 
facer campañas moi segmentadas.

O mesmo ocorre no mundo da 
comunicación, xa que as redes sociais, 
os blogs e os medios dixitais modificaron 
totalmente os roles do emisor e o 
receptor e o tipo de mensaxe. Estamos 
a vivir o nacemento dun novo tipo de 
xornalismo do século XXI?
Penso que si. Estamos nun momento de 
transición a novos formatos na internet, 
cousa que non está a facer a televisión. 
Non creo que vaia desaparecer, pero 

terá que evolucionar porque se está a 
converter nun medio complementario.

Tamén os políticos se afixeron ás 
redes sociais. Ten éxito Tuenti neste 
segmento ou o usuario máis novo, perfil 
prioritario da súa plataforma, pasa da 
política e dos seus representantes?
O usuario de Tuenti é novo, pero o 
perfil medio é o dun universitario a 
quen lle gusta opinar e debater. Agora 
mesmo, todos os partidos políticos 
buscan as redes sociais porque ven que 
é un medio moi potente a través do cal 
poden non só acceder a moita xente, 
senón saber directamente o que a xente 
pensa deles, algo fundamental para 
trazar o seu rumbo.

Que lles diría aos escépticos no tocante 
á utilidade das redes sociais e aos 
que desconfían delas por razóns de 
seguridade na transmisión de datos?
Eu podo falar de Tuenti, probablemente 
a rede social máis privada do mundo. 
Funciona a través de invitación, polo 
que non se pode contactar con calquera 
persoa que se queira, o que fai que os 
usuarios se sintan máis seguros. Tuenti 
non ten máis perigo para un menor que 
o que poida haber no día a día na rúa. 

Xa dixo noutras ocasións que non 
van entrar nunha competición de 
cifras no que se refire ao número 
de usuarios. Pero, como cualificaría 
actualmente a dimensión de 
Tuenti no mercado español?
É a primeira compañía de internet deste 
país non só en número de usuarios, 
senón en tempo de uso diario. Tuenti 
é a rede social con máis tráfico deste 
planeta. Non hai ningunha páxina en 
que o usuario permaneza conectado 
case dúas horas ao día. É algo 
descomunal. Conseguimos o obxectivo 
que buscabamos, pero aínda non demos 
todo o que podemos dar e niso estamos.
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Campus T. É a denominación que engloba 
o plan estratéxico con que a Universidade 
da Coruña aspira a converterse en Campus 
de Excelencia Internacional, no marco da 
convocatoria do Ministerio de Educación 
a que concorreu o pasado mes de maio 
con outras seis universidades e que se 
resolverá a partir de xullo. A institución 
coruñesa asumiu as recomendacións do 
ministerio que dirixe Ángel Gabilondo no 
tocante a aproveitar as sinerxías e buscar 
a especialización coa converxencia de 
distintas entidades de educación superior. 
Así, a Universidade da Coruña lidera 
un proxecto en que terá como socias as 
universidades de Santiago e Vigo, mais 
tamén as do Porto, Minho, Trás‑os‑Montes 
e da Beira Interior, no norte de Portugal. 
Ademais contará coa colaboración do Centro 
Superior de Investigacións Científicas 
(CSIC) no obxectivo de impulsar o polo 
de excelencia en enxeñaría, construción 
e urbanismo sustentable do suroeste de 
Europa. A idea resúmea o comisionado da 
UDC para o campus de excelencia, Julio 
Abalde: “Crear unha plataforma e unha 
marca de proxección internacional, asociada 
coa I+D+i e a sustentabilidade”, á cal a 
Universidade proxecta incorporar no futuro 
o campus de Castela e León. 

A Universidade da Coruña apuntalou 
o proxecto que presentara na primeira 
convocatoria non só conservando a súa 
primeira vocación –a sustentabilidade–, 
mais facendo agora visible a súa 
especialización no territorio e o urbanismo 
e mantendo unha visión multidisciplinaria 
desde a economía, o humanismo e as 
ciencias xurídicas, a educación, o impacto 
ambiental, a tecnoloxía e o equilibrio 
poboacional. De feito, un dos obxectivos é 
facer do propio campus e da súa contorna 
exemplos de construción sustentable e de 
transformación urbanística respectuosa co 
medio e co tecido social e cultural.

O reitor da Universidade da Coruña, 
José María Barja, está convencido da 
fortaleza e a experiencia da institución 
para lograr este obxectivo, algo en que se 
está a realizar un grande esforzo común. 
“Estamos traballando con toda a forza do 
mundo, nun labor avalado pola solvencia 
dos grupos de investigación”, aseguraba 
recentemente o reitor na presentación do 
proxecto, cuxas liñas mestras coinciden 
plenamente coas liñas estratéxicas da UDC, 
entre as que ocupa un lugar fundamental a 
especialización.

A enxeñaría, a construción e o urbanismo sustentable, os 
puntos fortes do Campus de Excelencia da UDC 

UN PROXECTO ESTRATÉXICO

O Campus T é un proxecto estratéxico 
con que se pretende crear masa 
crítica investigadora para potenciar as 
posibilidades de incorporación en redes 
internacionais de I+D+i e de obtención 
de financiamento competitivo para a 
actividade científica. Outra das claves é 
conseguir a internacionalización do campus 
mediante a procura dun equipo humano 
especializado co perfil adecuado. E o 
terceiro eixe da estratexia é potenciar a 
colaboración transfonteiriza con institucións 
de educación superior portuguesas e 
a proxección do Campus T en países 
emerxentes de América Latina. 

Asemade, o plan que lidera a UDC 
terá como finalidade unha agregación 
coas principais entidades e institucións 
dedicadas a investigación en enxeñaría, 
construción, urbanismo e ordenación do 
territorio no suroeste europeo, e mesmo 
a alianza con outros clústers similares 
en Europa, así como coas principais 
empresas de edificación e enxeñería civil 
españolas, con que xa existe unha relación 
na actualidade. Neste sentido, Julio Abalde 
sinala que a UDC conta co apoio de 
empresas como Navantia ou Inditex e que 
se incrementará moito a colaboración con 
outras entidades de grande importancia no 
tecido empresarial galego.

UN NOVO CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
E UNHA ESCOLA INTERNACIONAL DE 
POSGRAO E DOUTORAMENTO

Todas estas estratexias vanse materializar 
mediante a creación dun consorcio reitor 
do campus que permita a gobernación do 
proxecto e a participación activa do resto 
de universidades e organismos implicados. 
Así mesmo, porase en marcha un centro de 
investigación e transferencia de referencia 
ao servizo dos grupos de investigación e a 
industria, que impulse o desenvolvemento 
de oportunidades de negocio e a captación 
de proxectos europeos. O cumprimento dos 
obxectivos pasa ademais pola necesidade 
de crear unha escola internacional de 
posgrao e doutoramento especializada que 
ofreza programas interuniversitarios.

Unha toma de conciencia dos novos 
retos da Universidade
A elaboración do proxecto de campus de 
excelencia supuxo, segundo explica Julio 
Abalde, “un exercicio de revisión interno 
que puxo de relevo os puntos fortes e os 
menos fortes da universidade, polo que 
permite formular as accións que terá que 
adoptar a UDC para alcanzar unha situación 
competitiva no futuro, houber ou non 
distinción de excelencia internacional”. En 
calquera caso, a Universidade da Coruña 
ten nas súas mans unha prezada folla de 
ruta para afrontar os seus retos de futuro.
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Facultade de Ciencias da Educación
Mesturando tradición e modernidade para ofrecer 
un ensino de calidade cunha forte demanda

Creada en 1995 e froito da confluencia da 
formación de Maxisterio, que se remonta á 
creación da Escola Normal en 1846, e das 
ensinanzas psicopedagóxicas nacidas da 
expansión dos estudos universitarios da 
década dos setenta, a Facultade de Ciencias 
da Educación é unha mestura de tradición 
e modernidade, que encara a adaptación 
ao novo Espazo Europeo de Educación 
Superior cunha forte demanda dos seus 
estudos e a consolidación dun profesorado 
cualificado como os seus principais valores.

A unificación nun único edificio das 
titulacións que se viñan impartindo nos 
campus de Riazor (Mestre de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación 
Física e Audición e Linguaxe) e no de 
Elviña (Educación Social, Logopedia e 
Psicopedagoxía) constitúe o principal punto 
de inflexión na andadura desta facultade 
en que cursan estudos 2.081 alumnos, o 
que representa case o 10% da matrícula da 
Universidade da Coruña.

Como moitos centros da UDC, a Facultade 
de Ciencias da Educación encóntrase 
inmersa de pleno no proceso de adaptación 
ao Espazo Europeo de Educación 
Superior. No curso 2008‑2009 comezou a 
implantación do primeiro e o segundo dos 
graos de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Logopedia e Educación Social, 
que teñen a súa orixe nas respectivas 
diplomaturas. Esta reforma resultou, desde 
o punto de vista estrutural, “moi positiva 
para os estudos de Educación e Logopedia” 
que, deste modo, acadaron a equiparación 
cos que anteriormente tiñan rango de 
licenciatura, explica o decano da facultade, 
Narciso de Gabriel Fernández, para engadir 
que, grazas a este proceso de adaptación, 
se deu resposta a unha “reivindicación 
histórica”, especialmente no que respecta 
aos estudos de Maxisterio.

Outra das vantaxes da reforma é o papel 
máis activo que se lle esixe ao estudantado 
no proceso de aprendizaxe, potenciando 
o seu traballo autónomo debidamente 
titorizado polo profesorado, o que pode 
contribuír a mellorar o seu nivel formativo. 
Aínda así, lembra o decano que, para que 
este reto se converta nunha realidade, 
a Facultade debe afrontar un cambio na 
cultura universitaria e dispor dos medios 
materiais e humanos necesarios, xa que se 
antes as clases impartíanselle ao conxunto 

do curso, agora estase tendendo a formar 
grupos máis reducidos ao tempo que se 
titoriza sistematicamente os estudantes, 
ademais de afrontar a dirección de traballos 
de fin de grao e mestrado.

Precisamente, os principais retos que 
afronta agora a Facultade son a posta en 
marcha do terceiro curso dos graos, xa 
planificado, e a organización do cuarto 
curso, que incluirá a realización do 
Practicum e do Traballo de Fin de Grao. En 
opinión de Narciso de Gabriel, “non será 
doado” atopar centros de prácticas para 
300 alumnos, aínda que a longa experiencia 
nas diplomaturas axudará moito neste 
obxectivo. No seu punto de mira atópase, 
así mesmo, a transformación da licenciatura 
de segundo ciclo de Psicopedagoxía, que 
xa non se poderá ofertar no curso 2013‑
2014. A facultade pronunciouse a favor de a 
convertelo nun mestrado que, ao entender 
do decano, debería estar conectado coa 
especialidade de Orientación Educativa do 
Mestrado de Secundaria.

Co respecto ás oportunidades de inserción 
laboral, a Facultade de Ciencias da 
Educación realiza un importante labor 
para que o seu estudantado reciba unha 
axeitada formación, en que a práctica 
iguale en relevancia á teoría, polo que o 

centro mantén unha relación permanente 
cos centros educativos, sanitarios e de 
servizos sociais do contorno. “Bríndannos 
con xenerosidade a súa inestimable 
colaboración para que o alumnado 
realice o Practicum”, comenta satisfeito o 
decano da facultade, quen considera unha 
“excelente oportunidade” a permanencia 
nestes centros para que os estudantes se 
familiaricen co mundo profesional.

De feito, o nivel de inserción laboral é 
relativamente alto, mesmo en titulacións 
novas, entre os estudantes que cada 
ano saen da Facultade. No último curso 
oscilaron entre os 48 titulados en Mestre 
de Educación Infantil e os 80 –a cifra máis 
alta– da nova titulación de Educación 
Social. A maioría dos egresados que 
consegue facerse oco no mercado laboral 
traballa no sistema educativo, tanto público 
como privado, e no ámbito da educación 
comunitaria e dos servizos sociais. No caso 
de Logopedia, titulación única no Sistema 
Universitario Galego, os principais destinos 
profesionais localízanse nos sectores da 
saúde, o asistencial e o educativo.

Con cinco departamentos adscritos 
‑Didácticas Específicas, Filosofía e Métodos 
de Investigación en Educación, Pedagoxía e 
Didáctica, Psicoloxía e Psicoloxía Evolutiva 
e da Educación‑, o profesorado do centro 
conforma grupos de investigación que 
traballan en liñas de carácter pedagóxico 
ou psicolóxico, en ocasións en colaboración 
con docentes e investigadores doutras 
universidades galegas, españolas ou 
europeas. Aproveitando o prestixio con que 
contan no seu campo a nivel individual, os 
investigadores da Facultade de Ciencias 
da Educación están sumando forzas para 
consolidar unha boa parte dos grupos co fin 
de conseguir máis proxectos e convenios de 
colaboración, segundo os plans de futuro 
que propón o decano, Narciso de Gabriel.
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Licenciado en Enxeñaría Informática pola Universidade da Coruña 
e Enxeñeiro de Sistemas de Erlang Solutions Ltd. London.

“A clave para o éxito foi a motivación que me imprimiron 
grandes profesores da Facultade de Informática”

Juan Puig obtivo a Licenciatura en 
Enxeñaría Informática en 2010. As súas 
boas cualificacións e a súa inquietude por 
especializarse nunha tecnoloxía punteira 
levárono a estudar en Suecia e a traballar 
en Londres, na empresa Erlang Solutions, a 
máis avanzada do mundo no seu sector. 

Que lembranzas recorda con máis cariño da 
súa época como universitario na Coruña? 
A amizade con estudantes e profesores aos 
que teño moito aprezo e cos que manteño 
trato hoxe en día.

Que lle achegou principalmente 
o seu paso pola Universidade 
da Coruña a nivel persoal?
Encontrei en alumnos e profesores boas 
referencias para mellorar e madurar. 
Dispoñemos de grandes docentes que son 
auténticos modelos dos que aprender. 
Algunhas das súas frases marcáronme e 
abríronme a mente para saber onde quería 
chegar. Lembro un profesor que nos daba 
un punto de vista diferente para encarar 
os exames con confianza. Convidábanos 
a ser mestres dos exames, a afrontalos 
coa responsabilidade, a planificación e a 
creatividade propias dun bo profesional. A 
clave para o éxito é a motivación e os meus 
profesores souberon transmitirma.

E a nivel académico e profesional? 
O nivel académico que adquirín foi moi 
competente. Creo que a nosa Universidade 
se pode sentir orgullosa, porque o estudante 
que se esforza sae dela totalmente 
preparado, en canto a coñecementos, para 
calquera reto no ámbito laboral. Quizais a 
actitude sexa o principal atranco dos nosos 
estudantes en comparación con outros 
países, por exemplo á hora de afrontarmos 
o acceso ao mercado de traballo.

Estudaría de novo a mesma carreira 
na mesma universidade?
Sen dúbida. Sempre intento facer proclama 
da Facultade de Informática. Estiven 
estudando en Suecia, no Chalmers University 
of Technology. A priori eu pensaba que a 
xente alí estaba máis preparada que nós, 
pero despois comprobei que non temos 
nada que lles envexar no que a formación 
universitaria se refire. Probablemente en 
Secundaria eles si van por diante. 

Cando rematan a carreira, moitos 
estudantes encóntranse nun limbo antes 
do seu acceso ao mercado laboral, no 
que en ocasións se senten perdidos. 
Desde a súa experiencia, que consello 
lles daría a estes estudantes?
O contexto de crise non axuda moito, pero 
no noso sector hai oferta de emprego, 
aínda que ás veces non se axuste á máis 
desexada. Creo que o principal recurso 
da persoa é a súa propia proactividade 
para encontrar o traballo que desexa. Por 
outra banda, estar disposto á mobilidade 
abre portas. Non quero dicir que marchar 
fóra sexa sinónimo de éxito e que ficar 
en España sexa sinónimo de fracaso, 
senón que hoxe en día, no mundo da 
globalización e das multinacionais, tes máis 
oportunidades se buscas traballo noutros 
países. Aumentas as posibilidades. É unha 
mera cuestión estatística.

Cal é o labor principal que desenvolve 
en Erlang Solutions Ltd. London?
Deseño e desenvolvo aplicacións escritas 
que se poden incorporar a moitos campos 
da tecnoloxía, sobre todo nos ámbitos 
bancario e das telecomunicacións.

Como lle explicaría a alguén non 
versado na materia en que consiste a 
linguaxe de programación funcional 
Erlang e que son as “erlounges”?
É unha tecnoloxía que se utiliza para 
programar mensaxes informáticas cunhas 
características que permiten de forma 
máis rápida e económica abordar sistemas 
informáticos complexos, como por exemplo 
os utilizados por milleiros de usuarios 
ao mesmo tempo nos chats de Tuenti, 
que incorpora a tecnoloxía Erlang. As 
“erlounges” son pequenas conferencias de 
investigadores e profesionais interesados 
nesta tecnoloxía que se reúnen para 
debater cuestións técnicas e intercambiar 
inquedanzas.

Cales son os seus principais retos 
de futuro na súa profesión?
De momento non penso no futuro, 
simplemente gustaríame chegar a ser un bo 
profesional e ser feliz co que fago. Xa me 
considero un privilexiado porque traballo 
no que me gusta, pero obter o éxito e o 

recoñecemento profesionais sería máis 
bonito aínda, polo que ese é o camiño que 
vou intentar seguir.

Que foi o que o levou a abandonar 
o seu país para desenvolver a 
súa carreira profesional?
Nun principio decidín marchar para facer 
o Proxecto de Fin de Carreira en Suecia 
porque estaba interesado no seu nivel 
educativo e quería basear o proxecto 
nunha tecnoloxía que en España aínda 
non se coñece dabondo. Despois decidín 
dar o salto a Londres porque alí operaba 
a empresa más importante do mundo en 
Erlang. 

Que diferenzas encontra entre o mercado 
laboral e o seu sector profesional 
entre España e o Reino Unido?
A grande diferenza é que as empresas 
británicas dan as mesmas oportunidades 
a persoas con menos estudos pero que 
demostran a súa competencia profesional, 
a diferenza do que ocorre en España, onde 
o currículo constitúe un filtro moito máis 
selectivo. Ademais, no Reino Unido hai 
moita máis competencia porque concorren 
moitas máis persoas procedentes doutros 
países na procura de emprego, pero o 
resultado é, ao final, unha selección xusta.

E cales son as principais diferenzas 
da vida cotiá? Que é o que máis 
bota de menos de España?
A calidade de vida é moito maior aquí, 
sobre todo na comida, nas horas de luz e na 
vida social. Ademais en Londres hai moito 
máis estrés, máis présas, un transporte máis 
saturado e todo é máis caro. Non é doado 
permanecer moitos meses seguidos, polo 
que intento vir cantas veces podo para ver 
amigos e familiares. Eles e a comida son o 
que máis boto de menos.

Cal é a súa opinión sobre a 
polémica da fuxida de cerebros? 
Cre que é necesario marchar para 
triunfar nalgunhas profesións?
Non. Ás veces valórase máis o de fóra que 
o que temos aquí e paréceme un pouco 
inxusto. A diferenza é que saír fóra reporta 
a aprendizaxe doutros idiomas, abre máis 
portas, coñeces máis xente e melloras os 
teus coñecementos culturais e sociais.
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Bernard Harcourt
Catedrático de Ciencias Políticas da Universidade de Chicago.

“Salvar un preso inocente do corredor da morte foi a 
experiencia máis incrible da miña vida”

Por Carmina Escrigas

Bernard Harcourt estivo na Coruña para 
impartir unha conferencia na Facultade 
de Dereito. Gran defensor dos dereitos 
humanos, o seu labor investigador céntrase 
na teoría social e política, a socioloxía do 
castigo e o dereito penal e procesual. Como 
profesional da avogacía, a súa experiencia 
máis intensa foi a defensa de persoas 
condenadas a morte no estado de Alabama.

Non lle resulta frustrante, como defensor 
dos dereitos humanos, desenvolver 
o seu traballo nun dos países coas 
leis máis represivas do mundo?
Por unha banda si, mais pola outra podería 
dicirse que é o que motiva o meu traballo. 
A cantidade de persoas encarceradas 
nos Estados Unidos é o que me fai seguir 
adiante. Malia que o incremento das taxas 
de encarceramento se adiou pola crise 
económica, a cifra aínda é moi alta. O que 
eu intento é concienciar a sociedade de que 
non ten sentido gastar tantos recursos e 
capital humano en encarcerar xente.

Vostede enfocou as súas investigacións 
ao estudo da relación entre pobreza 
e crime. Que resultados obtivo?
En principio moita xente esperaba que 
durante a actual recesión o crime se 
incrementase, ora ben, non foi así. Non 
parece que a desaceleración económica 
teña que ver coa taxa de delincuencia. 
En segundo lugar salientaría que o meu 
traballo se centra en analizar a relación 
entre a distribución económica ou a 
desigualdade social e o crime, examinando 
a utilidade do noso modelo policial e o noso 
sistema punitivo. En definitiva, poderíase 
concluír que a relación entre delincuencia 
e pobreza é máis un problema social que 
económico.

Afirmou en numerosas ocasións que é 
máis partidario da política de prevención, 
sobre todo cando falamos da infancia 
e a adolescencia. Cre que se debería 
revisar a lexislación penal nestes casos?
Definitivamente si. Un dos meus traballos 
baseouse en entrevistas a adolescentes 
internados en reformatorios, que no meu 
país son basicamente prisións para nenos, 
aínda que as chamen “escolas”. O que 

constatei é que nos últimos vinte anos 
aumentaron as sancións que converten 
os mozos en adultos aos ollos da xustiza, 
ao se rebaixar a idade penal e envialos a 
centros penais. Creo que é imprescindible 
darlle a volta a esa tendencia, intentar 
buscar fórmulas alternativas para tratar 
eses mozos. A adolescencia é un período 
moi complicado e o que debemos facer é 
axudar as persoas con contornas difíciles a 
superalo, e non incrementar o dano, porque 
só conseguiremos que os actos delituosos e 
a resistencia á autoridade aumenten.

Na súa carreira distinguiuse pola 
súa loita contra a pena de morte. É 
difícil adoptar esta posición nun país 
cunha opinión pública tan polarizada 
como os Estados Unidos?
Creo que estamos a abordar un cambio 
lento, mais un cambio. O estado de Illinois 
acaba de abolir a pena de morte, seguindo 
o exemplo doutros como Novo México ou 
Nova Jersey. Penso que ao final, se esta 
tendencia continúa, cousa que agradecería, 
chegará un punto en que a Corte Suprema 
dos Estados Unidos acabará por abolila. 
Toquemos madeira.

Vostede foi avogado no corredor 
da morte. Como valora ese período 
da súa traxectoria profesional?
Sorprenderíase da baixa calidade media dos 
representantes legais do corredor da morte 
nos cárceres de lugares como Alabama, 
onde fun traballar, e por desgraza a calidade 
non mellorou. Como resultado diso, os 
condenados a morte adoitan ser aqueles 
que non poden permitirse un bo avogado. 
Teñen unha mala situación socioeconómica, 
están socialmente discriminados, adoitan 
ser afroamericanos acusados contra unha 
persoa branca ou persoas con problemas 
mentais. A pena de morte aplícaselles moito 
aos grupos máis vulnerables.

Como experiencia vital, ese traballo debe 
ser emocionalmente moi intenso... 
A min marcoume moitísimo, porque 
ten bos momentos, de grande alegría, e 
momentos de profunda infelicidade. Eu fun 
moi afortunado ao poder representar un 
preso que era inocente. Fomos capaces de 
demostralo, sacalo do corredor da morte e 

finalmente da prisión. Isto ocorreu en 1994 
e probablemente foi a experiencia máis 
incrible da miña vida. Acórdome de cando 
saímos camiñando pola porta da súa cela e 
pasamos polos grandes e pesados arcos de 
seguridade, ata chegar ao último control. 
Ao se abrir aquela porta, Walter, que así se 
chamaba, empezou a mover os seus brazos 
como un paxaro voando. Ir camiñando 
xunto a esa persoa e ver como recuperaba 
a liberdade foi realmente estarrecedor. 
Claro que, por desgraza, outros moitos 
quedaron no camiño. O máis frustrante 
nestes procesos é o tempo, porque fas 
un traballo inxente nun tempo récord e 
un xuíz pódecho esnaquizar nun minuto. 
En situacións así un sente que non hai 
esperanza.

Cre que, tal como está o sistema 
actualmente, é posible a 
reinserción social dos presos?
Nos Estados Unidos afastámonos de 
calquera tipo de rehabilitación, de calquera 
tipo de resocialización en prisión. É todo 
sorprendentemente simple: os presos 
están retidos na súa cela 23 horas e 15 
minutos ao día, saen facer exercicio 5 
horas por semana e teñen dereito a tres 
duchas e unha comida. A maior parte 
non recibe ningún tipo de tratamento, 
programa, educación ou socialización. Isto 
é unha absoluta traxedia, o que teriamos 
que facer é formar a xente para que teña 
algún tipo de vida funcional ou laboral 
despois da prisión. Dos 2,4 millóns de 
persoas que hai actualmente nos cárceres, 
aproximadamente son postas en liberdade 
cada ano unhas 700.000 persoas que non 
saben que facer coa súa vida. É un número 
enorme e constitúe un gran problema 
económico e político que debemos 
solucionar.

Cal é a súa opinión sobre o 
sistema xudicial español?
Só estiven como visitante, mais en principio 
estou asombrado de que o índice de 
encarceramento sexa tan alto en España. É 
o máis alto da Europa occidental.
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Os esforzos realizados pola Universidade da 
Coruña para fomentar a cultura empresarial 
entre o seu alumnado están a dar os seus 
froitos, xa que os seus titulados superan 
en emprendemento aos seus compañeiros 
do resto do Estado. Concretamente a 
UDC sitúase case tres puntos por riba da 
media española, segundo se desprende 
do Informe de inserción laboral dos 
graduados da UDC 2008/2009. Este estudo 
foi presentado recentemente na Fundación 
Novacaixagalicia polo reitor da UDC, José 
María Barja; o copresidente da entidade 
financeira, Mauro Varela; o vicerreitor de 
Ferrol e Relación Universidade‑Empresa, 
Luís Barral; e a directora do Observatorio 
Ocupacional, María Jesús Freire.

Os universitarios enquisados destacan entre 
os motivos que os levaron a converterse 
en empresarios a influencia do labor 
desenvolvido polos servizos de orientación 
ao emprendedor. O maior número destes 
estudantes que se animaron a facer das 
súas ideas unha empresa proceden de catro 
titulacións: Arquitectura, Podoloxía, Dereito 
e Arquitectura Técnica en Execución de 
Obras. 

Ora ben, non só no emprendemento senón 
tamén na taxa de actividade do alumnado 
egresado a UDC consegue unha boa nota, 
xa que se sitúa 2,5 puntos por riba da media 
universitaria española, e mesmo aumenta 
esta diferenza nun 1%, aínda que descende 
un punto respecto ao informe anterior 
(85,82%). As titulacións con maior taxa de 
actividade son Arquitectura, Enfermaría, 
Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos, 
Ciencias da Actividade Física e do Deporte, 
Enxeñaría Informática e  Economía. 

No estudo, elaborado polo Observatorio 
Ocupacional da UDC, obsérvase unha 
das dinámicas propias das épocas de 
recesión económica na conduta dos 
traballadores. Neste sentido, a tendencia é 
aceptar o traballo conseguido e renunciar 
á procura dunha nova ocupación, ao 
seren coñecedores das elevadas taxas de 
desemprego existentes na economía. Así 
se explica que  a porcentaxe de persoas 
graduadas do curso 2008/2009 que busca 
outro emprego sexa do 28,02%, un 1,36% 
menos que no informe anterior.

Sexa como for, nunha primeira 
aproximación pódese dicir que existe 
unha diverxencia entre os distintos postos 
desempeñados segundo o xénero. Así, polo 
que respecta ao cargo directivo, as mulleres 
representan unha maior porcentaxe que os 
varóns; os postos técnicos xa teñen unha 
maior similitude, mentres que o nivel de 
responsabilidade máis básico analizado (o 
cargo de empregado) de novo amosa unha 
diferenza de xénero, mais desta volta con 
máis mulleres que varóns. 

Un libro imprescindible para facer 
realidade os proxectos empresariais

Un dos principais grupos de interese 
da Universidade é o estudantado, ao 
que é necesario apoiar para abrir novos 
horizontes no seu futuro laboral cando 
saen das aulas. Con esta vocación de 
servizo naceu o libro “En busca de 
financiación. El ecosistema de inversores y 
emprendedores”, promovido polo Consello 
Social da UDC e editado por Netbiblo. En 
palabras do presidente deste organismo, 
Antonio Abril, trátase dunha guía “para os 
universitarios que teñan aptitudes, ideas e 
gañas de emprenderen”. Nela, as persoas 
emprendedoras poden atopar as claves 
para vencer os principais obstáculos, entre 
os que case sempre están presentes a falta 
de fondos e de experiencia neste campo, 
para facer realidade os seus proxectos 
empresariais.

Os autores do libro, José Gabriel García 
Ortega e Pablo Martínez García, que 
contan cunha grande experiencia no 
sector empresarial das tecnoloxías 
da información, aproximan aos 
emprendedores ao mundo dos chamados 
“business angels”, así como outras 
entidades capaces de proporcionaren 
financiamento para os proxectos máis 
innovadores. Deste modo, quen ler este 
libro poderá comprobar que os bancos, 
a vía tradicional de financiamento para 
iniciativas empresariais, nin son a única 
saída nin moitas veces a máis axeitada.

Os universitarios coruñeses destacan polo seu 
espírito emprendedor e a alta taxa de actividade

A Universidade da Coruña vén de 
presentar a súa primeira Memoria de 
Responsabilidade Social Universitaria 
(RSU), como parte dun proxecto de 
coincidencia entre as súas accións e 
a súa política de goberno e estratexia 
de xestión. Deste xeito, non só se 
implica á comunidade universitaria, 
incluíndo ao estudantado, ao persoal 
docente e investigador e ao persoal da 
administración e servizos, senón tamén á 
cidadanía, á administración pública e ás 
empresas do noso contorno como os seus 
principais grupos de interese.

A Memoria é froito do convenio de 
colaboración, impulsado polo Consello 
Social, asinado por INDITEX S.A. e a 
Universidade da Coruña o 10 de marzo 
de 2010, data na que ambas institucións 
acordaron unir esforzos co obxecto de 
promover a implantación dun modelo de 
Responsabilidade Social Universitaria 
na UDC. Para acadar ese reto creouse 
un Comité de Traballo que tivo a 
función de definir e orientar as distintas 
actuacións que deberían levarse a cabo na 
implantación e consolidación dun modelo 
de RSU na UDC. Esta folla de ruta non 
só recolle unha análise das actuacións 
e estratexias, entre as que destaca a 
promoción da investigación, a difusión dos 
seus resultados e o fomento da formación 
no ámbito da responsabilidade social. 
Tamén constitúe unha ferramenta de posta 
en valor e de comunicación cos grupos de 
interese, que culminou coa publicación e 
edición da Memoria RSU.

Como destacou o reitor, José María Barja, 
na presentación da memoria, nun acto 
no que estivo o presidente do Consello 
Social, Antonio Abril, o obxectivo desta 
iniciativa é “conectar co xeito de facer da 
nosa xestión de goberno  reformulando 
os parámetros éticos e sociais que nutren 
a nosa actividade cotiá”. Neste sentido, 
afirmou que a Memoria RSU é “un 
guión ético trasladado desde a solemne 
declaración de intencións ata a praxis 
ordinaria da acción de goberno ao longo 
dos sete últimos anos”.
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Nomasystems, unha das empresas máis 
consolidadas de cantas spin off saíron da 
UDC, tivo o seu xerme en 2003 no grupo 
GTEC do Departamento de Electrónica 
e Sistemas da Universidade coruñesa e 
finalmente constituíuse en 2004. Formada 
por cinco socios cofundadores ‑Enrique 
Marcote, Miguel Rodríguez, Carlos 
Escudero, Daniel Iglesia e Mario López de 
Ávila‑, esta compañía ofrece como principal 
servizo o desenvolvemento de sistemas 
para comunicacións móbiles. A idea de 
crear esta empresa xurdiu cando os seus 
promotores se deron conta do potencial e 
as posibilidades de xerar negocio do que 
aínda era un campo moi incipiente: as 
tecnoloxías e as aplicacións para teléfonos 
móbiles. Moviapuestas, así se chamaba o 
seu proxecto de saída: un servizo para a 
compra de lotarías e apostas por teléfono 
móbil que non triunfou comercialmente 
por ser demasiado adiantado ao seu tempo, 
pero que constituíu o embrión de todos os 
proxectos que viñeron despois cargados 
de éxito. Nomasystems converteu os 
móbiles en guías de museos e inventou a 
comunicación entre vehículos para evitar 
accidentes. Na actualidade, esta spin off da 
UDC está a piques de lanzar o seu primeiro 
produto propio: Tutuah

Cales son as principais características 
dos vosos servizos? 
O obxectivo é o desenvolvemento de 
sistemas e servizos para comunicacións, 
principalmente móbiles. Levamos aos 
dispositivos aplicacións empresariais 
como sistemas de control e supervisión, 
aplicacións bancarias, forza de ventas, 
servizos de gambling e lotarías ou 
entretemento, que son algunhas das áreas 
en que a mobilidade pode achegar un valor 
engadido moi importante ás empresas. 
Ademais, desde comezos de 2010 decidimos 
emprender un novo camiño baseado no 
desenvolvemento de produtos propios, 
e nesta liña lanzaremos en breve o noso 
primeiro produto, que chamamos Tutuah 
(http://www.tutuah.com). Trátase dun enlace 
directo entre a web e o teléfono, que permite 
chamar a través de Internet sen necesidade 
de instalar nada no ordenador.

Cales son os principais clientes de Goovent?
Tendo en conta o tipo de sistemas en que 
traballamos, os nosos clientes son grandes 
empresas do mundo das telecomunicacións, 
a automoción e a banca. 

Que atrancos atoparon no proceso e 
cales foron os principais acertos?
Nos primeiros anos funcionabamos máis 
como grupo de investigación que como 
empresa, polo que non tiñamos moi 
presente a faceta comercial. Isto levounos 
ao principal escollo durante os anos 2008 
e 2009, cando, tentados por incrementar 
a facturación, asumimos máis carga 
de traballo da debida, incluíndo algúns 
proxectos que non nos motivaban moito. 
A finais do ano 2009 sitúase o noso punto 
de inflexión porque, a raíz destes erros, 
aclarámonos no que queriamos facer a 
partir de entón. Decidir dedicarnos só 
a aquilo en que realmente somos bos e 
con que gozamos foi o noso principal 
acerto. Aprendemos que dicir “non” a 
algunhas cousas permíteche dicir “si” ao 
verdadeiramente importante.

Como valoran o apoio prestado 
pola Universidade?
Para nós foi o motor de todo. Animáronnos 
a montar a empresa grazas á posta 
en marcha da iniciativa do viveiro da 
Universidade da Coruña.

Que lles parece o servizo que presta 
este viveiro de empresas?
Foi o pulo definitivo para a nosa empresa. 
Tivemos unha experiencia moi positiva 
e sempre lle estaremos agradecidos á 
Universidade pola oportunidade que nos 
brindou, tanto no seo do GTEC como 
despois no viveiro de empresas. Este é 
esencial para conseguir un tecido produtivo 
e empresarial máis forte.

Que ideas achegariades para 
mellorar o servizo deste viveiro?
Estaría ben incluír un servizo de asesoría 
contable e laboral e un gabinete para a 
busca e a tramitación de subvencións.

Está a afectarvos na vosa produción e 
facturación a actual crise económica?
A crise afecta aínda que sexa simplemente 
no estado de ánimo que se palpa nas 
negociacións. Todo tarda máis en 
materializarse. Por sorte, a meirande 
parte da nosa facturación procede de 
contratos con multinacionais ou empresas 
estranxeiras, en que parece que non se nota 
tanto a actual adversidade económica. 

Cales son os vosos proxectos de 
ampliación ou expansión?
Malia estarmos en plena crise e nun 
contorno incerto, decidimos non nos 
deixar levar polo pánico. Durante o último 
ano aumentamos o cadro de persoal e 
estamos a investir recursos propios no 
desenvolvemento dos nosos produtos. 
Seguimos adiante co plan trazado.

Un dos vosos proxectos máis soados foi 
Car 2 Car, dirixido a evitar accidentes 
mortais mediante a comunicación entre 
vehículos. Ten máis proxeccións de futuro?
Na actualidade parte do noso persoal está 
a traballar en proxectos relacionados con 
Car 2 Car, como consultores para un dos 
grandes da automoción mundial. Forman 
parte do equipo de desenvolvemento dun 
sistema de comunicacións para unha 
nova familia de vehículos híbridos. Tamén 
desenvolvemos un prototipo para Fast 
Handover sobre Mobile IPv6. É unha 
área moi interesante, pero na que resulta 
complicado facerse un oco.

Nomasystems
“A Universidade deunos o pulo definitivo para 
conseguir o éxito na nosa empresa”



U+A
CTU
ALI
DAD
E O equipo reitoral, unido na 

loita por unha residencia 
universitaria de xestión pública

Dous proxectos sobre artes escénicas 
e publicidade web, vencedores do 
Premio ao Espírito Emprendedor

Homenaxe ao profesor Juan Luis 
Dalda na Escola de Arquitectura

A Xunta outorga a Distinción ao 
Mérito Deportivo á Facultade 
de Ciencias do Deporte e a 
Educación Física da UDC 

Un modelo público de residencia universitaria. Para o equipo 
reitoral da UDC, encabezado por José María Barja, esa é a premisa 
irrenunciable de cara a un proxecto que leva seis anos agardando 
a súa materialización. O reitor e o seu equipo están unidos nesta 
loita e no rexeitamento dun sistema concesional para a residencia 
universitaria do campus coruñés. Así o fixeron saber nunha 
comparecencia pública perante os medios de comunicación en 
que, ademais, se facilitou todo tipo de documentación sobre o 
convenio subscrito no seu día para a cesión de obras de edificación 
e urbanización da residencia, con construción e xestión pública. 
José María Barja lembrou que o sistema concesional e a xestión 
privada por parte da empresa que acometa as obras suporía 
“hipotecar” a comunidade universitaria sen garantía de existencia 
de prezos públicos axeitados. “É unha decisión inxusta e lesiva 
para o estudantado e para a Universidade da Coruña”, reiterou 
Barja, ao tempo que lembraba que a UDC é a única de España que 
non conta cunha área residencial pública, o que obriga a que uns 
10.000 estudantes teñan que alugar pisos ou optar por outro tipo 
de aloxamento. Para o reitor, o máis importante nestes momentos 
é a vontade de diálogo entre todas as partes co fin de acadar un 
acordo o antes posible.

O vicerreitor de Ferrol e Relación Universidade‑Empresa, Luis 
Barral, presidiu o xuri que vén de adxudicar o I Premio ao Espírito 
Emprendedor UDC aos estudantes Ángela Isabel Blanco Lesta e 
Brais Pérez Prol. Este certame, impulsado pola Universidade da 
Coruña e que conta coa colaboración do Ministerio de Educación, 
ten como obxectivo promover o espírito emprendedor entre o 
estudantado universitario a través da concesión de premios ás 
mellores ideas empresariais. Está dotado con dúas achegas de 
2.500 euros para os dous mellores plans de empresa. Os plans 
vencedores levan por título Fume–Proxecto de artes escénicas 
(Ángela Isabel Blanco Lesta) e Plataforma web de publicidade 
e financiamento (Brais Pérez Prol). Na concesión do galardón 
valoráronse aspectos como o carácter innovador, o nivel de 
desenvolvemento e a viabilidade ou a sustentabilidade do proxecto 
deseñado.

Tanto o profesorado como o alumnado da Escola Técnica Superior 
de Arquitectura da UDC quíxolle render unha merecida homenaxe 
ao que fora profesor seu, Juan Luis Dalda, cunhas xornadas 
dedicadas á traxectoria deste prestixioso arquitecto, falecido 
este mesmo ano. No encontro fíxose unha revisión do urbanismo 
contemporáneo en Galicia a través do percorrido vital dunha figura 
clave no que atinxe á súa formación e actividade académica e 
mais ao seu labor profesional. Interviñeron neste acto o vicerreitor 
de Infraestruturas e Xestión Ambiental, Xosé Lois Martínez, así 
como o director da Escola Técnica Superior de Arquitectura da 
Coruña, Xosé Manuel Casabella, e coñecidos arquitectos como José 
González‑Cebrián, Felipe Peña, Celestino García Braña, Xerardo 
Estévez, Xosé Manuel Rey Pichel ou Martín Fernández Prado.

A Xunta de Galicia concedeu unha das distincións ao Mérito 
Deportivo de Galicia, na súa primeira convocatoria, á Facultade 
de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Universidade da 
Coruña, en recoñecemento á súa enorme achega ao crecemento, 
promoción, fomento e excelencia do deporte e da educación 
física de Galicia. O centro cumpre este ano o seu 25.º aniversario 
e sete anos desde a súa integración na universidade coruñesa. 
Ademais, outorgáronse varias distincións a docentes, deportistas e 
institucións. Entre eles figuran Marta Bobo, profesora da Facultade 
de Ciencias do Deporte e a Educación Física da UDC; Claudina de 
Mena, profesora xubilada da universidade coruñesa, e a atleta Julia 
Vaquero, ex‑alumna desta facultade.

Para alén dos xa citados, foron seleccionados polo xuri os 
medallistas olímpicos Luís Otero e Ramos Misioné, o gañador do 
Tour de Francia Óscar Pereiro, o ex‑futbolista coruñés que fora 
adestrador da selección nacional de fútbol, Luís Suárez; o HC 
Coinasa Liceo como equipo máis laureado internacionalmente 
de Galicia, ou Novacaixagalicia, polo seu permanente apoio ao 
deporte galego.
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Lectura de textos en galego para 
celebrar o día das nosas letras

A Facultade de Informática 
celebra as súas vodas de prata

Unha eminencia das matemáticas, 
protagonista dos actos do centenario 
da sociedade española desta disciplina

Comezan os cursos de verán, 
que se repartirán entre distintos 
concellos da xeografía galega

A Universidade da Coruña celebrou un ano máis o Día das Letras 
Galegas co acto literario “Voces nas Letras”, desenvolvido no 
Paraninfo da Reitoría e conducido pola poeta Andrea Nunes Brións. 
Na lectura de textos participaron membros dos tres colectivos 
universitarios que leron tanto textos de elaboración propia como 
doutros autores galegos. Concretamente, o reitor, José María Barja, 
interveu coa lectura dun texto de Álvaro Cunqueiro. Ademais, 
con motivo desta conmemoración a Comisión de Normalización 
Lingúística da Facultade de Ciencias da Educación, en colaboración 
co Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da 
Coruña, levou a cabo unha serie de actividades que tiveron como 
eixos básicos a literatura e a figura do poeta Lois Pereiro. Nas 
xornadas interviñeron, entre outros, o escritor Manuel Rivas e 
a poeta e profesora María do Cebreiro. Outro dos actos máis 
destacados tivo como escenario a Facultade de Filoloxía, onde o 
poeta Francisco Salinas pronunciou unha conferencia sobre Lois 
Pereiro e se proxectou o documental Contra a morte.

A Facultade de Informática da UDC celebrou o seu vixésimo quinto 
aniversario cunhas xornadas desenvolvidas en Palexco, da man 
dalgunhas das principais entidades e empresas relacionadas coa 
sociedade da información e coa colaboración de Tuenti, unha das 
plataformas de comunicacións de maior proxección nas redes 
sociais. Expertos nacionais e internacionais dos campos académico 
e empresarial vinculados ás novas tecnoloxías interviñeron en 
conferencias e mesas redondas que abordaron desde a historia 
do centro ata os novos camiños para a sociedade da información. 
Palexco converteuse, así, nunha grande aula virtual con espazos 
para cíber e sóftware libre, unha zona de retroinformática e unha 
exposición fotográfica, ademais dos postos comerciais de diversas 
empresas.

A UDC organizou coa conferencia dunha eminencia das 
matemáticas, o profesor Alfio Quarteroni, o Quinto Coloquio 
do Centenario da Real Sociedad Matemática Española. No seu 
relatorio, o profesor da École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
e deseñador do velero Alinghi, gañador en dúas ocasións da Copa 
América, desvelounos que “o mundo se pode describir a través de 
ecuacións”. Tamén explicou as súas investigacións na simulación 
numérica do sistema cardiovascular para estudar o comportamento 
de veas, corazón e arterias, e o seu proxecto actual xunto con 
profesionais médicos de Houston para desenvolver un método que 
permita destruír unha a unha as células canceríxenas. Os Coloquios 
do Centenario están a ter lugar en distintas facultades e institutos 
de matemáticas de diversas universidades ao longo de 2011, e 
teñen, entre os seus obxectivos, facilitar o acceso á actualidade 
matemática do estudantado e profesorado universitarios.

A Universidade da Coruña organiza para este ano un total de 
19 cursos de verán que se comezaron a impartir o 16 de xuño 
e se prolongarán ata o 24 de setembro, nos campus da Coruña 
e Ferrol, así como en distintos concellos da xeografía galega. A 
participación está aberta, non só á comunidade universitaria, senón 
tamén ao público en xeral. Entre os cursos ofertados salientan 
os relacionados con disciplinas técnicas, a evolución do turismo, 
a divulgación científica, a literatura, a política social, o dereito e 
mesmo a xestión do talento universitario.



A súa materia pendente
Todas as que hei de facer ata 
que morra. 

A viaxe de fin de curso 
que lle gustaría ter feito
A que fixen ao interior de 
min mesmo en innumerables 
ocasións. 

Un fito na historia do cine
John Huston manexando “Vidas 
rebeldes”.

A principal lección 
que lle deron.
Que non debes querer ser o que 
non es, e potenciar o que si es.

Se volvese aos 18 anos, 
elixiría a mesma profesión?
Sen dúbida. Eu nacín para estar 
no arame, e mentres aguante, 
incluso sen rede.

O mellor recordo que 
conserva dos seus inicios 
na vida profesional.
Na música, toda a etapa de 
Kozmic Muffin. Un soño en 
todos os sentidos da palabra. 
No audiovisual, o operador de 
cámara Juan Bueno “Cremi”, 
non hai escola que ensine iso, 
e o traballo cos meus socios en 
Control Z.

O mellor consello que recibiu
Pensar dúas veces as cousas 
antes de actuar.

O mellor consello que daría
Eu non dou consellos, non son 
quen.
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Enrique Otero
Director de cine.

“Nacín para estar sempre no arame incluso sen rede”

Enrique Otero vén de estrearse 
como a nova revelación do 
cine galego. Con premio baixo 
o seu brazo ao mellor guión 
no Festival de Málaga por 
“Crebinsky”, o director novel 
imprime denominación de orixe 
ao cine e non dubida en seguir 
antepoñendo a vocación e o 
risco á seguridade.

O seu mellor recordo 
como estudante 
As relacións humanas ligadas a 
cada etapa, grandes historias de 
amor e amizade.

O profesor que máis o marcou 
O profesor de Arte e Historia 
de BUP, cada vez que explicaba 
ou relacionaba o exemplo con 
cousas prácticas da vida. Tamén 
o de relixión da mesma época, 
facía exorcismos polas vilas. 

Quixo que o tragase 
a terra cando...
Griteille a un director na 
miña primeira película como 
meritorio e todo o equipo 
quedou a mirar para min.

O logro de que se sente 
máis orgulloso
Non lle ter medo ao baleiro 
profesional e lanzarme a facer 
o que verdadeiramente quero 
facer.

O seu maior reto cumprido 
na súa profesión
Facer a película “Crebinsky” 
co meu irmán, Miguel de Lira, 
como foi feita. A creación desde 
o inicio, unha curtametraxe, 
ata a fin do proceso, a súa 
distribución en salas.

O seu ben máis prezado
Gloria e Julia.


