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Actividade institucional do reitor

A actividade cotiá do reitor distribúese, fundamental-
mente, en tres grandes funcións. A primeira delas é 
a xestión propiamente dita, interna, coa dirección do 
seu equipo para desenvolver o programa de goberno. 
A segunda agruparía accións de xestión e de repre-
sentación da Universidade da Coruña en contextos 
institucionais ou privados en que cómpre defender os 
intereses da Universidade da Coruña para o excercicio 
das súas funcións docente, investigadora e de transfe-
rencia. Un terceiro ámbito de actividade inclúe a repre-
sentación institucional de carácter simbólico, aínda que 
de gran importancia, en actos organizados por todo 
tipo de institucións e entidades de relevancia na so-
ciedade (Día Internacional da Muller, Día das Letras...)

Nun ou noutro contexto o reitor defendeu o papel 
da Universidade como servizo público que atende o 
dereito á educación superior en igualdade de oportu-
nidades. En coherencia con este postulado, opúxose 
nos foros pertinentes ao recorte de recursos materiais 
e humanos nos campus e a todas cantas iniciativas das 
administracións públicas teñen como consecuencia 
un deterioro da docencia e da investigación ou, no 
mellor dos casos, un freo ao seu avance no esixente 
contexto universitario europeo.

“Coido moi importante nestes momentos –dixo o rei-
tor no seu discurso do Día da Universidade– poñer 
en valor a universidade pública diante da propia so-
ciedade. Xusto agora cando, como adoita suceder en 
épocas de fonda crise, se revisa ou se aproveita para 
cuestionar interesadamente o funcionamento ou a efi-
ciencia de todas as institucións públicas, convertén-
doas en verdadeiros chibos expiatorios”.

O reitor participou activamente nas reunións do 
Consello Galego de Universidades e do Consejo de 
Universidades e da CRUE, entre outros órganos con-
sultivos ou de cooperación coas administracións, así 

como en reunións con membros do Goberno galego 
ou con altos cargos da administración. Este é o caso, 
por mencionar dous exemplos, da relación co Conce-
llo da Coruña para participar en Coruña Smart City ou 
do acordo co Concello de Ferrol e coa Consellería de 
Benestar que permitiu abrir unha residencia universi-
taria nesta última cidade.

Outra canle importante de colaboración externa é a 
que se realiza coa pertenza a padroados de entidades 
culturais, científicas ou doutra índole. Este é o caso 
da Fundación Luis Seoane, do Consello da Cultura 
Galega, da Fundación Empresa-Universidade Galega 
(Feuga), da Fundación Río do Pozo, Universia ou, des-
de este ano 2013, a Fundación Rendemento Mínimo 
Sostible e Social, promovida pola Lonxa da Coruña.

Así mesmo, o reitor asistiu a actos solemnes de institu-
cións como a Real Academia Galega, a Real Academia 
Galega das Ciencias e distintos colexios profesionais.

O reitor, que todas as semanas mantén unha reunión 
informal co seu equipo de goberno, presidiu a sesión 
ordinaria que cada mes reúne ao Consello de Gober-
no e as sesións do Claustro. De igual xeito, asistiu ás 
catro reunións convocadas polo Consello Social.

Todas as actividades relacionadas coa investigación 
e a transferencia de resultados da investigación ao 
tecido produtivo contaron cunha especial atención 
na axenda do reitor. Un exemplo significativo po-
démolo atopar na presentación da axenda da UDC 
para fomentar a concorrencia dos investigadores aos 
proxectos competitivos financiados pola Unión Euro-
pea. Outro exemplo mencionable son as reunións ou 
actividades para consolidar e potenciar o Instituto de 
Investigacións Biomédicas da Coruña (Inibic), no que 
a Universidade participa xunto co Complexo Hospita-
lario da Coruña (Chuac).



memoria 2013

— 26 —

Actos solemnes

Cada vez que unha facultade ou unha escola orga-
niza o seu acto de entrega de diplomas de fin de 
curso a Universidade está representada ao máximo 
nivel polo reitor que, cando nón é posible a súa pre-
senza, delega nun vicerreitor ou vicerreitora. Tamén 
preside as recepcións que se lle fan aos estudantes 
estranxeiros e, por primeira vez este ano, a recepción 
aos alumnos e alumnas matriculados para facer o do-
utoramento. 

O Día da Universidade, en xaneiro, resérvase para 
facer entrega dos premios á excelencia no bachare-
lato, os premios extraordinarios de fin de carreira e 
de doutoramento e as insignias dos novos doutores e 
doutoras. O reitor tamén estivo presente este ano en 
actos especiais nalgúns centros, como foi en Socio-
loxía para presidir unha homenaxe póstuma ao pro-
fesor Benjamín González, ou en Ciencias da Saúde 
para a entrega da medalla de ouro deste centro ao 
profesor López Abad.

A máxima autoridade da Universidade tamén repre-
senta á institución en gran número de congresos, 
seminarios e xornadas de reflexión, debate e actuali-
zación científica na Coruña e en Ferrol: Congreso de 
Humanidades Dixitais, Xornadas sobre Xuventude en 
Movemento, Xornadas Galegas sobre Condicións de 
Traballo e Saúde, Congreso da Sociedade Galega de 
Xerontoloxía, Xornadas de Filosofía e Metodoloxía 
Actual da Ciencia, etcétera. As reunións científicas 
centradas, como é o caso das tituladas xenericamen-
te “Lingua e Usos”, na lingua e na cultura galegas 
merecen unha particular atención. Algo semellante ao 
que acontece coas actividades en que a Universidade 

da Coruña visualiza o seu compromiso cos criterios da 
responsabilidade social universitaria.

Convenios

A Universidade vehicula as súas relacións coa socie-
dade de moi distintos xeitos. A presenza do reitor nos 
actos importantes é unha delas, mais outra canle de 
orde máis práctica é a sinatura de convenios con ins-
titucións e empresas, cun singular peso cuantitativo 
dos convenios para que o estudantado poida reali-
zar prácticas en empresas e institucións. En conxunto 
este ano asináronse 139 convenios máis que o ano 
anterior.

Tipo de convenio Número

Marco 71

Específicos 142

Prácticas 703

Total 916

Cadro 1 Convenios asinados polo reitor en 2013

Honoris causa

Nun solemne acto que tivo lugar no Paraninfo o 21 de 
xuño, a Universidade acolleu a dous novos doutores 
honoris causa: o profesor Thomas Hughes e a profe-
sora Hanneke Van Bruggen.

Fermín Navarrina, catedrático da ETS de Camiños, 
Canais e Portos, encargouse da laudatio de Thomas 
Hughes, a quen se lle recoñecen os seus brillantes 
traballos no ámbito da mecánica computacional.

Pola súa banda, a profesora Hanneke Van Bruggen, 
cuxa colaboración resultou decisiva para a consoli-
dación dos estudos de terapia ocupacional da UDC 
como referentes en todo o Estado, foi apadriñada 
polo profesor Santos del Riego. “Acollémolos na Uni-
versidade da Coruña como recoñecemento simbóli-
co, mais tamén para tirar exemplo e proveito da súa 
paixón polo saber e do seu compromiso co ensino 
superior, coa ciencia e co benestar social”, dixo o rei-
tor no seu discurso de benvida.
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Actos institucionais en Ferrol

En xuño, o reitor, Xosé Luís Armesto, o alcalde de 
Ferrol, José Manuel Rey, a conselleira de Traballo e 
Benestar, Beatriz Mato, e a conselleira de Sanidade, 
Rocío Mosquera, asinaron o protocolo polo que a 
Universidade da Coruña dispon da súa primeira resi-
dencia universitaria. O protocolo contempla a cesión 
provisional do centro de menores Soutomaior que, 
tras as obras de reforma e acondicionamento necesa-
rias, se abriu para os estudantes a prezos públicos.

A Residencia Universitaria Pública atópase no centro 
de Ferrol, concretamente no barrio da Magdalena, 
con fácil accesibilidade aos campus universitarios, 
tanto de Esteiro como de Serantes.

O número de prazas que se ofrece é de 22 (16 en ha-
bitación individual e 6 en habitación dobre). No pre-
zo inclúense os consumos de calefacción, auga, wifi 
e electricidade. Conta con sala de estudos, salas de 
estar con televisión, sala de ocio, pista deportiva, la-
vandaría con lavadoras e secadoras gratuítas, cociñas, 
microondas, neveiras e conxelador, zona axardinada 
e prensa. Hai servizo de conserxaría as 24 horas.De 
xeito case paralelo, o reitor e o alcalde ferrolán asina-
ron outro convenio que permitirá que estudantes do 
campus compartan aloxamento con persoas maiores. 
O obxecto deste convenio é o desenvolvemento dun 
proxecto, que consiste basicamente nun programa in-
terxeracional de aloxamento compartido.

Trátase dun programa en que a persoa maior ofrece 
ao/á estudante aloxamento no seu domicilio, men-
tres que este/a axuda e apoia á persoa maior nas 
tarefas e obrigas que ambos decidan. O programa, 
que se denomina Comparte, está dirixido ás persoas 
xubiladas maiores de 60 anos e menores de 85 anos 
que vivan soas e aos/ás estudantes maiores de 18 
anos e menores de 35 anos matriculados/as nas ti-
tulacións oficiais do campus de Ferrol. As persoas 
maiores participantesdisporán dos descontos que te-

ñen os membros da universidade nas actividades de 
extensión universitaria.

En Ferrol, o reitor asinou a primeiros de ano un conve-
nio de colaboración co presidente da Fundación para 
o Fomento do Coñecemento da Construción Naval e 
das Actividades Marítimas, Exponav, Manuel Garat. O 
convenio permite que o estudantado das escolas po-
litécnicas do Campus de Ferrol poida facer prácticas 
externas extracurriculares nos centros da Fundación 
Exponav.

Noutra orde de cousas, grazas a un contrato de arren-
damento, asinado en febreiro, entre a UDC e a dió-
cese de Mondoñedo-Ferrol, o PDI e PAS que prestan 
os seus servizos no campus de Ferrol poden facer uso 
dun aparcadoiro. Ten dunha capacidade aproximada 
para 60 prazas e estça ubicado a escasos metros das 
dependencias da Universidade.

Desde o mes de setembro os membros da comunida-
de universitaria, estudantado, profesorado e persoal 
de administración e servizos, poden viaxar de forma 
gratuíta entre os campus de Esteiro e o de Serantes 
(en Ferrol) nun autobús especial da empresa Arriva 
Noroeste S.L.

A UDC chegou a un acordo coa empresa de transportes 
para mellorar o transporte entre os dous campus, unha 
medida que viña sendo moi reclamada pola comunida-
de universitaria, especialmente polos estudantes. 

Por último, O Concello de Ferrol conceulla á Univer-
sidade da Coruña o Premio Ferrolán do Ano 2013, en 
recoñecemento polo labor que realiza a institución 
universitaria nesta cidade. O reitor recibiu a distinción 
nun acto celebrado no Teatro Jofre o día de San Xiao.

O alcalde dixo que este premio “recoñece as im-
portantes iniciativas que está a desenvolver na nosa 
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Comunicación 

A Universidade da Coruña consolidou en 2013 as di-
versas canles de comunicación postas en marcha en 
anos anteriores, que lles serven tanto aos profesionais 
dos medios de comunicación como á comunidade 
universitaria e á sociedade en xeral.

Por un lado, seguíronse enviando as notas de pren-
sa habituais a través do correo electrónico pero, ao 
estar colgadas na páxina web, esas mesmas notas 
son unha fonte de información máis actual e com-
pleta, tanto para a comunidade universitaria como 
para calquera usuario que acceda ao sitio da UDC 
na rede. 

Ademais, reforzouse o papel da comunicación coa 
presenza nas redes sociais (facebook e twitter), cun-
ha penetración cada vez maior tamén para os medios 
de comunicación que as utilizan como fontes. Tamén 
aumentou o emprego das opcións telefónicas de 
whatsapp e sms como canle de consultas e peticións 
para os medios de comunicación.

A Universidade da Coruña está representada insti-
tucionalmente a través da xefatura do Gabinete de 
Comunicación, no comité executivo da Comisión de 
Comunicación da Conferencia de Reitores das Univer-
sidades Españolas, CRUE.

cidade e a aposta polo futuro do noso campus uni-
versitario”. Asegurou, ademais, que “está garantindo 
o futuro crecemento do campus coa potenciación da 
residencia universitaria pública, o acondicionamento 
do hospital Nóvoa Santos para fins docentes e de in-
vestigación universitaria e o programa de aloxamento 
compartido interxeracional”.

Cátedra Jorge Juan

A Universidade da Coruña e a Armada xestionan 
de xeito conxunto as actividades que vén desenvol-
vendo nos últimos anos a Cátedra Jorge Juan. Cada 
ano, de xeito alterno, correspóndelle a unha ou outra 
institución designar un director. Ata o 18 de xullo do 
2013 exerceu a dirección o capitán de navío Federi-
co Supervielle Pérez. A partir desta data foi nomeado 
director Salvador Naya Fernández, profesor titular da 
Escola Politécnica Superior.

Ao longo do curso pronunciáronse once conferencias, 
que versaron sobre a figura de Jorge Juan, a Armada, 

a astronomía, a medida do tempo, os terremotos e a 
seguridade enerxética, entre outras cuestións.

Premios de investigación 2013

A Universidade da Coruña xestiona, a través da Vice-
rreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade So-
cial a convocatoria, conxunta co Concello de Ferrol, 
de dous premios de investigación. En 2013 outor-
gáronse os seguintes galardóns:

VIII Premio de Investigación “Antonio Usero” da •	
área de CC. do Traballo. Título: “Trastornos mus-
culoesqueléticos de origen laboral en actividades 
mecánicas del sector de la construcción”. Investi-
gadora principal: Vanesa Zorrilla Muñoz.

VIII Premio de Investigación “Enxeñeiro Comerma” •	
da área de Enxeñaría Industrial. Título: “Diseño de 
una máquina de ultrasonidos para el aumento de 
la eficiencia de la quimioterapia”. Investigadora 
principal: Silvia Espinosa Gútiez.
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Algunhas das actividades do Gabinete de Comunica-
ción, que mantivo un nivel de actividade similar ao do 
ano anterior malia a menor disposición de recursos, 
son as seguintes:

Elaboración do resumo de prensa diario con novas •	
relacionadas coa universidade, coa I+D e coa Uni-
versidade da Coruña como ítems de referencia. O 
resumo de prensa ponse en aberto á disposición 
de todos os usuarios da páxina web da Universi-
dade da Coruña. Rexistráronse 2.937 impactos en 
prensa.
A revista Universidade&Sociedade (U+S) editou •	
dous novos números en 2013, cunha tiraxe de 
2.300 exemplares cada un deles. Distribuíronse 
entre empresas e institucións de Galicia, así como 
nos centros de ensino secundario. A distribución 
dentro da comunidade universitaria faise a través 
do correo electrónico, da páxina web e das redes 
sociais.
Redacción de 398 notas de prensa, enviadas a me-•	
dios de comunicación xeralistas de Galicia e, nal-
gúns casos de relevancia, do resto de España.
Produción de 14 programas de radio en directo •	
desde distintos centros da Universidade da Co-
ruña, en colaboración con Radio Coruña-Cadena 

SER e con Radio Voz, para difundir as actividades 
que se realizan nas facultades e escolas. Neste 
ano, consolidouse a emisión de programas en di-
recto desde o campus de Ferrol coa realización de 
dous programas. Tamén se fixo un especial desde 
a Aula Náutica con motivo da Gala do Deporte.
Organización de conferencias de prensa e com-•	
parecencias ante os medios de comunicación, así 
como de visitas guiadas ocasionais. Destaca a vi-
sita con medios de comunicación que realizaron o 
reitor e a vicerreitora de Campus de Ferrol e Res-
ponsabilidade Social á nova residencia universita-
ria de Ferrol xunto co alcalde.
En facebook o número de seguidores sitúase en •	
8.809, é dicir, 3.119 novos seguidores máis que 
no período anterior. O alcance dos post que se 
suben a facebook é de 5.072 persoas diarias. En 
twitter a presenza da Universidade da Coruña a 
través do seu perfil institucional conta con 14.096 
seguidores, 4.725 máis que o ano anterior. Nese 
tempo subíronse 1.821 tuits e chegouse a un total 
a 5.080.
Editouse unha tarxeta de publicidade da Universi-•	
dade da Coruña con motivo das probas de acce-
so á universidade nos campus da Coruña e Ferrol. 
Distribuíronse 5.000 exemplares da tarxeta 
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Responsabilidade social

O campus de Ferrol acolleu en outubro o IV Encon-
tro da Rede de Servizos de Atención a Persoas con 
Discapacidade nas Universidades. A Universidade da 
Coruña ofreceuse como anfitroa do encontro, que 
organizaron a Vicerreitoría do Campus de Ferrol e 
Responsabilidade Social e a Unidade de Atención á 
Diversidade, coa colaboración da RUNAE, cuxo papel 
é fundamental á hora de establecer os lazos de cola-
boración entre as distintas universidades en materia 
de igualdade e non discriminación. 

A reunión desenvolveuse co patrocinio da Funda-
ción Universia, da Fundación Once e da Fundación 
Adecco, tres entidades comprometidas co apoio aos 
servizos de atención á discapacidade de todas as uni-
versidades. 

Contouse coa asistencia de 31 universidades e de 55 
persoas dos servizos, aos que habería que lles enga-
dir os participantes das diferentes fundacións e os es-
tudantes que asistiron de forma voluntaria a algunha 
ou a todas as sesións das xornadas. 

O número de participantes por sesión moveuse arre-
dor das 90 persoas.

Outro acontecemento importante no ámbito da res-
ponsabilidade social foi o comezo de Espazo Com-
partido, un novo programa formativo para persoas 
con discapacidade. Trátase dun programa universi-
tario de formación en habilidades persoais, sociais e 
competencias básicas orientado á mellora da empre-
gabilidade e ao fomento da inclusión laboral dos mo-
zos e mozas con discapacidade cognitiva. 

Na primeira convocatoria participan once persoas.

Este proxecto naceu coa finalidade de abrir o espa-
zo universitario a colectivos que non poden acceder 
polas canles ordinarias debido ás barreiras de acceso, 
fomentando a inclusión de todos os participantes e 
das súas familias na comunidade universitaria.

Púxose en marcha grazas á colaboración entre o Con-
sello Social, a Fundación Universidade da Coruña e a 
Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilida-
de Social, co apoio da Unidade de Atención á Diver-
sidade da UDC e a Asociación Down Coruña e finan-
ciamento do Banco Santander.

Por último, hai que mencionar o curso sobre accesi-
bilidade universal para a comunidade universitaria. 
Participaron nel 27 horas e contou co patrocinio da 
Fundación Once.

Atención á diversidade

Durante o curso académico 2012-2013 houbo 112 
persoas (63 mulleres e 49 homes) que disfrutaron da 
exención de taxas por discapacidade na UDC, o que 
representou un importe total de 68.490,01 €.

Investíronse un total de 57.491,02 € en transporte 
adaptado e asistencia persoal para cubrir as necesi-
dades específicas que pode presentar este alumna-
do. Unhas veces a causa é a dificultade de acceso 
nalgunhas liñas do transporte público e outra sono 
as necesidades dentro do propio centro para persoas 
con mobilidade reducida ou con discapacidades que 
precisen dun apoio personalizado.
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Cadro 2 Solicitudes de servizos por persoas que piden exención de taxas por discapacidade
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 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

N.º de bolsas 27 13 16 12 13

Importe total 29.160 14.000 17.232 12.924 14.001

Cadro 3 Evolución das bolsas da UDC para Atención á Diversidade
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Igualdade de xénero

Desde o punto de vista institucional o feito máis 
salientable en materia de igualdade de xénero pro-
duciuse en novembro, cando o Consello de Go-
berno aprobou o I Plan de igualdade entre homes 
e mulleres da UDC, que recolle cinco eixes de ac-
tuación con 47 medidas para desenvolver en catro 
anos (2013-2017), cunha revisión de obxectivos cada 
dous anos. Algunhas medidas terán carácter especí-
fico, dirixidas a unha área concreta, e outras serán de 
carácter transversal, dirixidas a toda a comunidade 
universitaria.

A UDC dotouse deste plan de igualdade logo de que 
a Oficina para a Igualdade de Xénero (OIX), adscrita á 
Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilida-
de Social, efectuase un diagnóstico sobre a igualda-
de de xénero, que se presentou en febrero do mes-
mo ano 2013.

Dentro do marco do plan de igualdade, o Consello 
de Goberno tamén aprobou un protocolo para a pre-
vención e protección fronte ao acoso sexual e o acoso 
por razón de sexo na UDC. Con este protocolo a UDC 
pretende poñer ao dispor de calquera persoa que su-
fra problemas desta índole unha ferramenta para a 
prevención e a protección.

Outro feito importante do ano foi a creación do Cen-
tro de Estudos de Xénero e Feministas. Dependen-
te da Vicerreitoría de Responsabilidade Social e con 
sede na Pavillón de Estudantes da Coruña, será dirixi-
do pola profesora Rosa Cobo.

Entre as moitas actividades desenvoltas pola OIX 
para fomentar a investigación en temas de xénero e a 
sensibilización da comunidade universitaria, pódense 
salientar as seguintes:

Para conmemorar o Día Internacional da Muller •	
organizaron distintos actos, entre eles a apertura 
da exposición “Mulleres nas bibliotecas da UDC”, 
realizada en colaboración con varios servizos da 
Universidade e co apoio económico da Xunta.

A Oficina de Igualdade de Xénero organizou e •	
subvencionou na Facultade de Ciencias do De-
porte o IV Ciclo de Conferencias sobre Xénero, 
Actividade Física e Deporte. A OIX tamén cola-
borou no Seminario sobre Xénero, Desenvolve-
mento e Mobilidades, na Xornada sobre Mulleres 
Migrantes e na I Xornada Universitaria Galega en 
Xénero, tres actividades que se programaron nos 
meses de maio e xuño.

En outubro a Oficina convocou o I Concurso de Tra-•	
ballos Académicos con Perspectiva de Xénero Án-
geles Alvariño e o I Certame Fotográfico Rosalind 
Franklin: as mulleres na ciencia e na tecnoloxía. 

No último trimestre do ano organizáronse varias •	
xornadas e ciclos de conferencias: Xornadas so-
bre a Innovación Técnolóxica baixo o Filtro de Xé-
nero, ciclo de conferencias do Centro de Estudos 
de Xénero e Feministas da UDC, Xornadas sobre 
Feminismo e Saúde, Xornadas de Igualdade Mu-
ller, Traballo e Sociedade e Xornadas sobre a Mu-
ller no Ámbito da Educación Superior.

No capítulo de exposición tamén se deben incluír •	
as tituladas “Con nome de muller” e “A muller 
nas artes e na ciencia”.

O Servizo de Publicación editou o volume “Em-•	
prender: una perspectiva de género”, monografía 
sobre o emprendemento en Galicia, particular-
mente o universitario.




