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A difícil situación económica actual pode 
levarnos a pensar que todo é xustificable 
no seu nome. Obviamente, non o é, mais ás 
veces é difícil non deixarse levar por certas 
inercias perversas, como escatimar a curto 
prazo recursos dedicados á educación, 
cando son investimentos que producen a 
maior rendibilidade económica e social a 
medio e longo prazo. 

Ao avance producido na sociedade española 
nas últimas décadas contribuíu de forma 
decidida a expansión das universidades 
españolas que tivo lugar neste tempo. 
En España, no tempo en que se creou a 
Universidade da Coruña, o incremento 
nun 50% no número de universidades 
supuxo que se duplicase o número de 
estudantes universitarios e comportou unha 
diminución nas diferenzas de acceso á 
educación superior segundo a renda familiar. 
A existencia de universidades preto dos 
núcleos de poboación é a mellor política 
de axudas ao estudante que se podería ter. 
Estatisticamente, hai unha universidade 
por cada 48.500 mozos e mozas en idade 
universitaria e en cada universidade hai unha 
media de 19.500 estudantes matriculados. 

Adoita medirse, sobre todo nos ránkings 
universitarios aos que somos tan 
afeccionados, a eficiencia universitaria con 
base nos seus resultados de investigación. 
Sen esquecérmonos deste importante papel, 
cómpre non perder de vista que a primeira 

función social da universidade é a formación 
de capital humano. Da universidade sairá o 
persoal directivo, o empresario, o persoal 
técnico e investigador, o profesorado e, en 
definitiva, os e as profesionais que marcarán 
o rumbo da sociedade dos próximos anos. 
Así de transcendente é o noso labor. 

A Lei Orgánica de Universidades, LOMLOU, 
recolle especificamente o réxime financeiro 
das universidades públicas, ás que se 
lles garante que “dispoñan de recursos 
necesarios para un funcionamento básico 
de calidade”. Calidade para o progreso 
da sociedade e calidade para competir no 
panorama internacional. Ben é verdade que 
o investimento universitario noutros países 
europeos é superior ao noso, pero dentro do 
estado percíbense tamén grandes diferenzas. 
A Universidade da Coruña ten o triste 
privilexio de ser a que menos financiamento 
recibe de todo o conxunto universitario 
español. Con todo, a taxa de actividade dos 
titulados que cada ano poñemos no mercado 
segue a superar a media das universidades 
españolas. Tamén estamos por riba da media 
en satisfacción dos estudantes. Desde hai 
varios anos vimos aumentando o número 
de alumnos que, a falta de datos definitivos, 
superará este curso os 23.000, cifra tamén 
superior á media.  

Desde a súa creación, hai xa 21 anos, a UDC 
arrastra un déficit de financiamento e de 
infraestruturas (residencias universitarias, 

instalacións deportivas…) que non nos 
cansamos de reclamar, pero que parece que 
nunca se dan cuberto, por unhas razóns 
ou por outras, por parte dos sucesivos 
gobernos.

Agora estamos nun momento difícil. 
Na planificación estratéxica da UDC xa 
contemplamos hai dous anos un escenario 
adverso economicamente e xa vimos 
tomando severas medidas de recorte. O ano 
pasado conseguimos facer un orzamento 
aplicando os nosos aforros e observamos 
que para o vindeiro ano o panorama non 
cambia. A UDC non ten débedas, ten 
unha situación saneada economicamente 
e, por responsabilidade coa sociedade 
en que estamos, admitimos estender a 
2011 a excepcionalidade da rebaixa do 
financiamento de 2010, mais a situación é 
insostible no tempo. Insostible en canto á 
disposición de recursos e insostible no que 
respecta á súa distribución por parte da 
Xunta. 

Por responsabilidade coa cidadanía e por 
responsabilidade coa propia comunidade 
universitaria, é necesario, neste momento 
de inflexión, reprogramarmos actitudes e 
abandonarmos inercias empobrecedoras e 
irrealistas e adoptarmos comportamentos 
que estimulen o avance e o progreso.
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Hai dez anos empezábase a falar en España 
da responsabilidade social corporativa ou 
empresarial, institución que hoxe en día 
adquiriu carta de natureza ata o punto de 
que é difícil atopar unha empresa de certo 
tamaño que non teña un compromiso de 
responsabilidade social.

Con todo, a responsabilidade social das 
administracións e institucións públicas 
tardou máis tempo en abrirse camiño ante 
a idea de que a súa ausencia de ánimo de 
lucro e a idea de servizo público implícita 
na súa actuación, parecían facer innecesario 
calquera compromiso social engadido. En 
efecto, o pasado mes de xuño tivo lugar en 
Nova York a conferencia mundial do Global 
Compact -iniciativa de Nacións Unidas para 
a responsabilidade social- e precisamente 
tratouse nela o papel da educación superior 
no desenvolvemento da responsabilidade 
social e a sustentabilidade. A conclusión a 
que se chegou é que, fronte á xeneralizada 
implantación da preocupación pola 
responsabilidade social no ámbito 
empresarial, as universidades están lonxe 
aínda de sentir ese compromiso.

A responsabilidade social universitaria 
implica a integración voluntaria por parte 
das universidades, e ante todos os seus 
grupos de interese, do seu compromiso 
de bo goberno, social e ambiental, nas 
tres misións de ensino, investigación e 
transferencia de resultados á sociedade. E 
ese compromiso, se quere ser verdadeira 
responsabilidade social, debe xestionarse 
co mesmo afán de calidade e excelencia 
que se aplica ás súas funcións básicas.

Aparece así unha idea de universidade 
como conxunto de principios e valores 
éticos, sociais e ambientais, que asume 
o reto de impartilos e defendelos entre 
todos os seus grupos de interese, 
poñendo en práctica políticas de procura 
da calidade e da excelencia; xestión 
eficiente e participativa; mérito e 
capacidade; igualdade de oportunidades 
e non discriminación inxusta; atención ás 
persoas con discapacidades e necesidades 
educativas especiais; equidade de xénero; 
transparencia e rendición de contas 
que permita a avaliación de resultados; 
conciliación da vida laboral e familiar; 
respecto ao medio ambiente e un 
longo etcétera na mesma liña, poñendo 

en marcha, ademais, os pertinentes 
instrumentos formais de responsabilidade 
social. Entre eles destacan a definición de 
obxectivos de responsabilidade social en 
plans estratéxicos, plans de cooperación 
e desenvolvemento, adhesión a iniciativas 
colectivas de compromiso e defensa da 
responsabilidade social, códigos éticos 
de conduta e formación transversal en 
responsabilidade social corporativa e 
universitaria.

Vivimos unha época de crise económica 
xeneralizada en que se lles pide ás 
universidades un esforzo especial 
para incrementar a súa achega ao 
desenvolvemento económico e social. A 
RSU, na medida en que reforza o seu bo 
goberno, a transparencia e rendición das 
súas contas, así como o seu compromiso 
social e ambiental, contribúe a aumentar 
a lexitimación social das universidades 
porque fortalece o seu obxectivo esencial 
de formación integral do estudante como 
ser humano comprometido cos principios 
e valores éticos e sociais. Ademais, 
xustifica o seu financiamento, porque non 
pode existir investimento máis rendible 
que o que persegue non só a difusión 
do coñecemento, da investigación e do 
desenvolvemento económico, senón 
ademais o compromiso do ser humano co 
seu contorno social, cultural e ambiental.

O Consello Social da UDC, consciente 
de que a sociedade reclama “o 
compromiso das universidades coa RSU 
e o desenvolvemento sustentable, a súa 
aplicación transversal en todas as súas 
misións e capacidades no conxunto da 
comunidade que a conforma e na súa 
relación co seu contorno”, en termos 
do documento Estratexia universidade 
2.015 do Ministerio de Educación, incluíu 
no seu primeiro plan operativo anual 
aprobado o 30 de marzo de 2009 o apoio 
ao posicionamento en responsabilidade 
social da UDC. Un convenio posterior 
asinado entre a UDC e INDITEX SA vénlle 
permitindo financiar o desenvolvemento 
de tres liñas de actuación para o fomento 
da responsabilidade social na nosa 
universidade: a coordinación dun grupo 
de traballo cos principais responsables 
da UDC con competencias vinculadas coa 
responsabilidade social, así como coa 
FUAC, para a elaboración posterior da 

primeira memoria de responsabilidade 
social da UDC; o lanzamento dunha 
colección de libros sobre RSU, iniciada 
co titulado “A Responsabilidade Social 
Universitaria”, publicado recentemente 
en colaboración coa editorial Netbiblo 
-que nos gustaría enriquecer con 
achegas de expertos da propia UDC- e o 
ensino transversal dunha materia sobre 
responsabilidade social empresarial e 
universitaria.

Antonio Abril Abadín
Presidente do Consello Social da Universidade

O valor engadido do compromiso sustentable das 
universidades
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Responsabilidade Social Universitaria
A folla de ruta do bo goberno ante os 
desafíos que impón o século XXI
“A integración voluntaria por parte das 
organizacións das preocupacións sociais 
e medioambientais nas súas operación 
e nas súas relación cos seus grupos de 
interese”. Así define a Comisión Europea 
a Responsabilidade Social Corporativa, 
un concepto relativamente novo pero que 
xa constitúe a folla de ruta das empresas, 
entidades e organizacións á hora de avanzar 
cara a un desenvolvemento sustentable, e 
non só no medioambiental, senón tamén 
nas súas políticas sociais, laborais, culturais 
e de xestión. En definitiva, utilizar unhas 
políticas e estratexias no seu día a día que 
satisfagan as preocupacións da sociedade 
e que provoquen o menor impacto posible 
nela.

A responsabilidade social corporativa 
(RSC) ou tamén chamada Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE), debe ser asumida 
completamente por aquelas organizacións 
con vocación de avanzar en sintonía cos 
desafíos que impón o século XXI. E a 
Universidade non é allea a esta necesidade. 
De feito, existe xa un termo específico 
para estas institucións académicas: 
Responsabilidade Social Universitaria 
(RSU). Trátase dun concepto que vén da 
man da oferta de servizos educativos e a 
transferencia de coñecemento seguindo 
principios éticos, de bo goberno, 
de respecto ao medio ambiente, de 
compromiso social e de promoción de 
valores cidadáns, responsabilizándose 
sempre dos impactos que cada acción ten 
na sociedade.

O Consello Social da Universidade da 
Coruña, que é o órgano encargado de 
impulsar a estratexia de desenvolvemento 
da UDC, favorecendo a súa interrelación 
coa sociedade, inclúe no seu Plan Operativo 
Anual o apoio ao posicionamento desta 
institución na Responsabilidade Social 
Universitaria. Froito deste compromiso 
naceu o proxecto de crear a colección RSU, 
da que acaba de saír o primeiro libro, coa 
idea de engadir en breve novos exemplares 
para conformar un corpo de doutrina ao 
servizo da mellora da Universidade da 
Coruña no reto da Responsabilidade Social.

Trátase da obra “Responsabilidade Social 
Universitaria”, editada en colaboración 
con Netbiblo, con achegas de 28 autores 
e coordinada polos profesores Marta de 
la Cuesta González, Cristina de la Cruz 

Ayuso e José Miguel Rodríguez Fernández. 
Nesta obra recóllense, ademais do 
marco teórico da RSE, os desafíos que 
afronta actualmente a universidade para 
poder ser útil socialmente desde novas 
coordenadas. Estes retos pasan por crear 
unha organización centrada en contidos, 
actitudes e valores, que busque dun xeito 
equilibrado a excelencia especializada e 
unha formación humanista de alto valor co 
fin de xerar cidadáns profesionais.

O presidente do Consello Social da UDC, 
Antonio Abril, destaca no prólogo do libro 
que neste momento, en que está mudando 
o modelo produtivo, económico e social, se 
impón a necesidade de aplicar os valores 
da RSU para que a Universidade siga sendo 
“un instrumento dunha sociedade máis 
xusta e máis libre”, co desenvolvemento 
social e cultural do home como prioridade 
absoluta e o bo goberno, o compromiso 
social e medioambiental, a autonomía 
universitaria e a liberdade de cátedra como 
as ferramentas que articulan o sistema de 
xestión.

Así mesmo, os autores do libro 
amósanse tamén moi conscientes de 
que as universidades non poden quedar 
illadas da reflexión xurdida arredor 
da responsabilidade social, xa que 
precisamente o compromiso destas 
institucións é o de formar os profesionais 
que serán os encargados de levar á práctica 
esta folla de ruta nas organizacións en que 
van traballar no futuro. Entre os valores 
propostos para facer da universidade unha 
organización responsable e que contribúa 
ao desenvolvemento sustentable da 
sociedade figuran os seguintes:
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Promover unha cultura de 
globalización solidaria

Os autores coordinadores do libro 
“Responsabilidade Social Universitaria” 
son Marta de la Cuesta González, 
profesora titular de Economía Aplicada 
na Universidade Nacional de Educación 
a Distancia (UNED); Cristina de la 
Cruz Ayuso, profesora de Ética na 
Universidade de Deusto; e José Miguel 
Rodríguez Fernández, profesor titular de 
Economía Financeira e Contabilidade na 
Universidade de Valladolid. A obra recolle 
as reflexións de expertos académicos, 
xestores e representantes dos axentes 
sociais e das administracións públicas 
acerca do que debe ser a misión e a 
responsabilidade social da universidade 
no contexto actual: un compromiso para 
promover unha cultura de globalización 
solidaria.

Goberno socialmente efectivo
O goberno da universidade debe seguir os 
principios de verdade, liberdade e utilidade, 
así como integridade, respecto, trato 
equitativo, transparencia e competitividade. 
Para acadalo débese favorecer un diálogo 
efectivo entre os distintos departamentos, 
para lograr o debate construtivo no 
deseño das súas políticas. Tamén resulta 
fundamental render contas con total 
transparencia dos compromisos asumidos.

Promover valores responsables
Un dos principais obxectivos da 
Universidade é promover na comunidade 
universitaria valores persoais e cidadáns 
socialmente responsables, que favorezan 
un comportamento ético e un compromiso 
profesional. Neste punto destaca a 
necesidade de incorporar aspectos relativos 
á ética e á deontoloxía profesional nos plans 
de estudos, relativos a sustentabilidade 
económica, utilidade social e protección 
medioambiental. Así mesmo, cómpre 
animar a implicación en entidades que 
traballan nestes campos, como centros de 
investigación, fundacións, ONG etc.

Xerar e transferir coñecemento
A meta é cooperar na superación dos 
problemas da sociedade e colaborar na 
súa resolución. Por tanto, é necesario 
inserir a universidade no seu contorno 
local inmediato e no marco dun mundo 
solidariamente globalizado, para favorecer 
o avance económico, cultural e humano das 
persoas máis próximas e das sociedades 
menos desenvolvidas.
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Colaboración con Inditex
O compromiso coa sociedade dun líder mundial do sector téxtil
Inditex é un dos principais distribuidores 
de moda do mundo, con oito formatos 
comerciais -Zara, Pull & Bear, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara 
Home e Uterqüe - que contan con 4.780 
establecementos en 77 países. 

Como empresa global con responsabilidade 
nos ámbitos económico, social e ambiental, 
Inditex cre no desenvolvemento a partir 
dunha sociedade civil comprometida, 
corresponsable, participativa e igualitaria. 
No marco desta política, realiza accións 
en todo o mundo con diversos obxectivos 
e en diferentes ámbitos, entre eles, varios 
ligados á UDC. 

Desde que en 2004 se asinase o 
primeiro acordo para a creación dunha 
Cátedra Inditex de RSC, ata a recente 
sinatura dun acordo de colaboración 
para o desenvolvemento de actividades 
dirixidas á implantación dun modelo de 
Responsabilidade Social Universitaria 
(RSU), a compañía estivo vinculada de 
forma constante á UDC.

O obxectivo da Cátedra Inditex é promover 
e difundir o estudo e o desenvolvemento 
da RSC, entendida como o compromiso das 
empresas de aplicar criterios de bo goberno 
corporativo, de desenvolvemento social 
sustentable e solidario e de protección do 
medio ambiente. 

En marzo de 2010 pechouse un acordo para 
o impulso do posicionamento estratéxico da 
UDC mediante a realización de actividades 
vinculadas á responsabilidade social, en 
que conta coa experiencia acumulada por 
Inditex neste ámbito. A coordinación corre 
a cargo do Consello Social da UDC, na súa 
calidade de órgano de participación da 
sociedade na universidade. 

Na súa primeira etapa, este acordo 
tivo como froito a publicación da obra 
“Responsabilidade Social Universitaria” 
(A Coruña, Netbiblo, 2010), editada polo 
Consello Social e que viu a luz no mes 
de setembro. Ademais, iniciouse un plan 
anual de RSU, que se verá reflectido nunha 
memoria. 

As actuacións previstas no futuro inclúen a 
realización de estudos e investigacións, a 
organización de actividades de formación 
e de foros de encontro de expertos, o 
intercambio de información, coñecemento 
e experiencias ou o establecemento de 
convenios con outras universidades, 
institucións ou empresas, así como a posta 
en marcha de programas concretos de 
acción social e sustentabilidade ambiental.

O plan de acción en RSC de Inditex ten un 
modelo de intervención global para intervir 
nas áreas de cada grupo de interese con 
distintas ferramentas chave. Recentemente 
o Grupo Inditex presentou o plan ‘Inditex 
Sustentable 2011-2015’ co obxectivo de 
continuar e mellorar as políticas levadas a 
cabo dentro do Plan 2007-2010 en materia 
de eficiencia enerxética e redución de 
gasto de recursos. Para iso propúxose 
a globalización da tenda ecoeficiente, 
que se acompañará de apoio a proxectos 
ambientais.

Directorio P2

U + Sociedade P3

Antonio Abril Abadín

U + Reportaxe P4-6

Responsabilidade 
Social Corporativa

U + Inserción P8-9

Observatorio Ocupacional

U + Opinión P7

Alfonso Gomis Rodríguez

U + Centros P10

Facultade de Ciencias 
do Traballo de Ferrol

U + Actualidade P14-15

U + Emprendedores P12

Trabe Solucións 

U + Transferencia P13

Laboratorio de 
Combustibles da UDC

U + Personaxes P16

Javier Gutiérrez

U + Empresa P11

Gadisa

Universidade&SociedadeBlogpaper



U+O
PIN
iÓN

Alfonso Gomis Rodríguez
Profesor titular de EU - Departamento de Socioloxía 
e de Ciencia Política e da Administración

Na busca de novos modelos de 
xestión das organizacións
Poderíase pensar que, ata agora, a 
Responsabilidade Social Corporativa só 
é unha declaración de boas intencións 
e pouco máis, polo menos no caso de 
moitas grandes organizacións (véxanse, 
por exemplo, os informes do Observatorio 
de Responsabilidade Social Corporativa “A 
RSC nas memorias anuais das empresas do 
Ibex 35”). Da RSC espérase que sexa un 
novo modelo de xestión das organizacións, 
que ademais de cumprir as obrigacións 
legais e atender á súa responsabilidade 
principal de xerar beneficios, sexan 
responsables co medio ambiente e coa 
sociedade, tendo en conta os “grupos de 
interese” (stakeholders) afectados directa 
ou indirectamente pola súa actividade: 
os seus empregados, os seus clientes, 
provedores, accionistas, comunidade 
local... En principio, parece que todas son 
vantaxes: non necesariamente supón máis 
custos económicos, pode supor aforros 
(enerxía, auga, residuos…), contribuír a 
mellorar o clima laboral das empresas, por 
exemplo favorecendo a conciliación da vida 
laboral e familiar e da comunidade onde se 
asenta a organización. Merece destacarse a 
relación cos provedores e subcontratistas, 
que deben ser preferentemente locais 
e que tamén se deben comprometer a 
seguir unhas prácticas responsables cos 
seus empregados e co medio ambiente. 
Pero, na miña opinión, é pouco o que 
se ten avanzado ata agora, á parte das 
declaracións de boas intencións.

Doutra banda, se nas últimas décadas 
vimos o éxito das certificacións de sistemas 
de xestión ambiental (ISO 14000, EMAS), 
agora xurdiron iniciativas que tratan 
de garantir non só a xestión ambiental, 
senón tamén a social e laboral. Iniciativas 
como a norma SA8000 de Auditoría Social 
ou a norma SGE 21 de Xestión Ética e 
Socialmente Responsable, ata agora con 
pouco impacto. Máis importancia tivo a 
aparición de memorias ou informes de 
RSC por parte das grandes empresas, e 
de modelos para establecer estándares 
de informes homoxéneos e comparables 
(como GRI, Global Reporting Initiative), co 
obxectivo de cumprir outro dos requisitos 
da RSC: a transparencia. Estas memorias 
deben ser fiables para que os “grupos de 
interese” saiban que as organizacións son 
realmente responsables e están xestionadas 
dunha determinada maneira, e que non se 
trata (como vén ocorrendo moitas veces) 
de simple mercadotecnia. Ata agora, a 
maioría das grandes empresas utilizaron 
esas memorias para sinalar unicamente 
os aspectos positivos. A aseguradora AIG 
ou a petroleira BP eran vistas como moi 
bos exemplos de empresas socialmente 
responsables... ata que deixaron de selo.

Unha das vías que podería impulsar un 
desenvolvemento real sería a contratación 
ou compra pública responsable por parte 
das administracións públicas, xa que na 
medida en que estas lles esixan aos seus 
provedores que se comprometan a cumprir 
unha serie de requisitos, estes tratarán de 
o facer, e as prácticas responsables estarán 
máis xeneralizadas. 

Outra das vías, quizais a principal, para 
ese desenvolvemento real dependerá de 
que os consumidores asuman un maior 
protagonismo do que están a asumir 
actualmente, e recoñezan a importancia 
das súas decisións á hora de comprar uns 
produtos ou outros, preferindo os que sexan 
elaborados con maior respecto ao medio 
ambiente, por traballadores con condicións 
laborais dignas e, preferiblemente, locais. 
A través das nosas pequenas decisións de 
consumo, os consumidores poderemos 
influír non só no consumo, senón tamén na 
produción, en que se produce e en como se 
produce.
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A vocación e a satisfacción coa carreira elixida 
gañan puntos fronte ás saídas laborais

A taxa de actividade dos titulados da 
Universidade da Coruña segue a ser 
superior á media das universidades 
españolas, segundo se desprende do último 
informe do Observatorio Ocupacional 
da UDC, en que se analiza a inserción 
laboral dos graduados no curso 2007-2008 
con base nun total de 1.693 entrevistas 
realizadas nos meses de agosto e setembro 
de 2009. Os datos son lixeiramente 
inferiores aos rexistrados no curso anterior, 
cun descenso do 1,07%, pero aínda así a 
porcentaxe acada o 86,83 por cento, o que 
supón un dato alentador para os alumnos 
que estudan nas escolas e facultades dos 
campus coruñeses. Boas noticias tamén 
para as mulleres, porque a brecha entre a 
taxa de actividade masculina e feminina 
se vai reducindo e pasa do 2,59 por cento 
ao 2,11 por cento. Con respecto á taxa de 
ocupación, descendeu un 5,7 por cento con 
respecto ao curso 2006-2007, situándose no 
66,23 por cento. 

POR TITULACIÓNS
Entre as titulacións cunha maior taxa de 
actividade, ocupan os primeiros postos na 
lista as pertencentes ás ramas de ciencias 
da saúde e as carreiras técnicas. Destacan 
fundamentalmente as diplomaturas en 
Enfermaría e Fisioterapia, a Enxeñaría 
Naval e Oceánica, a Enxeñaría Técnica 
en Propulsión, a Licenciatura en Náutica 
e Transporte Marítimo e a Arquitectura. 
O mesmo ocorre coa taxa de ocupación, 
encabezada por Enfermaría, Enxeñaría 
Informática, Enxeñaría de Camiños, Canais 
e Portos, así como Enxeñaría Naval e 
Oceánica e Enxeñaría Técnica en Obras 
Públicas.

PERFIL DAS PERSOAS TITULADAS
Entre os datos máis destacados do informe 
elaborado polo Observatorio Ocupacional, 
que dirixe María Jesús Freire Seoane, 
figuran os referidos ao perfil das persoas 
tituladas, entre as que o 12 por cento 
compaxina actualmente traballo e estudo. 
Tamén é un dato para subliñar a taxa de 
emprendedores entre as persoas graduadas 
pola UDC, que é superior en preto de dous 
puntos á media universitaria española, 
se ben experimentou unha redución con 
respecto ao curso anterior, xa que pasou do 
8,25% ao 6,81%.

Os postos de traballo exercidos polos 
titulados da UDC son cada vez de maior 
cualificación, xa que o 38,74 por cento 
ocupa postos directivos, o 6,96% mandos 
intermedios, o 44,81% son técnicos e só 
o 9,49 son empregados. Nesta cuestión 
destaca a proporción de mulleres en postos 
directivos, superior á dos homes en case 
tres puntos.

A mobilidade laboral segue a ser moi 
reducida entre os titulados coruñeses, que 
no 74,64% dos casos desempeña o seu 
posto de traballo na provincia da Coruña, 
seguido do 6,69% que o fai en Pontevedra, 
e o 4,19% na comunidade de Madrid. Só 
o 1,60% dos graduados traballa nalgunha 
parte do mundo fóra de España.

O salario medio experimentou un descenso 
no curso 2007-2008, xa que pasou de 1.125 
a 1.116 euros, e os homes seguen gañando 
máis que as mulleres, cunha diferenza de 
167 euros ao mes.

SATISFACCIÓN COA UDC
Un dos datos máis significativos do informe 
é o grao de satisfacción dos titulados 
coruñeses, que se sitúa en 11 puntos máis 
que a media nacional, e aumenta con 
respecto ao curso anterior. Así, o 72% dos 
graduados coruñeses escollería a mesma 
carreira e a maioría fano por motivos 
vocacionais. Un 60% manifesta esa razón 
na elección dos seus estudos, mentres que 
descende o motivo das saídas profesionais, 
que se sitúa nun 24,34%.

As titulacións máis vocacionais son 
Humanidades, Ciencias da Actividade 
Física e do Deporte, Bioloxía, Filoloxía 
Inglesa, Educación Infantil e Arquitectura, 
mentres que as que encabezan a lista de 
elixidas polas súas saídas profesionais 
son Enxeñaría Técnica en Obras Públicas, 
Diplomatura en Ciencias Empresariais, 
Enxeñaría Técnica en Electricidade, 
Enxeñaría en Informática e Enxeñaría 
Técnica en Informática de Xestión e 
Enxeñaría Industrial.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A formación complementaria dos 
titulados pola UDC está experimentando 
incrementos, sobre todo no que se refire 
ao nivel das habilidades informáticas 
(manexo de procesador de textos, follas de 
cálculo, bases de datos, internet, software 
especializado e linguaxes de programación), 
acadando unha valoración media de 3,85 
puntos sobre un máximo de cinco. Tamén 
aumenta o nivel de idiomas, sobre todo en 
inglés, que obtén unha puntuación de 3,16 
sobre 5, e galego, cunha valoración de 4,48 
puntos. 
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Titulacións con maior taxa de actividade:

1. Diplomatura en Enfermaría

2. Diplomatura en Fisioterapia

3. Enxeñaría Naval e Oceánica

4. Enxeñaría Técnica en Propulsión (Enxeñaría Técnica 
Naval - Especialidade en Propulsión e Servizos do Buque)

5. Licenciatura en Náutica e Transporte Marítimo

6. Arquitectura

Titulacións con maior taxa de ocupación:

1. Diplomatura en Enfermaría

2. Enxeñaría Informática

3. Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

4. Enxeñaría Naval e Oceánica

5. Enxeñaría Técnica en Obras Públicas

Titulacións máis vocacionais:

1. Licenciatura en Humanidades

2. Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

3. Licenciatura en Bioloxía

4. Licenciatura en Filoloxía Inglesa

Titulacións máis elixidas por saídas profesionais:

1. Enxeñaría Técnica en Obras Públicas

2. Diplomatura en Ciencias Empresariais

3. Enxeñaría Técnica en Electricidade (Enxeñaría Técnica 
Industrial - Especialidade en Electricidade)

4. Enxeñaría Informática



U+C
ENT
ROS

Facultade de Ciencias do Traballo
A versatilidade é a clave na formación dos 
futuros expertos no mundo laboral

Interactividade co alumno, formación 
interdisciplinar e versatilidade nas saídas 
laborais. Son as tres máximas que rexen 
a filosofía da Facultade de Ciencias do 
Traballo de Ferrol, plenamente integrada 
na UDC desde o ano 2000. A titulación 
ten como obxectivo formar os futuros 
especialistas na defensa e no asesoramento 
de traballadores e empresarios, con 
especial atención ao Dereito do Traballo 
e da Seguridade Social, así como á 
organización de empresas, á psicoloxía 
social, á socioloxía, á economía aplicada e 
á contabilidade. Así o explica o director do 
centro, Moisés Alberto García Núñez, que 
destaca que “a área de coñecemento de 
Dereito do Traballo e da Seguridade Social 
é a que ten maior carga docente nestes 
estudos”. Engade que, cando os alumnos 
rematan a carreira, deben dominar toda a 
vertente da dirección de persoas. De feito, 
a nova titulación de grao, implantada o 
pasado curso no proceso de converxencia 
co novo Espazo Europeo de Educación 
Superior (EEES), denomínase Relacións 
Laborais e Recursos Humanos.

Con respecto á implantación do grao, 
asegura o director do centro que o primeiro 
balance é positivo e que o proceso vai por 
bo camiño, xa que un dos obxectivos que 
se persegue co EEES, a interactividade, é 
“unha filosofía que xa tiñamos de sempre, 
o noso sinal de identidade é a proximidade 
ao alumno”. Tamén axuda o feito de que 
número de estudantes non supera os 
douscentos, o que supón arredor de corenta 
por curso, o cal favorece a avaliación do 
traballo día a día, en vez de “xogarse a 
última carta nun só exame”, explica García 
Núñez.

Co fin de facilitar o paso da diplomatura 
ao grao o novo sistema estase a implantar 
por bloques, coa posta en marcha do 
primeiro e do segundo curso no pasado 
ano académico, e de terceiro e cuarto 
neste novo curso que comeza. Por tanto, 
a primeira promoción de graduados do 
centro ferrolán sairá en 2012, disposta para 
enfrontarse ao mercado laboral.

Dada a versatilidade da carreira, sinala o 
director que o abano de saídas laborais é 
moi amplo, e os titulados poden traballar 
tanto por conta propia, en asesoramento 
e xestoría sociolaboral ou servizos 
externalizados de recursos humanos 
para pequenas e medianas empresas, 
como por conta allea. Departamentos de 
xestión en políticas de recursos humanos, 
xestión especializada en Dereito Laboral 
e Seguridade Social, organización de 
empresas, Administración pública… 
Existen moitas posibilidades, grazas a unha 
formación interdisciplinar que se pode 
complementar co Mestrado en Xestión e 
Dirección Laboral, que se imparte no centro 
desde o ano 2007. “Está funcionando moi 
ben”, asegura Moisés Alberto García Núñez, 
xa que en todas as edicións se cobren as 
trinta prazas existentes. Actualmente estase 
a modificar a estrutura do mestrado, de 
xeito que, coa nova implantación do grao, 
pase a ser dun curso lectivo, en lugar de 
dous como ata agora, cando a diplomatura 
duraba tres anos. Dese xeito manteranse 
os cinco anos como período total para 
unha formación especializada en recursos 
humanos, e cunha visión completa do 
complicado mundo das relacións laborais.
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Gadisa
Un grupo cen por cen galego que busca a creación 
de riqueza en condicións sociais dignas

Gallega de Distribuidores de Alimentación 
S.A., Gadisa, é unha empresa de capital cen 
por cen galego, dedicada principalmente á 
distribución, con supermercados propios, así 
como venda por xunto, franquías, centros 
comerciais e híper, fast food e súper en 
liña. Actualmente ocupa o quinto posto na 
clasificación xeral de empresas galegas e, 
con preto de 890 millóns de euros en vendas 
no ano 2009, é o primeiro grupo do sector 
da distribución no noroeste peninsular 
por facturación e o sétimo operador de 
capital nacional no seu sector por volume 
e superficie de venda. A súa vocación é dar 
máis e mellor servizo, así como satisfacer 
a maior cota de consumo. Para acadar este 
obxectivo realizan amplos estudos sobre os 
gustos e as necesidades dos seus clientes, 
con froitos máis que satisfactorios, xa que un 
de cada cinco actos de compra en Galicia se 
realiza en establecementos do grupo.

O buque insignia de Gadisa son os 
supermercados Gadis, que acadan xa 
un total de 198 implantados en Galicia e 
Castela e León. Trátase de establecementos 
de proximidade, o que unido á calidade 
dos produtos e ás numerosas promocións, 
propicia unha estreita relación co seu 
contorno e unha das claves para manter a 
confianza de máis de 500.000 clientes ano 
a ano. Outra das liñas de negocio do grupo 
son os centros comerciais Haley, un total 
de dez na comunidade, que superan os 
85.000 metros cadrados de superficie, onde 
se comercializan máis de 20.000 artigos 
distintos. Claudio é a marca que identifica 
a franquía de Gadisa que, por puntos de 
venda, é a primeira cadea da comunidade, 
con 188 asociados. Os profesionais do 
sector da hostalaría e a alimentación contan 
cos doce centros de venda por xunto Cash 
Ifa, integrados tamén en Gadisa, cunha 
superficie total que se achega aos 25.000 
metros cadrados. Tamén pertence ao grupo 
Casa Claudio, fundada en 1889, que conta 
cunha ampla variedade de produtos gourmet 
e unha gran oferta de viños nacionais e de 
importación.

A principal estratexia de Gadisa para o 
seu crecemento é o desenvolvemento 
sustentable e a responsabilidade social 
corporativa, participando e promovendo 
iniciativas positivas para a sociedade onde 
opera. A súa sensibilidade medioambiental 
queda demostrada por cifras como as máis 
de 4.400 toneladas de cartón recicladas o 
pasado exercicio ou o uso de preto de cinco 
millóns de caixas reutilizables. Ademais, coa 
súa política de eficiencia ambiental Gadisa 
evita a corta de 87.000 árbores anuais.

No ámbito da Responsabilidade Social 
Corporativa, a máxima de Gadisa é “crear 
riqueza en condicións sociais dignas”. 
A súa política de formación do persoal é 
destacada, así como o plan de promocións 
internas e os horarios adaptados de máis 
de 300 empregados para conciliar a vida 
familiar e laboral. Co fin de contribuír a 
mellorar as condicións sociais non só dos 
seus traballadores senón tamén de todo o 
seu contorno, o grupo galego desenvolveu 
numerosos proxectos entre os que figuran 
diversas iniciativas en colaboración coa 
Universidade da Coruña. Así, mantén unha 
estreita cooperación con Fedys (Fundación 
Educación Deporte e Saúde) e co Ceida 
(Centro de Extensión Universitaria e 
Divulgación Ambiental de Galicia). 

Gadisa asinou diversos convenios coa 
Universidade coruñesa, entre os que figura 
o do programa de cooperación educativa 
subscrito coa UDC e coa galería Sargadelos 
de Ferrol. O grupo tamén estableceu acordos 
para o programa de prácticas tuteladas 
da Facultade de Ciencias Económicas e 
Empresariais.

Outro dos aspectos que distinguen a Gadisa 
son as súas campañas promocionais, de 
grande impacto e pegada social, que mesmo 
se teñen convertido nun sinal de identidade 
para os galegos. Entre elas está a actividade 
de Street Marketing desenvolvida no 
campus coruñés e titulada “Come neniño”. 
A orixinal campaña consiste en levar tortillas 
aos estudantes, repartidas por un grupo de 
“avoas”, co lema “Come neniño, que estás 
moi delgado”, e que acadaron un grande 
éxito entre os alumnos.
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“O viveiro de empresas permitiunos evitar a 
dependencia do financiamento dun banco”

Despois dun tempo traballando en 
diferentes consultoras e empresas como 
freelance, Marcos Abel, Óscar Arias, David 
Barral e Asís García decidiron unirse 
nunha aventura empresarial e fundar 
Trabe Solucións, onde ofrecen servizos de 
desenvolvemento, consultoría e formación 
en tecnoloxías da información. “Sempre 
pensamos que se podían facer as cousas 
dun xeito diferente ao habitual”, aseguran 
os socios, que iniciaron a súa actividade 
en abril de 2006 como unha Spin Off da 
Universidade da Coruña, polo que tiveron 
a oportunidade de pasar dous anos nun 
dos viveiros de empresa da UDC, o cal 
consideran que foi “unha axuda enorme”, 
porque “nos permitiu evitar a dependencia 
do financiamento dun banco”.

Confesan estes emprendedores que, 
precisamente, o principal atranco nos seus 
comezos foi o financiamento. “Non nos 
queriamos atar a entidades financeiras 
e o obxectivo era comezar a actividade 
comercial desde o primeiro momento, 
pero isto era complicado xa que non 
tiñamos unha rede de contactos ampla 
con que poder atopar clientes”, sinalan 
desde as súas oficinas, situadas nunha 
céntrica rúa coruñesa. Unha vez superados 
os obstáculos iniciais, os catro socios 
seguen medrando, intentando contratar 
unha persoa ao ano e consolidando a súa 
estratexia de mercadotecnia que foxe do 
convencional. Pensan que ese foi o principal 
acerto, establecendo como activo principal 
o alto nivel técnico do persoal. De feito, 
actualmente ofrecen charlas técnicas, e foi 
precisamente a través dunha delas como 
entrou en contacto con eles o seu primeiro 
cliente.

Trabe Solucións utiliza para desenvolver 
o seu labor as tecnoloxías e métodos máis 
modernos, o que lles permite realizar 
traballos de moita calidade en prazos curtos 
de tempo, o cal “repercute nos custos para 
os nosos clientes”, explican. Ademais, 
parécelles moi importante a comunicación 
directa, sen comerciais nin outros 
intermediarios. Son os propios enxeñeiros 
os que tratan co cliente, polo que nunca 
prometen cousas que non poidan cumprir. 
“Cremos nun modelo de negocio diferente 
ao das consultoras tradicionais: vendemos 
calidade e non cantidade”, destacan os 
socios, que aseguran que o ambiente de 
traballo na súa oficina é moi bo, fomentando 
a formación continua, condicións laborais 
boas con contratos indefinidos, horarios 
flexibles e roupa informal.

Actualmente, o volume de clientes de Trabe 
Solucións permítelles afrontar con forza a 
crise. Aseguran que non tivo unha grande 
incidencia no seu volume de negocio, aínda 
que cruzan os dedos. “Esperamos que siga 
así”, subliñan, para engadir que tendo en 
conta o seu modelo de negocio queren 
manterse pequenos, porque “crecer dun 
xeito tranquilo é unha vantaxe competitiva”. 

Con respecto ao viveiro de empresas 
da UDC, consideran que é unha “axuda 
interesante” aínda que se van incorporando 
melloras ano a ano por ser un servizo 
recente. Eles suxiren máis espazo físico nos 
locais, maior asesoramento legal e laboral e 
servizos de prensa.
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Abrindo a porta do laboratorio da 
terceira planta do edificio do Centro de 
Investigacións Tecnolóxicas, no campus 
ferrolán de Esteiro, o primeiro que se 
percibe é a orde e a limpeza. Toda a 
maquinaria etiquetada, carpetas en perfecta 
disposición, un gran panel coas ordes de 
traballo e, presidindo a estancia, varias 
bandexas repletas de frascos con líquidos 
de diferentes tonalidades e texturas, onde 
repousan á espera de seren analizadas 
as mostras de todos os combustibles e 
carburantes que se comercializan en 
Galicia. 

A orde e a limpeza non son produto só da 
vontade da directora técnica e coordinadora 
do Laboratorio de Combustibles da 
Universidade da Coruña, Mercedes del 
Coro Fernández, e da directora técnica de 
investigación, María Luisa Fernández Feal, 
por manter organizadas as dependencias 
co fin de facilitar o traballo. Ademais, 
este laboratorio acaba de ser sometido a 
unha exhaustiva auditoría que culminou 
coa concesión o pasado 16 de xullo 
da acreditación da ENAC (Entidade 
Nacional de Acreditación), que recoñece 
a competencia técnica do grupo de 
investigación para a realización de ensaios 
petrolíferos. Como explica Mercedes del 
Coro Fernández, trátase do recoñecemento 
máximo a que pode aspirar un laboratorio 
de ensaio e supuxo para todo o grupo, 
formado por químicos, enxeñeiros, 
economistas e técnicos, un laborioso 
proceso en que investiron dous anos de 
traballo e no que tiveron que coidar ata o 
último detalle tanto a nivel técnico como 
organizativo.

Laboratorio de Combustibles
O único grupo acreditado para controlar os combustibles 
que se consumen en Galicia acada o máximo 
recoñecemento estatal en ensaios petrolíferos

Pero o esforzo pagou a pena, xa que 
actualmente o Laboratorio de Combustibles 
é o único de Galicia que conta con esta 
acreditación e o décimo de España en 
acadala. “É unha garantía de excelencia 
no traballo e outórganos unha fiabilidade 
excepcional de cara aos nosos clientes, xa 
que os nosos servizos son recoñecidos a 
nivel mundial”, explica a coordinadora do 
grupo. O principal cliente co que contan 
é a propia Administración galega, xa que 
a Consellería de Industria seleccionou 
este laboratorio para realizar a análise e o 
control de calidade das gasolinas, gasóleos, 
fuelóleos, biodiésel e gases licuados que se 
comercializan na Comunidade Autónoma, 
en cumprimento da directiva do Parlamento 
Europeo e do Consello, emitida en marzo 
de 2003.

Desde ese ano, o grupo realiza controles 
mensuais en todas as gasolineiras de 
Galicia, o que supón a análise dun elevado 
número de mostras, grazas ao que este 
laboratorio foi medrando ata acadar un 
gran volume de traballo, entre o que realiza 
para Industria e as peritaxes, asesoramento 
técnico, análises e auditorías encargadas 
por empresas e particulares. Ademais, 
ocúpanse da formación en combustibles 
dos oficiais dos tres Exércitos. De feito, 
Mercedes del Coro Fernández e María Luisa 
Fernández Feal son químicas do Ministerio 
de Defensa, actualmente en excedencia 
porque forman parte do persoal docente e 
investigador da UDC. Estaban comezando 
a súa andaina como responsables do 
Laboratorio de Combustibles cando tivo 
lugar o naufraxio do “Prestige” no ano 
2002 e foron requiridas para analizar os 

vertidos do buque como apoio ao plan de 
actuación para a avaliación do seu impacto 
contaminante nas costas de Galicia, posto 
en marcha polo Ministerio de Ciencia e 
Tecnoloxía. A súa consolidación chegou 
coa aprobación da normativa europea que 
esixe o control exhaustivo da calidade dos 
hidrocarburos. “A Consellería de Industria 
quería unha entidade independente 
política e economicamente, para realizar 
as análises, e optou pola Universidade 
da Coruña”, explica a coordinadora 
do laboratorio mentres amosa no seu 
ordenador os documentos que acreditan 
a maraña burocrática que supuxo a 
concesión da acreditación da ENAC, que 
chegaba oito anos despois da sinatura 
do primeiro convenio coa Xunta. Pero o 
proceso non remata aquí. A concesión 
revísase permanentemente e pódeselles 
retirar aos laboratorios se incumpren 
algún dos requisitos esixidos. O próximo 
reto do grupo ferrolán non só é manter a 
acreditación acadada, senón tamén ampliar 
o seu alcance co recoñecemento de novos 
ensaios.
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matemática coruñesa María Wonenburger 

A UDC convértese en pioneira en Galicia na incorporación de 
medidas de igualdade de xénero no seu regulamento electoral

O acto de apertura do novo curso 
universitario, celebrado o pasado 20 de 
setembro no Paraninfo da UDC, pasará á 
historia por ser o primeiro en que unha 
muller impartiu a lección inaugural. 
Trátase da profesora doutora Ana Dorotea 
Tarrío Tobar, en representación da Escola 
Universitaria de Arquitectura Técnica, 
que quixo lembrar na súa intervención 
prestixiosas matemáticas que “tiveron que 
pasar moitas dificultades para ensinar ou 
investigar nesta ciencia considerada ata 
hai pouco impropia do sexo feminino”. Ana 
Tarrío elixiu como tema da súa lección a 
xeometría integral, a que dedicou varios 
anos do seu traballo investigador.

Tamén unha muller foi a protagonista da 
investidura como Doutora Honoris Causa 
que tivo lugar no transcurso do acto, xa 
que tal distinción recaeu nunha matemática 
coruñesa María Wonenburger. Nacida en 
Oleiros en 1927, desde moi nova manifestou 
interese pola matemática e pola actividade 
deportiva. Ao longo da súa intensa 
traxectoria formou parte da primeira 
xeración de bolseiros Fullbright, bolsas 
convocadas polo Instituto de Educación 
Internacional de Estados Unidos, o que 
a levou a pasar varios anos estudando 
nese país, en universidades como a de 
Yale, onde acadou o doutoramento. Tras 
unha estadía en España, desprazouse a 
Canadá e máis tarde a Estados Unidos. En 
Indiana permanecería desde 1967 ata 1983, 
período en que logrou grandes éxitos tanto 
no seu labor docente como investigador. 
Actualmente, reside na Coruña e prepara un 
artigo sobre a Teoría de Números.

Tras esta cerimonia, o reitor da UDC, 
José María Barja, procedeu a inaugurar 
oficialmente o curso, cun discurso en que 
lembrou que as universidades prestan un 
servizo público estratéxico que require 

A UDC acaba de dar un novo paso adiante 
no seu obxectivo de avanzar na igualdade 
de xénero. De feito, converteuse na primeira 
universidade de Galicia en incorporar 
medidas paritarias no seu Regulamento 
electoral xeral, grazas á modificación nesta 
normativa, que se aplica para a elección 
de representantes no Claustro, nas xuntas 
de facultade e escola e nos consellos 
de departamento, así como decanos ou 
directores de centro e departamento. As 

medidas de paridade refírense tanto á 
presentación de candidaturas, en que se 
recomenda unha composición equilibrada 
por razón de xénero, como aos parámetros 
de votación, establecendo a posibilidade 
de votar como máximo a un número 
determinado de homes e de mulleres 
dentro da circunscrición correspondente 
que se axusten aos obxectivos de paridade 
(porcentaxe máximo 60%, mínimo 40%).

unha atención diferenciada. Por tanto, 
coida que a educación e a investigación 
son, no mundo de hoxe, investimentos 
e non gastos, polo que avogou por un 
sistema universitario galego coordinado e 
dotado dos mecanismos de financiamento 
necesarios para atender as altas demandas 
que lle esixe a sociedade galega. Por 
tanto, rexeitou que se hipoteque o 
futuro da Universidade da Coruña cun 
plan de financiamento que acentúe as 
desigualdades entre os campus galegos. Xa 
se manifestara sobre este aspecto a doutora 
Tarrío na súa lección inaugural, en que 
invitou a reflexionar sobre a situación actual 

da universidade e sobre as consecuencias 
de aplicar medidas erróneas, para concluír 
que “os matemáticos sabemos que 
partindo de hipóteses falsas obtemos teses 
absurdas”.

Con respecto á adaptación ao novo Espazo 
Europeo de Educación Superior, o reitor 
da UDC manifestou que, a pesar da crise 
económica actual, se completou con moi 
loable eficacia, pero quixo lembrar que 
cambios deste calado non se fixeron 
nunca a “custo cero”, e que “non podemos 
dilapidar as expectativas de mellora e 
oportunidade” depositadas neste proceso.
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Investigadores da UDC realizan en Siria un achado 
histórico para a arqueoloxía española

Económicas e Empresariais fusiónanse na 
nova Facultade de Economía e Empresa

O grupo de investigadores dirixido por 
Juan Luis Montero Fenollós, profesor da 
Facultade de Humanidades da Universidade 
da Coruña e director do Proxecto 
Arqueolóxico Medio Éufrates Sirio (Pames), 
realizaron na campaña arqueolóxica deste 
ano un achado que sitúa a España ao nivel 
investigador acadado por países como 
Francia, Gran Bretaña ou Alemaña. Trátase 
de dúas táboas pequenas atopadas nunha 
expedición en Siria, que constitúen o 
primeiro achado dun arquivo de 400 textos. 
“Para un investigador español este achado é 
un fito, xa que nos cincuenta anos que levan 
os investigadores de España en Oriente é a 
primeira vez que se atopan textos en Siria”, 
explica Montero Fenollós, para engadir 
que a ausencia de estudos científicos na 
garganta de Hanuqa, no val do río Éufrates, 
así como o valor xeo-estratéxico da zona 
son as principais razóns que deron lugar 
a este proxecto, en que tamén colaboran 
a Universidade Nova de Lisboa e o CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas).

A Universidade da Coruña unificou, 
coa autorización da Xunta de Galicia, 
a Facultade de Ciencias Económicas e 
Empresariais e a Escola Universitaria de 
Estudos Empresariais na nova Facultade 
de Economía e Empresa, situada no 
campus de Elviña. Ademais, modificouse 
o nome da Escola Universitaria de 
Relacións Laborais do campus de Ferrol, 
que pasou a ser a Facultade de Ciencias 
do Traballo. A Universidade da Coruña 
comezou o proceso de fusión da que é xa 
a Facultade de Economía e Empresa logo 
da súa aprobación por unanimidade de 

cada xunta de centro e a ratificación do 
Consello de Goberno e o Consello Social 
da UDC. A partir de agora comezarán os 
trámites para a convocatoria de eleccións 
para o equipo decanal da nova facultade. A 
unificación responde a un proceso natural 
de racionalización de dous centros que 
comparten profesorado e edificio e que 
contan con titulacións relacionadas (Grao 
en Economía, Grao en Administración e 
Dirección de Empresas e Grao en Ciencias 
Empresariais) e que permitirá un uso máis 
eficiente dos recursos.

As táboas atopadas están escritas 
en lingua asiria, e constitúen unha 
información valiosísima sobre a sociedade 
daquela época, xa que falan de aspectos 
administrativos como préstamos ou dereitos 
de aduanas, o que indica que existía unha 
poboación nómade na zona. Por tanto, este 
excepcional achado abre novas perspectivas 
sobre o estudo da expansión de Asiria 
cara ao occidente no século XII a.C. e 
das friccións entre as diferentes forzas 
políticas da época por controlaren o val 
medio do río Éufrates. O equipo dirixido 
por Monteiro Fenollós está a preparar xa a 
seguinte campaña, a pesar de que o futuro 
do proxecto é incerto polas dificultades 
económicas actuais.



O mellor consello que recibiu
Traballar, traballar e traballar.

O mellor consello que daría
O mesmo.

Quixo que o tragase 
a terra cando...
Non me ocorre con frecuencia 
pero algunha vez quedei en 
branco en escena. Un par de 
segundos no teatro diante de 
tanta xente sen saber que dicir 
fanse eternos.

O logro do que se sente 
máis orgulloso
O respecto de moitos 
compañeiros de profesión.

O seu maior reto cumprido 
na súa profesión
Traballar de forma continuada.

O seu ben máis prezado
As persoas a quen amo.
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Javier Gutiérrez
Actor ferrolán, cun premio MAX das Artes Escénicas, participou nalgunha das 
películas de maior éxito do cine español e está triunfando na serie “Águila Roja”

O mellor recordo como 
estudante (na escola / 
instituto ou universidade)
As tardes dos venres escollendo 
novelas de aventuras na 
biblioteca do colexio “La Salle” 
de Ferrol para gozar da fin de 
semana.

O profesor que máis o 
marcou (na escola / instituto 
ou universidade)
O mestre que máis me marcou 
no meu modo de entender 
e gozar do teatro foi Ángel 
Gutiérrez, catedrático de 
interpretación na RESAD e 
director do Teatro de Cámara 
Chejov.

A súa materia pendente (na 
vida profesional ou persoal)
Moitas. Pero ultimamente 
non deixan de me repetir que 
aprenda a conducir dunha vez.

A viaxe de fin de curso 
que lle gustaría ter feito
Non fixen ningunha pero 
encantaríame ter ido a Florencia 
na miña época de estudante.

Un fito na historia da 
interpretación
O profundo estudo que fixo o 
director Constantín Stanislavsky 
(responsable do método que 
recibe o seu mesmo nome) 
sobre a actuación e que chegou 
a revolucionar a arte teatral e o 
modo de interpretar dos actores.

A principal lección 
que lle deron.
Crer nun mesmo.

Se volvese aos 18 anos, 
elixiría a mesma profesión?
Por suposto. Aínda que me 
encantaría ter sido cociñeiro 
e montar o meu propio 
restaurante. Non cociño nada 
mal, por certo.

O mellor recordo que 
conserva dos seus inicios 
na vida profesional.
A miña primeira estrea 
como actor profesional. Foi 
interpretando un texto de 
Pirandello e lémbroo con 
moitísimo cariño. Tiña 22 anos.

“O meu 
maior logro 
é o respecto 
de moitos 
compañeiros 
de profesión”


