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proxección universitaria

A presenza social da Universidade da Coruña mídese, en gran medida, polas actividades desenvolvidas desde
a sección de Extensión Universitaria, constituída polas áreas de Deportes, Cultura e Cooperación e Voluntariado. As
sociedades coruñesa e ferrolá asómanse á Universidade a través destas actividades, que van máis aló das demandas da
comunidade universitaria para atenderen as esixencias dunha universidade pública como a nosa.
Hoxe pódese afirmar con orgullo que existe unha política cultural propia e diferenciada da Universidade da
Coruña, algo que esta sociedade sabe valorar coa súa presenza e participación, ben sexa nos concertos que se celebran
na Orde Terceira; nas aulas da Escola de Música, a onde tantos universitarios mandan os seus fillos; nos ciclos de cinema
que ilustran parcelas descoidadas nas programacións comerciais; na formación teatral, que leva aos nosos estudantes a
representarnos pola rede de universidades españolas e europeas; nas lecturas das aulas de letras e de prensa; nas exposicións do LERD ou, por citarmos un último exemplo, na resposta dos estudantes ás convocatorias anuais dos renacidos
CampusRock. Trátase dunha oferta variada e, como tal, axustada día a día ás demandas da nosa comunidade, sen nos
esquecermos de ofrecer propostas novidosas que abren novos camiños. E as perspectivas, se miramos ao futuro inmediato, son claramente optimistas, pois están sentadas as bases para nos dotar das infraestruturas que estas actividades
merecen.
Tamén no terreo deportivo podemos estar orgullosos do papel que desenvolvemos. Aquí aparecen detalladas
as numerosísimas competicións e actividades que se desenvolven dentro e fóra dos nosos campus. Máis importante aínda
é a filosofía que as impregna: a de fomentar a participación desde a base de toda a comunidade universitaria nos valores
asociados ao deporte, algo que cobre o apoio aos nosos mellores deportistas, mais sen esquecermos que, no noso terreo,
o valor sobranceiro é o fomento da participación do maior número posible de universitarios e universitarias.
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Aula de Letras
Cadro 128
Actividades da Aula de Letras en 2006

Aula de Cinema e Imaxe
O labor da Aula de Cinema e Imaxe durante o ano 2006 centrouse en dous aspectos fundamentais: a divulgación da historia do cinema, a través da proxección de filmes organizados en ciclos ao longo do ano, e a organización
de cursos. Os ciclos foron tres: Cineastas da Posmodernidade, A Homosexualidade no Cinema e Cinema Hispano.

Cadro 129
Cursos da Aula de Cinema e Imaxe en 2006
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— Como complemento do labor formativo, os usuarios da Aula de Cinema dispoñen, desde este curso, dunha
videoteca especializada, con acceso libre para a comunidade universitaria.
— A Aula de Cinema e Imaxe coorganizou unha nova edición da Semana da Ciencia e Tecnoloxía coa Facultade
de Dereito da Coruña, que puxo en marcha o segundo Cinefórum sobre Dereito, Sociedade e Ciencia, en que
se proxectaron oito filmes relativos a temas xurídicos.
— Realizouse o Seminario Cine + Guerra Civil, coorganizado co CGAI, que congregou durante tres días especialistas
de universidades españolas e estranxeiras, doce en total, con historiadores como Román Gubern, Santos
Zunzunegui ou Julio Pérez Perucha.
— Presentouse a o libro Historia(s) del cine español. La nueva memoria, da editorial Vía Láctea, coa presenza de
dous dos seus autores, José Luis Castro e Jaime Pena, e cunha conferencia do catedrático de Comunicación
Audiovisual da Universidade do País Vasco Santos Zunzunegui.

Aula de Prensa
A Aula de Prensa trouxo en febreiro a conferencia Eu informo, ti opinas: as mañás informativas en televisión,
con Montserrat Domínguez, de Antena 3. En marzo, "Retos actuais do xornalismo escrito", a cargo do xefe de peche de
El País, José Ramón Ariño.

Aula de Música
Concertos
— Co gallo da celebración de Santo Tomé de Aquino actuaron no Paraninfo a soprano Maite Bárbara e o pianista
Julián Jesús Pérez cun programa que cubriu desde o barroco ata o século XX, con inclusión de dúas obras dos
compositores galegos Andrés Gaos Berea e Juan Durán Alonso.
— O 2 e o 3 de xuño celebrouse o concerto de fin de curso, tanto na capela da Venerable Orde Terceira da Coruña
como na concatedral de San Xiao de Ferrol, con participación do Coro Universitario de Coruña, do Coro de
Cámara da Coruña, do Grupo de Cámara da UDC, da soprano Olga Raíces e do pianista José Manuel Yáñez.
— O 21 de decembro celebrouse o tradicional concerto de Nadal, na Orde Terceira, que serviu de presentación da
Orquestra de Cámara da Universidade da Coruña, xunto o Coro de Cámara da Coruña, o Coro Universitario da
Coruña e a soprano Maite Bárbara, todos eles baixo a dirección de Julián Jesús Pérez.
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Cadro 130
Concertos didácticos na Coruña en 2006

Cadro 131
Concertos didácticos en Ferrol en 2006

 Ópera Aberta
Retransmisión en directo de catro óperas desde o Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Cadro 132
Óperas retransmitidas en 2006
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Cadro 133
Sesións complementarias en 2006

 Escola de Música
— No curso pasado púxose en marcha, tanto na Coruña como en Ferrol, unha escola de iniciación para nenos e
adultos, vinculados ou non á Universidade.
— As actividades formativas concluíron, tamén en xuño, con concertos da Escola de Música da UDC en Ferrol e
na Coruña.

Cadro 134
Cursos da Escola de Música na Coruña en 2006

Cadro 135
Cursos da Escola de Música en Ferrol en 2006

14 MEMORIA UDC.qxp

03/04/2007

10:15

166

PÆgina 166

MEMORIA DE XESTIÓN DO ANO 2006

Aula de Teatro
A Aula de Teatro estrutúrase en tres áreas: formación, exhibición e produción. A actividade máis destacada é
a celebración do FITEUC, Festival de Teatro Universitario da Coruña, que se desenvolveu, entre o 18 e o 26 de abril de
2006, no Fórum Metropolitano da Coruña. Alén das universidades galegas e da propia Aula de Teatro da UDC, estiveron
presentes as de Jaén, Beira Interior (Portugal) TeatrUBI , Autónoma de Madrid, Zaragoza, Unisinos (Brasil) e Granada.
Este ano incorporouse a música do brasileiro Paulo Gaiger.
— A área de formación desenvolveuse nos campus da Coruña e de Ferrol, en diferentes niveis que cubriron desde
a interpretación, os cursos de voz para actores/actrices, a esgrima teatral e os contacontos, ata a maquillaxe e
a caracterización teatral.
— A produción teatral deste ano foi a obra Himmelweg, de Juan Mayorga, dirixida por Pablo Rodríguez, que foi
estreada o 9 de marzo de 2006 no Fórum Metropolitano da Coruña. Este espectáculo viaxou a diferentes festivais de teatro universitario.
— A principal novidade, dentro da oferta da aula, foi un curso de iniciación á danza contemporánea (40 horas lectivas), impartido por Ruth Balbís e David Loira, membros da compañía Pisando Ovos.

Cadro 136
Cursos de formación da Aula de Teatro en 2006
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Oficina de Cursos e Congresos
A Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Comunicación publicou en febreiro a convocatoria de axudas da
Universidade da Coruña para a organización de congresos, xornadas e ciclos de conferencias, correspondente ao ano
2006, por un total de 60.000 €.

Cadro 137
Axudas da UDC para congresos, ciclos, xornadas e simposios

Nota: non se inclúen as actividades subvencionadas por outras vicerreitorías nin as que recibiron axudas
da Xunta de Galicia.

— En total, o número de reunións realizadas no ano 2006 na Universidade da Coruña, con inclusión de congresos
e simposios nacionais e internacionais, xornadas científicas, reunións e seminarios de traballo, cursos e ciclos
temáticos de conferencias, supera a cifra de 250. A esta cifra hai que engadirlle as conferencias impartidas por
profesores invitados.
— A Oficina deu difusión aos actos mediante a páxina web http://udc.es/occ e a través dos envíos masivos de distinto material, ata un total de 160 axudas indirectas.
— O Consello de Goberno aprobou, o 14 de decembro de 2006, a Normativa de cursos de verán de 2007, que
regulará e xestionará, por vez primeira entre nós, estas actividades comúns no conxunto das universidades.
— Realizáronse ademais os tradicionais cursos de verán desenvolvidos en colaboración coa Universidade
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que neste ano regresaron ao campus de Ferrol.
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Cadro 138
Cursos de verán da UIMP-U
UDC en 2006. Actividades na Coruña
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Cátedra Jorge Juan
A Cátedra Jorge Juan, organizada conxuntamente pola Armada e pola Universidade da Coruña e xestionada
pola Vicerreitoría de Ferrol e Relación Universidade-Empresa, desenvolveu as seguintes actividades:

Cadro 139
Conferencias da Cátedra Jorge Juan en 2006
(Ciclo de conferencias baixo a dirección de Araceli Torres Miño, profesora da EU Politécnica)

Deportes
Durante 2006 participaron nas actividades deportivas máis de 4.000 membros da comunidade universitaria, o
que supón aproximadamente unha quinta parte do total.
— As competicións internas contaron coa participación, tanto no campus da Coruña como no de Ferrol, de
aproximadamente 3.600 membros da comunidade universitaria, integrados en 209 equipos.
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Cadro 140
Equipos nas competicións internas

— A liga de fútbol sala PDI-PAS contou cun total de seis equipos.
— No Trofeo Reitor, que xa vai pola oitava edición, participaron 92 equipos en 4 modalidades deportivas (baloncesto, fútbol 11, fútbol sala e voleibol). Isto supón a participación dun 44% dos equipos anotados nas ligas universitarias. O clásico Trofeo Marqués de La Ensenada celebrouse un ano máis no campus de Ferrol.
— Organizáronse cursos de adestrador de baloncesto, monitor de tempo libre, patrón de embarcacións de recreo
e mergullador dunha estrela
— Dentro da sección das actividades na natureza, destacan, pola maior participación, as actividades de sendeirismo e rafting. A oferta inclúe tamén o pontismo, actividades de equitación, excursións, paintball, espeleoloxía
etc. Todas estas actividades están abertas á participación de persoas non pertencentes á comunidade universitaria.
— A Universidade da Coruña está representada nos deportes federados en diferentes modalidades, como o voleibol, o rugby feminino ou o xadrez, con equipos propios, e en deportes como o fútbol e o rugbi masculino, con
equipos conveniados, como é o caso do Imperátor e o Sporting Universidade, no caso do fútbol, e do Crat e do
Zalaeta, no do rugbi.
— Nas vacacións de Semana Santa, a Área de Deportes organizou o VII Campus de Fútbol Mauro Silva, o cal tivo
lugar nas instalacións da Facultade de Ciencias do Deporte (INEF), cunha participación de preto de 120 rapaces
e rapazas vinculados á comunidade universitaria e con idades comprendidas entre os 7 e os 14 anos.
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 Competicións externas
Cómpre salientar a organización dos Campionatos Galegos Universitarios de Deportes Colectivos, que tivo
lugar no mes de marzo con 400 inscritos. A UDC foi campiona en voleibol feminino e en fútbol sala masculino. Nos
campionatos galegos de deportes individuais de atletismo, volei praia, carreiras de orientación e duatlón, contamos co
esforzo de arredor de 40 participantes .
— Os gañadores nas diferentes modalidades deportivas participaron nos Campionatos de España Universitarios.
Ata un total de 86 participantes foron desprazados ao longo de España en representación da UDC. Conseguiron
cinco medallas: unha de ouro en atletismo (400 metros lisos femininos), unha de prata en tenis de mesa feminino e tres de bronce en judo, esgrima e fútbol sala masculinos.
— No ámbito internacional, cómpre salientar a presenza de 45 alumnos e tres delegados na XXI edición dos Xogos
Galaico-Durienses organizados pola Universidade de Porto. Como en edicións anteriores, participamos as tres
universidades galegas xunto coas tres universidades do norte de Portugal (Universidade de Trás os Montes e
Alto Douro, Minho e Porto).

CampusRock 2006
O CampusRock 2006 celebrouse o 27 de abril, con tres grupos herculinos (Pech Blenda, TAB e Meu) e un convidado foráneo, Spam, que foron amplificados a través de Radio 3. A Área de Cultura colaborou con Erasmus Coruña e
co Concello da Coruña para a organización do Erasmus Sound Festival 2006, que se celebrou o 10 de novembro no
Coliseum (IMCE) da Coruña, cos grupos Heissel (Galicia), Pony Pony Run Run (Francia), Soarday (Suecia), La Mygale
(Francia) e Revolujion (Galicia).

Obradoiros e rotas culturais
Os obradoiros e rotas son actividades complementarias de grande demanda entre a comunidade universitaria,
mesmo con forte participación de estudantes Erasmus. Este ano a oferta cubriu audicións comentadas de rock, técnicas
de relaxación, ioga, risoterapia, fotografía artística, técnicas de voz e trucos para falar en público, danza do ventre e bailes
caribeños.

Exposicións
A exposición Imaxes para a Dignidade estivo no Pavillón de Estudantes (LERD), do Campus de Elviña, entre o
28 de setembro e o 6 de novembro. Participaron ata trinta e oito fotógrafos da importancia internacional de Sebastião
Salgado, Cristina García Rodero, Christine Spengler, Dario Mitidieri ou Kim Manresa.

