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Nos últimos anos estase a cambiar o 
modelo universitario público pola vía dos 
orzamentos e do decreto-lei sen debate 
e sen consenso social, que compromete 
gravemente o principio de autonomía 
universitaria establecido na Constitución.

Os recortes impiden avanzar na sociedade 
do coñecemento; situación que atranca 
inexorablemente o desenvolvemento 
socioeconómico. Pretender “facer máis 
con menos” é, como diría José M.ª Barja, 
profesor de Lóxica matemática, o mesmo 
que querer facer moito máis con moito 
menos, e todo con nada. En España, o 
descenso de financiamento universitario 
situouse entre o 5% e o 10% en 2008-2011, 
o que supón uns 800 millóns de euros.

A dupla orientación do profesorado das 
universidades públicas españolas, docente e 
investigador, permitiu acadar uns resultados 
de calidade na docencia –coa aceptación 
dos nosos titulados nas sociedades máis 
desenvolvidas– e alcanzar o sétimo posto 
mundial en produción científica. Noutro tipo 
de ránkings, as universidades dos primeiros 
postos son aquelas que contan cunha maior 
capacidade orzamentaria.

O Real decreto-lei 14/2012 impide 
a renovación dos cadros de persoal: 
imposibilita captar talento e expulsa o 
profesorado no medio da súa carreira 
académica. O mesmo decreto establece un 
aumento progresivo das taxas até alcanzar 
o custo do servizo. No seu límite, isto supón 
a privatización da universidade pública e 
contribúe á diminución da cohesión social. 
O investimento público en bolsas con 
respecto ao PIB foi en 2008 do 0,28% na 
OCDE, e en España, do 0,11%. Finalmente, 
o cambio no acceso á universidade, con 
probas específicas en cada universidade, vai 
en contra do principio de equidade e apunta 
á elitización universitaria.

A Universidade da Coruña priorizou para 
2012 o mantemento de fondos para o 
persoal e as bolsas ao estudantado, por 
entendermos que afecta a obxectivos 
irrenunciables: formar profesionais 
altamente cualificados, xerar e transferir 
coñecemento e facer efectivo o principio de 
igualdade de oportunidades.

Peligra a universidade pública?
Xosé Luís Armesto
Reitor da Universidade da Coruña
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O pasado día 18 de outubro a UDC 
convidounos a Francesc Solé, vicepresidente 
da Fundación CYD e director da Unidade 
de Valorización do Parque Tecnolóxico 
da Universidade Politécnica de Cataluña, 
e a min a darmos unha charla-coloquio 
sobre a transferencia e a valorización 
da investigación como motor do 
desenvolvemento económico e social, 
no marco das xornadas que organizou a 
Vicerreitoría de Investigación e Transferencia 
baixo o título xenérico de “Universidade e 
empresa”, e que tiveron como icona máis 
visible a colocación de distintos paneis no 
Cantón Grande da Coruña e a publicación 
dun oportuno folleto en que se resume a 
oferta tecnolóxica da UDC.

No coloquio que seguiu á charla xerouse 
un interesante debate, o que pon de relevo 
a atención que concita hoxe en día a 
terceira misión universitaria (a contribución 
das universidades ao desenvolvemento 
económico e social) e, máis concretamente, 
a transferencia do coñecemento e da 
investigación xerados na universidade e a 
súa posta en valor polo sector produtivo.

Coincide no tempo que, co apoio da Unión 
Europea, acábase de facer público o 
volume Libro verde da terceira misión nas 
Institucións de Ensinanza Superior e que o 
Ministerio de Economía e Competitividade 
do Goberno de España acaba de publicar 
o seu documento Estratexia española de 
Ciencia, Tecnoloxía e Innovación 2013-
2020. Na liña de incidirmos alí onde están 
os problemas reais da universidade e co 
fin de mellorar a relación universidade-
empresa, o Consello Social acaba de 
publicar tamén unha obra do investigador 
Juan Castro baixo o título Emprendimiento 
y transferencia de conocimiento, la 
optimización de los resultados y capacidades 
del I+D de origen público.

Está moi claro que na actual sociedade 
global do coñecemento en que se 
enmarca España, onde a investigación 
científica e técnica, o impulso tecnolóxico 
e a innovación constitúen factores 
indispensables para o desenvolvemento 
e crecemento económico dun país, e 
representan a base do progreso e benestar 
social, e dada a nosa situación de crise 
económica e desemprego, é inadiable a 
creación e consolidación de ecosistemas 

de investigación e innovación que sumen 
sinerxias e melloren a competitividade 
científica, tecnolóxica e industrial, non só 
promovendo a xeración do coñecemento e 
da investigación, senón ademais logrando a 
súa transformación en produtos e servizos 
innovadores capaces de competiren con 
marcas notorias e de renome nunha 
economía global.

Os datos e as cifras postos de relevo e 
avalados por prestixiosas institucións 
(véxase os informes A ciencia en Galicia da 
Fundación Barrié e Tecnología e Innovación 
en España da Fundación Cotec, ambos 
deste mesmo ano, xunto con La universidad 
y la empresa española do ano 2010 e da 
Fundación CYD) reflicten con claridade que 
a universidade é unha das protagonistas 
necesarias dese ecosistema:

• En Galicia, o 43% do gasto en I+D entre 
2000 e 2010 procede da universidade, 
o 42% do sector empresarial e o 15% 
das administracións públicas (29%, 
54% e 17% respectivamente para o 
total español, 23%, 64% e 13% en 
Europa). As universidades públicas, 
en Galicia e en España, teñen un gran 
protagonismo na investigación, moi 
superior ao que teñen en Europa. Pola 
contra, o gasto en I+D executado polo 
sector empresarial en España (0,72% 
PIB) ten un peso moi inferior ao que 
ten no conxunto da UE-27 (1,17) ou no 
conxunto da OCDE (1,62%).

• En España só o 34% do persoal 
investigador traballa no sector 
empresarial, unha porcentaxe 10 puntos 
inferior á media da UE-27; o 48% 
está no ensino superior e o 18% na 
Administración pública.

• Somos o noveno país do mundo en 
produción científica, facemos case o 
3% da produción científica mundial, 
aínda que se atendemos non tanto 
ao volume como á calidade (impacto 
segundo o número de citas por 
documento publicado) caemos ao 
posto 16.º. Pois ben, as universidades 
son responsables do 53% desas 
publicacións.

Ora ben, as cifras tamén reflicten que, malia 
a universidade pública facer moita e boa 
ciencia, non somos capaces de trasladala ao 
mercado:

• Ocupamos o posto 42 no índice de 
competitividade global do Foro de 
Davos.

• O tecido produtivo español ten escasa 
capacidade para xerar I+D+i ou para 
absorber a xerada nas universidades e 
centros públicos de investigación, ao 
estar dominado por pemes en sectores 
tradicionais e de baixa intensidade 
tecnolóxica. O número de empresas 
innovadoras é reducido e o peso dos 
sectores de media-alta tecnoloxía 
limitado.

• Patentamos pouco, de aí que ocupemos 
a 25ª posición en patentes tríadicas: 
5,1 por millón de habitantes fronte a 
27,89 na UE-27 e 36,82 na OCDE, e as 
universidades só xeran o 13,1% das 
patentes.

• O 88% dos gastos da I+D da 
universidade son financiados pola 
Administración pública; só o 18% 
procede do autofinanciamento. Nun 
contexto de escaseza de recursos 
públicos, a universidade non poderá 
seguir financiando a súa excelencia 
con transferencias do sector público, 
co cal o financiamento vía transferencia 
de resultados aparece como requisito 
necesario para a súa eficiencia 
investigadora.

A conclusión é evidente: a posta en valor 
polo sector produtivo do coñecemento e da 
investigación xerados nas universidades é 
unha das materias pendentes da economía 
española. Temos que converter a innovación 
e a xeración e uso do coñecemento 
científico e técnico nun dos motores do 
crecemento económico e da creación de 
emprego, e niso a universidade ten que 
xogar un papel protagonista.

A necesidade da transferencia de resultados da 
universidade para o desenvolvemento económico e social
Antonio Abril Abadín
Presidente do Consello Social da Universidade

U+S
OCI
EDA
DE

Francesc Solé e Antonio Abril

U + Entrevista P10-11

Sofía Toro e  
Támara Echegoyen

U + Reportaxe P4-7

Inauguración de curso

Directorio P2

Editorial P2

Xosé Luís Armesto

U + Sociedade P3

Antonio Abril Abadín

U + Transferencia P8-9

Viveiro de empresas

U + Empresa P12

Asociación Galega de 
Empresa Familiar

U + Centros P13

Universidade Sénior

U + Actualidade P14-15

U + Personaxes P16

Ramón Núñez

Universidade&SociedadeBlogpaper



A Universidade da Coruña foi este ano 
a anfitrioa do acto oficial de apertura 
do novo curso do Sistema Universitario 
Galego que, desta volta, contou coa 
presenza do conselleiro de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, 
Jesús Vázquez, xa que o presidente 
da Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijoo, non puido asistir debido a outros 
compromisos. A representación académica 
estivo encabezada polos reitores das tres 
universidades galegas: Juan Casares, de 
Santiago de Compostela; Salustiano Mato, 
de Vigo, e Xosé Luís Armesto da Coruña.

A lección inaugural correu a cargo do 
catedrático da Área de Fisioloxía Humana, 
Javier Cudeiro Mazaira, baixo o suxestivo 
título de “O cerebro e a creación da 
realidade”. O profesor e coordinador do 
grupo de investigación de Neurociencia 
e Control Motor tratou a idea de que as 
persoas somos o resultado da actividade 
creativa das nosas neuronas e como 
parte dese proceso creativo xorde todo o 
que percibimos ao noso arredor, isto é, 
xurdimos nós mesmos e a realidade pola 
que transitamos que non é máis que outra 
creación neuronal.

Tras a tradicional lección inaugural foi a 
quenda dos discursos, iniciada por Xosé 
Luís Armesto en nome dos tres reitores. 
Despois de transmitir os seus parabéns ao 
profesor Cudeiro polo rigor e a amenidade 
da súa intervención, o reitor iniciou o seu 
discurso realizando unha defensa do papel 
da universidade pública galega como unha 
das máis sólidas fortalezas da comunidade, 
clave no seu desenvolvemento, 
imprescindible no momento presente 
e vital no futuro inmediato. Lembrou a 
rendibilidade social desta institución como 
servizo público, pero alertou de que cada 
vez pode verse máis condicionada por 

intereses puramente mercantilistas que 
pretenden avaliar os servizos públicos 
básicos e irrenunciables como son os 
hospitais, as escolas e as facultades con 
parámetros de beneficio empresarial.

Co fin de defender o ensino público, 
o reitor chamou a todas as forzas 
políticas a acadaren “un verdadeiro 
pacto pola universidade galega” que 
inclúa aspectos como o acceso ao ensino 
superior, a defensa da investigación 
ou o favorecemento da innovación e a 
transferencia de coñecementos. Con 
respecto ao primeiro punto, Armesto 
lembrou que un 34% do estudantado 
universitario procede de familias cun 
baixo nivel formativo, ao que engadiu 
que a oportunidade de poder cursar unha 
carreira ten que seguir sendo irrenunciable, 
sen discriminación nin económica, nin 
territorial, nin de calquera outra índole, 
senón coa garantía dunha igualdade de 
oportunidades efectiva.

O reitor tamén alertou do risco de hipotecar 
o futuro inmediato do progreso social e 
económico xerado pola investigación e o 
desenvolvemento, onde se deu un salto 
cuantitativo e cualitativo espectacular 
que fixo de España a novena potencia 
científica mundial, a pesar de non 
alcanzar, nin de lonxe, un esforzo de 
investimento semellante ao doutros 
países. Por tanto, pediulles ao Goberno 
central e á Xunta de Galicia “altura de 
miras para non desmantelar un sector 
estratéxico” e así encarar a crise, tal como 
demostraron os países que apostaron e 
apostan decididamente pola I+D+i e mais 
por fomentaren o talento. Neste sentido, 
Armesto amosou a súa preocupación pola 
“fuga de cerebros multixeracional” que 
se está a producir, o que abocará ao país, 
dentro duns anos, a importar científicos e 

disputárllelos aos países con máis recursos. 
“Todo un retroceso histórico diante do que 
non podemos, nin queremos, ficar calados”, 
concluíu o reitor.

Logo da intervención de Xosé Luís Armesto 
vivíronse momentos de certa tensión 
cando o conselleiro de Educación viu o 
seu discurso interrompido polos gritos de 
varios alumnos e alumnas en defensa da 
universidade pública. Finalmente, e por 
petición do reitor, abandonaron o Paraninfo 
para se sumaren ás protestas no exterior da 
Reitoría. Tras a intervención do responsable 
da UDC, na que non faltaron alusións 
directas á xestión da Administración 
autonómica, Jesús Vázquez iniciou o 
seu discurso recoñecendo o continuo 
esforzo das tres universidades galegas na 
transmisión de coñecemento e investigación 
e destacando a colaboración existente no 
Sistema Universitario Galego.

Así mesmo, lembrou algúns dos logros 
acadados no seu mandato como son 
o plan de financiamento, o decreto de 
titulacións e o Plan galego de investigación 
e innovación, ademais do proxecto de 
lei de universidades. Vázquez destacou, 
tamén, a conxelación dos prezos das 
primeiras matrículas nas universidades 
galegas e anunciou que o seu departamento 
publicaría nuns días un plan de axudas 
complementarias para o estudantado 
afectado pola nova norma do Ministerio de 
Educación que endurece os requisitos para 
acceder a bolsas de estudos superiores.

A interpretación do himno galego puxo 
o punto final a un acto no que, como 
vén sucedendo desde hai uns meses na 
Universidade da Coruña, se suprimiu o 
ágape.
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A magnífica lección inaugural do profesor 
Javier Cudeiro sobre “O cerebro e a 
creación da realidade” sitúanos a todas 
e a todos no punto de partida deste novo 
curso 2012-2013 nas tres universidades 
do sistema universitario galego. Parabéns, 
logo, para o profesor Cudeiro por esta 
lección, amena e rigorosa, que, dito sexa 
de paso, se presta a moitas metáforas 
para describir o momento presente da 
Universidade e da sociedade en xeral. 
Agradecemos a presenza de autoridades, 
representacións e membros das nosas 
comunidades universitarias para compartir 
connosco este acto simbólico no Paraninfo 
da Universidade da Coruña. Este acto 
simbólico e solemne, ademais de servir 
de benvida para os novos estudantes dos 
nosos campus, ofrécenos a oportunidade de 
expresar en voz alta algunhas reflexións e 
inquedanzas sobre o momento presente da 
Universidade.

1. Sistema universitario galego
Coido que a universidade europea se 
atopa nunha verdadeira encrucillada. O 
impacto da globalización, a crise económica 
e a incógnita sobre o resultado final do 
proceso de Boloña erosionan o modelo 
vixente de universidade pública, que 
pode verse cada vez máis condicionada 
por intereses puramente mercantilistas. 
Referireime máis adiante a este debate. 
Antes quixera alzar a miña voz para poñer 
en valor a universidade galega. Sobre o 
sistema universitario galego pivota unha 
das máis sólidas fortalezas con que conta 
Galicia. Foi clave no desenvolvemento 
social e económico de Galicia nas tres 
últimas décadas. É imprescindible no 
momento presente. E será vital no futuro 
inmediato, pois, nunha economía baseada 
no coñecemento como a que se pretende, 
resultará determinante a propia capacidade 
de preparar bos profesionais en calquera 
disciplina e de transferir o coñecemento 
que se xera nos campus. Sen prexuízo de 
posibles ou convenientes reaxustes, en 
Galicia contamos cun sistema universitario 
público sustentable e razoablemente 
dimensionado, con tres universidades de 
tamaño medio (unha por cada 900.000 
habitantes). Se tomamos como referencia 
o contexto español, a media é de unha por 
cada 600.000 habitantes. Se miramos ao 
Reino Unido, por exemplo, hai unha por 
cada 250.000 habitantes e se a ollada se 

pousa na outra beira do Atlántico, habería 
que falar dunha universidade por cada 
94.000 residentes nos Estados Unidos. Mais 
non se mide o valor dunha universidade 
pública en termos de tamaño, senón en 
función da súa rendibilidade social como 
servizo público. E aí a cidadanía galega 
pode estar segura de que ten ao seu 
dispor tres universidades solventes e de 
calidade, homologables a calquera outra 
universidade pública europea. Compróbao 
ano tras ano o noso estudantado erasmus e 
o noso profesorado e persoal investigador 
nas súas estadías no estranxeiro. Ben 
sei que a delicada situación económica 
do país nos atorda ese delicado quilo e 
pico de masa que denominamos cerebro 
con indicadores económicos negativos. 
Sen dúbida, un terreo acaído para visións 
simples, simplistas e simplificadoras, 
tinxidas de demagoxia e dun inadmisible 
economicismo. Falo dun economicismo 
simplificador, falaz e nada inocente que 
pretende avaliar os servizos públicos 
básicos e irrenunciables de hospitais, 
escolas e facultades con parámetros 
de beneficio empresarial, similares aos 
aplicados a un centro comercial con 
ánimo de lucro ou a un investimento 
financeiro de carácter especulativo. 
Rexeitamos este enfoque. Sinxelamente: 
é inaceptable. Porque, con seren a 
investigación e a innovación contribucións 
de elevado valor económico e cultural, 
aínda o é máis a cantidade e a calidade 
dos titulados altamente cualificados que 
saen das universidades para exerceren 
a súa profesión en distintos sectores de 
actividade, sobre todo no territorio do seu 
contorno. Esa é a primeira, a máis directa 
e a máis valiosa repercusión que ten sobre 
o progreso de Galicia o feito de dispoñer 
dun sistema universitario próximo, eficiente 
e con vocación de complementariedade. 
Ninguén con capacidade de decisión ou 
de influencia no progreso do país debería 
esquecelo. Os responsables das institucións 
políticas deben facer un esforzo por 
defenderen o ensino público, sobre todo 
a educación superior. Convocadas xa as 
eleccións para renovar o Parlamento, sería 
desexable un esforzo de todas as forzas 
políticas por xuntar vontades. Un esforzo 
responsable por trasladar a un verdadeiro 
pacto pola Universidade galega os seus 
posicionamentos teóricos, nos que resulta 
doado achar puntos de coincidencia.

2. Dereito á educación superior
Esta rendibilidade social conecta co 
exercicio do dereito á educación superior. 
O nacemento do sistema universitario 
galego, hai vinte e tres anos, veulle dar 
resposta ao que a propia lei de creación 
denominaba “tradicionais carencias” e á 
elevada demanda de estudos universitarios 
dos mozos e mozas que remataban o 
bacharelato. Aquela decisión do Parlamento 
permitiu ampliar notablemente as opcións 
de mellora das galegas e dos galegos. 
Porque a Universidade –a Universidade 
pública, con prezos públicos– xoga un papel 
esencial como mecanismo de mobilidade 
social ascendente. Os datos do último 
informe da Fundación Conocimiento 
y Desarrollo indican que un 34% do 
estudantado universitario procede de 
familias cun baixo nivel formativo. Para os 
que miramos a acción institucional desde 
unha óptica progresista, este non é un tema 
menor. A oportunidade de poder cursar 
unha carreira é –e ten que seguir sendo– 
unha ferramenta irrenunciable de mellora 
individual e social á que toda a cidadanía 
debe ter acceso, sen discriminación 
ningunha, nin económica, nin territorial, nin 
de calquera outra índole. Ten que constituír 
un instrumento fundamental de cohesión 
para garantir a igualdade de oportunidades 
efectiva, consagrada na lexislación española 
desde a restauración da democracia. 
Quixera sinalar que algunhas medidas 
incluídas no Real decreto 14/2012 de 20 de 
abril lesionan ese dereito básico e ameazan 
a calidade da formación e da investigación. 
Desde distintos ámbitos erguéronse voces 
alarmadas. Entre elas, a do Claustro da 
Universidade da Coruña, que aprobou por 
unanimidade unha declaración en defensa 
da universidade pública. Pensabamos e 
pensamos que era este o momento de 
tomar postura crítica e de defender o 
dereito fundamental á educación superior. 
A Xunta atendeu algunhas das nosas 
queixas. Debemos recoñecer publicamente 
a sensibilidade do Goberno galego para 
se desmarcar dunha suba disparatada e 
antisocial das taxas universitarias, tal como 
autoriza o mencionado real decreto. Non se 
poden poñer paus nas rodas nin tirar pedras 
contra o propio tellado cando se trata de 
mellorar o nivel formativo xeral. Un dato 
máis. A Unión Europea acaba de aprobar 
a denominada Estratexia Europa 2020. 
Entre os seus obxectivos están o de reducir 
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a taxa de abandono escolar por baixo do 
10% e conseguir que o 44% dos mozos 
e mozas europeos de 30 a 34 anos teñan 
estudos superiores completos. A media 
española está no 30%, moi por baixo, por 
exemplo, da envexada Finlandia (37%) ou 
dos Estados Unidos (41%).

3. Investigación e desenvolvemento
Aínda non hai oito meses que, en 
exercicio da súa autonomía democrática, 
a comunidade universitaria dos campus 
da Coruña e de Ferrol depositou en min a 
súa confianza para encabezar o goberno 
da institución. Posiblemente neste tempo 
moitos de vostedes xa percibiron que o 
reitor vén sendo insistente –machacón, 
dirán algúns– na súa defensa do modelo 
de universidade pública. Pois boa falta fai. 
Alén das ineficiencias que debamos corrixir 
e dos recursos que teñamos que optimizar, 
coido que a sociedade galega e as súas 
institucións de goberno deben valorar 
no seu conxunto a súa eficiencia e o seu 
valor intrínseco. Podemos presumir de 
nos ter colocado á altura dos países social 
e educativamente máis eficientes, a pesar 
de estar o investimento español en ensino 
superior moi por baixo da media da OCDE, 
que é o mesmo que dicir dos países máis 
desenvolvidos do mundo. Recuperando un 
atraso histórico (vergoñento, tamén), fomos 
quen de poñernos a altura dos mellores 
na formación de profesionais altamente 
cualificados. Fomos quen de dar un salto 
cuantitativo e cualitativo espectacular 
no ámbito da investigación, a outra gran 
misión social da universidade moderna. 
Nos dez primeiros anos deste século 
despegou, por fin, o investimento en ciencia 
en Galicia. Medrou un terzo de punto e 
situouse no 0,96% do PIB, un esforzo, 
malia todo, aínda inferior ao do conxunto 
do Estado, cunha media do 1,39%, e nin 
a metade do que se fai na Unión Europea. 
Ou, dito doutro xeito, estabamos no camiño 
correcto e necesitamos máis impulso 
das administracións públicas e maior 
compromiso das empresas e institucións 
privadas. Datos recollidos no informe 
A ciencia en Galicia, patrocinado pola 
Fundación Barrié, revelan que en Galicia 
só traballan en I+D 9,8 persoas por cada 
mil habitantes, fronte a 11,8 en España. 
Xa que logo, non andamos sobrados de 
científicos. España é a novena potencia 
científica mundial, a pesar de non ter 
alcanzado, nin de lonxe, un esforzo de 
investimento semellante ao doutros países. 
O mesmo informe da Fundación Barrié 
reflicte que o sistema universitario galego 
lidera a produción científica galega do 
período 2005-2010. Fíxoo a través da 
súa participación na publicación de tres 
de cada catro documentos en revistas 
científicas, ao tempo que executou o 43% 
dos recursos destinados a I+D no último 
decenio. Poderiamos seguir achegando 
cifras, mais coido que a idea está clara. 
Se o sistema universitario galego sostén 
o I+D+i galego, as políticas de recortes 
curtopracistas están a hipotecar o futuro 

inmediato do noso progreso social e 
económico. Cedo ou tarde, seremos quen 
de saír da crise e, para entón, convén 
non termos estragado a capacidade de 
resposta deses centros de produción do 
coñecemento que, en sentido amplo, son 
as universidades. Pedímoslles ao Goberno 
central e á Xunta de Galicia altura de miras 
para non desmantelar un sector estratéxico, 
vital, para os profundos cambios que 
se aveciñan no modelo produtivo. Os 
países que mellor encaran a crise apostan 
decididamente polo I+D+i incrementando 
recursos, sabedores de que están a apostar 
pola solvencia futura do seu sistema 
produtivo. Cómpre non esquecermos que 
nunca, en ningures, se mellorou a calidade 
reducindo investimentos.

4. A transferencia
As universidades producen e deben 
producir tanto investigación básica como 
tecnoloxía, pois cómpre compaxinar os 
intereses da ciencia pura –que non procura 
beneficio a curto prazo– coa ciencia 
aplicada, que revirte directamente os seus 
logros en beneficio do sistema produtivo. 
Neste aspecto da transferencia, tanto mellor 
será a prestación do noso servizo público 
canto máis fluída e ampla sexa a interacción 
entre as universidades, as administracións 
públicas e as empresas. Sen que ninguén 
perda os seus sinais de identidade e o seu 
compromiso, público ou privado, estamos 
obrigados a mellorar a cooperación e a 
ampliar as sinerxías. Por iso na comunidade 
científica preocupa moito a incapacidade 
do sector privado español para absorber o 
persoal altamente cualificado que formamos 
nos campus. Unha incapacidade moito 
máis acusada, por certo, no ámbito galego. 
Todos os informes veñen advertindo da 
forte diminución no número de empresas 
innovadoras. O estudo da Fundación 
Conocimiento y Desarrollo pon un exemplo: 
en 2010, a caída foi un 20% respecto do 
ano anterior. Esta realidade súmase aos 
efectos de decisións políticas recentes de 
fondo calado: a administración pública 
recortou en catro anos un 37% dos 
recursos para a ciencia. Así, sen opcións 
no sector público nin no privado, o país 
enfróntase a unha verdadeira fuga de 
cerebros que, para máis inri, é multi-
xeracional. As sociedades científicas xa llo 
advertiron ao Goberno nunha Carta Aberta 
pola Ciencia Española. As universidade 
galegas facemos propia a denuncia: a 
perda do talento que tanto custou formar 
abócanos a que, dentro duns anos, non nos 
quedará outra que importar científicos e 
disputárllelos aos países con máis recursos. 
Todo un retroceso histórico diante do que 
non podemos, nin queremos, ficar calados.

5. A encrucillada
Dicía no comezo da miña intervención 
que a universidade europea se atopa 
nunha encrucillada. A crise económica e 
financeira agudiza un debate aberto xa 
durante o proceso de converxencia europea 
da educación superior. Cando se formulan 

tantas incertezas debemos ser quen de dar 
respostas para termos claro o modelo de 
universidade que defende cadaquén. Porque 
as encrucilladas, como advirte o profesor 
Boaventura de Sousa, se caracterizan como 
situacións de bifurcación: movementos 
mínimos nunha dirección poden producir 
alteracións significativas. As reflexións 
do ilustre pensador portugués sérvenme 
de base para expoñer unha visión da 
universidade europea que comparto. Porque 
eu tamén quero acreditar que o Proceso 
de Boloña foi unha verdadeira reforma 
para mellorar. Porque as reformas serán 
válidas na medida en que sexan útiles para 
enfrontar as disfuncións da universidade 
clásica, a resistencia ao cambio, a inercia 
estéril, a falta de participación democrática. 
Na medida en que permitan incentivar 
a mellora docente e científica, a cultura 
da avaliación e o rendemento de contas. 
Porque as reformas serán válidas se de 
verdade distinguen os lexítimos intereses 
mercantís dos da sociedade civil. Se se 
protexe o pluralismo científico e se impide 
a imposición do pensamento único. 
Porque, no dominio da investigación 
e o desenvolvemento, a análise custo/
beneficio é, como expresa graficamente o 
profesor De Sousa, “un instrumento muito 
grosseiro”, que pode matar a innovación 
en vez de a promover. Porque igual que 
hai que fuxir da instrumentalización 
política da universidade, así tamén será 
preciso combater imposicións externas que 
sacrifiquen a diversidade e a diferenza na 
procura dun internacionalismo simplemente 
comercial. Porque a autonomía académica 
e científica só se garante cun financiamento 
público suficiente para que a universidade 
cumpra a súa misión. Porque do que se 
trata é de reforzar a colaboración docente 
e científica das propias universidades co 
ámbito privado, sen que isto implique 
deturpar a misión da universidade nin 
coartar o cumprimento da súa verdadeira 
responsabilidade civil coa cidadanía. 
Porque eu tamén penso, como o profesor 
De Sousa, que os ránking son coma o sal 
na comida: de menos, faina intragable; 
de máis, mata todos os sabores. Os 
sabores que conforman a liberdade 
académica, o pluralismo ideolóxico e 
a autonomía institucional. Por último, 
deberiamos lembrar que formamos seres 
humanos, cidadáns e cidadás íntegros, 
con capacidade crítica, que é moito máis 
que capital humano entendido como un 
simple factor de produción susceptible 
de valoración mercantil e transferible no 
mercado a cambio dun prezo. Máis nada 
pola miña banda. Logo destas miñas 
reflexións sobre o sistema universitario 
galego e sobre o devir da universidade 
en Europa, só me resta comprometer o 
esforzo responsable de tódolos membros da 
comunidade universitaria galega polo éxito 
do curso 2012-2013.
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A vontade da Universidade da Coruña de 
potenciar unha das misión fundamentais 
das institucións académicas –a transferencia 
de coñecemento e de resultados da 
investigación á sociedade– acada a súa 
máxima expresión no Viveiro de Empresas. 
O éxito desta iniciativa, emprendida hai 
oito anos co obxectivo de canalizar cara ao 
mercado e o tecido produtivo a actividade 
investigadora e profesional da comunidade 
universitaria, pode constatarse cun dato 
máis que contundente: desde 2004 pasaron 
por este viveiro situado no Edificio de 
Servizos Centrais da Investigación, no 
campus de Elviña, un total de 38 iniciativas 
empresariais que xeraron máis de 150 
postos de traballo.

As empresas, que poden aloxarse no 
viveiro por un prazo máximo de dous 
anos, deben contar cun alto compoñente 
de innovación. Poden ser tamén 
empresas derivadas (spin-offs) xurdidas 
do coñecemento xerado na UDC, e 
enfocadas especialmente á transferencia 
de resultados de investigación. Así, destas 
38 iniciativas empresariais, creáronse 18 
spin-offs universitarias, das que dúas están 
participadas pola UDC. Ademais, cinco 
empresas foron certificadas como asociadas 
á UDC pola súa especial colaboración coa 
comunidade universitaria.

Estas iniciativas empresariais xurdiron 
do emprendemento de investigadores e 

investigadoras, estudantado e persoal de 
administración e servizos, xa que calquera 
membro da comunidade universitaria pode 
acceder ao viveiro. A Universidade, co fin 
de poder desenvolver o traballo, ofrece sete 
locais con conexión a internet, teléfono, 
correo electrónico e acceso a servizos 
comúns como a sala de reunións e a 
posibilidade de realizar videoconferencias. 
Ademais, a Oficina de Transferencia de 
Resultados da Investigación (OTRI), situada 
no mesmo edificio, presta asesoramento 
integral para a posta en marcha da 
empresa.

AllGenetics & Biology 

Servizos de xenética molecular a grupos 
de investigación europeos, empresas e 
institucións. Experimentación no laboratorio 
e análise bioinformática de datos xenéticos, 
incluído o desenvolvemento de ferramentas 
a medida.

Avansig 

Creouse co obxectivo de ofrecer á 
Administración pública e empresas, 
servizos de consultaría tecnolóxica e 
desenvolvemento de sóftware a medida 
baseado en tecnoloxía SIX.

Doibos Enxeñería e Medio 
Ambiente    

Consultora especializada en ferramentas de 
cálculo e simulación numérica que xorde 
como resultado da investigación do Grupo 
de Enxeñaría da Auga e do Medio Ambiente 
da UDC. 

Kappowsky  

Aplicacións corporativas para Smartphones 
con xeolocalización para o posicionamento 
no interior dos edificios, cunha tecnoloxía 
propia denominada “ASPIE”, que permite 
atopar rutas, localizar persoas, etc.

Appeiros Mobile Development 

Aplicacións para dispositivos móbiles 
intelixentes que permitan a comunicación 
e o acceso á información en calquera lugar 
e momento para mellorar a presenza en 
mobilidade de empresas e organizacións 
locais. 

Appentra  

Proporciona ferramentas software de 
calidade que permitan un uso extensivo 
das técnicas de computación de alto 
rendemento (HPC) en todas as áreas de 
aplicación da enxeñaría, a ciencia e a 
industria.

Trileuco Solutions  

Servizos integrais de consultoría e solucións 
en TIC en todos os ámbitos da enxeñaría 
informática, especialmente enfocado á 
optimización de procesos de negocio. 1

Viveiro de empresas, unha grande aposta polo 
emprendemento universitario

Empresas residentes no viveiro
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Galebook 

Plataforma de distribución do libro 
dixital en galego. Céntrase na creación e 
comercialización de contidos educativo, 
literario, científico ou xurídico. 2

Teimas 

Desenvolvemento de software e aplicación 
das TIC para axilizar os procesos de xestión 
ambiental , co fin de acadar maior eficiencia 
e produtividade.

Goovent Technologies  

Servizo web de procura e xestión de 
eventos para localizalos no contorno. Ofrece 
a organizadores un lugar chave para dar a 
máxima difusión aos seus eventos. 3

aCore 

Sistemas informáticos de xestión a medida 
do cliente, especializada na integración 
da tecnoloxía RFID (identificación por 
radiofrecuencia).

Auganosa 

Traslada as innovacións tecnolóxicas en 
hidroecoloxía cara á sociedade civil con 
base en dous piares básicos: o know-how e 
a tecnoloxía punteira.

Bilega Energía 

Consultoría en eficiencia enerxética e 
creación de proxectos enerxéticos con 
fontes renovables, así como de formación 
en enerxías alternativas. 

Coingal 

Proxectos de informatización de empresas, 
asesoramento e deseño, posta en marcha e 
mantemento de todo tipo de soportes web.

Connectical 

Arquitectura, deseño e migración de 
sistemas con especial énfase nos eidos da 
seguridade e da virtualización de servizos. 

CRM Solintec 

Proxectos de I+D+ para desenvolver 
produtos aplicando a enxeñaría naval ao 
sector do lecer. Proxectos de accesibilidade 
e eliminación de barreiras.

Enxenio 

Desenvolvemento de aplicacións a medida 
e consultoría, nos ámbitos dos sistemas 
de información xeográfica ou xestión 
documental e académica.

Fismare 

Tecnoloxía e coñecemento científico para 
dar solución a problemas ambientais e 
promover estratexias de sustentabilidade 
dos ecosistemas e recursos mariños. 

Health [in] Code 

Diagnóstico xenético molecular de 
cardiopatías e interpretación dos resultados 
xenéticos, para poder realizar unha medicina 
individualizada. 4

Icarto 

Tecnoloxías de información xeográfica e a 
súa aplicación no ámbito da enxeñaría civil, 
na xestión de infraestruturas e servizos 
territoriais.

Ilux Visual Technologies 

Aplicacións de visualización interactiva de 
terreo 3D, planificación de infraestruturas, 
divulgación, e xestión de información 
xeolocalizada. 

Ingeniería Insitu 

Proxectos e direccións de obra de 
edificación e obra civil, así como estudos, 
plans de seguridade e saúde, e ordenación 
do territorio rústico e urbano.

Invesga 

Asesoramento científico sobre a análise 
química de produtos, materias primas e 
residuos, para a produción de calidade e a 
protección do medio. 

Charca Dixital  

Solucións para a transmisión de 
información vía bluetooth, deseño 
multimedia e comunicación visual.

Lambdastream 

Produtos de sóftware para a televisión 
dixital interactiva con plataformas 
comercializadas por medio de 
subcontratación a nivel global. 5

Lonxanet Directo 

Comercializa e distribúe produtos da pesca 
artesanal galega co fin de promover un 
comercio xusto e unha pesca responsable.

Nomasystems 

Sóftware de aplicacións móbiles e servizos 
de telefonía, ademais de pasarelas de 
comunicación e mediadores (middleware) 
de alto rendemento.

Plain Concepts 

Know-how nas diferentes tecnoloxías 
e produtos de Microsoft a través 
da consultoría, a formación e o 
desenvolvemento.

Recursos y Servicios 
Gerontológicos                          

Desenvolvemento TIC para levar ao 
domicilio ou ás institucións de persoas 
maiores diferentes contidos do ámbito 
social e sanitario.

Trabe Soluciones 

Desenvolvemento, consultoría e formación 
en tecnoloxías da información. Proxectos 
de enxeñaría informática, aplicacións web e 
consultoría. 6

Syntheractive  

Desenvolvemento e comercialización 
de contidos interactivos avanzados para 
televisión baseados en vídeo sintético. 
Coa súa tecnoloxía pódense crear canles 
personalizadas 2D e 3D.

Iniciativas asociadas ou apoiadas pola UDC

4 5 6
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Sofía Toro

 “A convivencia 
na Vila Olímpica 
é o mellor que 
levo destes anos”
Coruñesa, ten 22 anos e 
estuda Ciencias do Deporte 
e a Educación Física

Sodes as primeiras mulleres galegas que 
conseguen unha medalla de ouro olímpica. 
Como se leva o de pasar á historia?
É sorprendente que fóramos as primeiras en 
conseguilo, porque en Galicia hai moi boas 
deportistas e estou segura que a partir de 
agora chegaran moitas máis.

Como é a experiencia de participar 
nunhas Olimpiadas?
É inolvidable, a convivencia na Vila 
Olímpica e as intensas experiencias durante 
esas dúas semanas co resto do Equipo 
Olímpico é o mellor que levo destes anos.

Cando vemos a todos os as atletas 
nos actos multitudinarios dos Xogos 
supoñemos que se deben vivir 
momentos de gran intensidade. Cal 
lembras máis desa experiencia?
A cerimonia de apertura foi un momento 
moi bonito, facíame moita ilusión desfilar co 
resto do Equipo Olímpico. Tamén gustoume 
moito a cerimonia de clausura, sobre todo 
porque che permite comparar as sensacións 
de nervios que tiña antes de empezar e a 
tranquilidade coa que afrontei a clausura. A 

primeira vez entrei no Estadio Olímpico con 
moitos nervios, pero a segunda xa estaba 
moito máis tranquila pero igualmente 
emocionada, coa medalla no peto.

Como foi recibido o teu logro entre 
os compañeiros e compañeiras e o 
profesorado da Universidade?
Recibíronme cos brazos abertos, a pesar 
de que me queda pouca xente coñecida na 
facultade, porque os meus compañeiros 
de promoción xa terminaron. Os novos 
compañeiros sorpenderonse cando me 
viron na clase, a pesar de que a maioría 
non sabían quen era. Os profesores 
felicitáronme, e tamén me animaron a que 
siga estudando a pesar de que as próximas 
competicións vanme apartar das clases de 
novo.

Na actualidade estudas Ciencias do 
Deporte e da Educación Física na 
UDC. Como valoras a túa experiencia 
na universidade coruñesa?
É una valoración positiva, aínda non puiden 
levar o curso ben durante estes anos. Agora 
teño a oportunidade de retomar os meus 
estudos, pero sei que cando teña outro 
proxecto deportivo que me interese volverei 
a deixalo nun segundo plano. Non me 
queda máis remedio.

Resulta moi difícil compatibilizar 
os estudos co deporte de elite?
Si, aínda que sei que puiden facer 
máis durante estes anos, e moi difícil 
compatibilizalo. Sobre todo no meu caso, 
que tiven que trasladarme a unha cidade 
na que non se impartía a miña carreira 
universitaria. Os profesores intentan 
axudarte pero as clases praticas é impoisble 
recuperalas, sen facelas e por tanto resulta 
moi difícil aprobar.

Tes pensado exercer algún día a 
docencia ou o adestramento de vela?
Non o teño pensado todavía, pero 
posiblemente. Eu xa impartin cursos de 
vela na Escola de Vela do Real Club Nautico 
da Coruña e foi una experiencia moi 
gratificante.

Como foron os teus inicios neste deporte?
Comecei cando era moi cativa, con 7 anos, 
apuntaronme nun cursiño de vela e pronto 
entrei no Equipo de Regatas.

Que foi o que máis che aportou a vela, 
ademais das satisfaccións deportivas?
Creo que este deporte aportoume moita 
madurez desde que era moi pequena, 
porque viaxábamos por toda Galicia e 
España co resto do Equipo de Regatas. Os 
pais ao principio acompáñante pero pronto 
comezas a viaxar e a descubrir o mundo por 
ti soa. 

Cal é o teu consello para os deportistas 
que están empezando e aspiran a 
acadar a elite nas súas disciplinas?
Que nunca se rindan, o traballo e o 
adestramento son os únicos segredos 
do éxito deportivo. Se non te pos límites 
chegarás onde ti queiras.

Sofía Toro e Támara Echegoyen
Dúas alumnas da Universidade da Coruña que 
fixeron historia no olimpismo galego
Támara Echegoyen e Sofía Toro son dúas alumnas moi especiais para a Universidade 
da Coruña, xa que constitúen todo un exemplo de traballo, esforzo, capacidade de 
superación e motivación, como as dúas primeiras mulleres galegas na historia en 
gañar unha medalla de ouro nuns Xogos Olímpicos. Foi na última edición, celebrada 
en Londres, e na clase clase Elliot 6 Match Race de Vela, xunto coa súa compañeira 
Ángela Pumariega. Ambas suliñan a dificultade que supón manter o ritmo de estudo 
na Universidade co deporte de elite, pero admiten que o esforzo paga a pena. A 
experiencia destes anos está a resultar inolvidable para elas, tras conquistar unha 
meta á que chegaron coa forza do seu lema: “ninguén pode impoñerche os límites”.
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Támara Echegoyen

 “É inxusto ter 
que elixir entre 
a vida deportiva 
e a académica”
Ourensana, ten 28 anos 
e obtivo a licenciatura en 
Ciencias do Deporte e a 
Educación Física pola UDC

Sodes as primeiras mulleres galegas que 
conseguen unha medalla de ouro olímpica. 
Como se leva o de pasar á historia? 
Saber que eres a primeira muller galega 
en acadar unha medalla de ouro é unha 
gran satisfacción. Pero o mellor é pensar 
que somos as primeiras dunha longa lista 
deportistas galegas que estou segura que 
seguirán os nosos pasos.

Como é a experiencia de participar 
nunhas Olimpiadas?
É o premio a anos de traballo e dedicación 
exclusiva ao mundo do deporte. A 
experiencia que todos os deportistas 
olímpicos desexamos vivir despois dos 
duros anos da campaña preolímpica. A 
oportunidade de loitar polo teu sono, que 
podo decir que foi inolvidable.

Cando vemos a todos os as atletas 
nos actos multitudinarios dos Xogos 
supoñemos que se deben vivir 
momentos de gran intensidade. Cal 
lembras máis desa experiencia?
Nos Xogos Olímpicos cada día é intenso. 
Pero o máis increíble para mín foi a 

cerimonia de apertura. Entrar nun estadio 
repleto de xente é inolvidable. E sen lugar a 
dúbida o momento máis emotivo mara mín 
chegou cando subín ao caixón máis alto do 
pódium. E tamén é moi especial escoitar 
o teu nome seguido da frase “campiona 
olímpica”.

Como foi recibido o teu logro entre 
os compañeiros e compañeiras e o 
profesorado da Universidade?
Os meus amigos e amigas universitarios 
enviáronme mensaxes preciosas desde os 
lugares nos que viven actualmente. Algúns 
deles incluso desde outros continentes. 
Tamén recibín algún mail de profesores 
e profesoras cos que sigo mantendo o 
contacto. É, por suposto, un bo abrazo con 
aqueles que comparten a súa afición a vela 
coma mín.

Como valoras a túa experiencia como 
estudante na universidade coruñesa?
Foron anos moi produtivos nos que acadei 
unha boa bagaxe de coñecemento e tamén 
grandes amizades que perduran ata agora.

Resulta moi difícil compatibilizar 
os estudos co deporte de elite?
É moi difícil poder compatibilizar ambos 
mundos. Creo que é necesario mellorar os 
programas académicos vixentes para poder 
darlles a oportunidade aos deportistas 
de elite de se formaren e acadar unha 
titulación universitaria so mesmo tempo que 
compiten por todo o mundo. Non é xusto 
que teñas que elixir entre a vida deportiva e 
a académica.

Tes pensado exercer algún día a 
docencia ou o adestramento de vela?
De momento non teño na mente exercer na 
docencia nin de adestradora. Quero seguir 
no mundo da Vela como regatista.

Como foron os teus inicios neste deporte?
Empecei sendo unha cativa, con 6 anos 
na ría de Pontevedra. Desde entón non 
abandonei o mar.

Que foi o que máis che aportou a vela, 
ademais das satisfaccións deportivas?
Coñecemento: tiven a oportunidade de facer 
o mellor master de alto rendemento. Tamén 
uns valores deportivos que serven para a 
vida cotiá, ademais de grandes amizades e a 
oportunidade de percorrer o mundo.

Cal é o teu consello para os deportistas 
que están empezando e aspiran a 
acadar a elite nas súas disciplinas?
O segredo do éxito é o traballo. A mellor 
forma de adestrar e mellorar é un bo 
equipo, o traballo conxunto, pero os límites 
só os pode poñer cada un dos deportistas. 
Ninguén pode decirche ata onde eres capaz 
de chegar.



U+E
MPR
ESA

As empresas familiares constitúen un dos 
piares máis sólidos do tecido económico 
galego, e o seu papel como un dos axentes 
máis influentes no desenvolvemento da 
comunidade é indiscutible. Estas entidades 
atópanse agrupadas na Asociación Galega 
de Empresa Familiar, creada no ano 
2000 ao abeiro do Instituto da Empresa 
Familiar, con máis de cen membros e unha 
facturación equivalente ao 16,5% do PIB 
estatal. Este colectivo está formado por 
presidentes, conselleiros delegados ou 
membros do consello de administración 
destas entidades, todas elas líderes nos 
seus sectores da industria e dos servizos, e 
entre os seus obxectivos principais figura o 
de contribuír ao fortalecemento do sector, 
ademais de se converter nun vehículo de 
expresión ante a opinión pública para dar a 
coñecer a importancia da empresa familiar 
como fonte de riqueza e emprego.

De feito, o importante papel das empresas 
familiares non se limita ao ámbito das 
pemes. Por exemplo, en España o 17% 
das mil maiores empresas son de carácter 
familiar, unha porcentaxe que mesmo se 
ve incrementada no caso de Galicia. Porén, 
só unha pequena parte das empresas 
familiares consegue manter o seu carácter 
fundacional por máis dunha xeración. 
En concreto, de cada cen empresas 
familiares, só 34 conseguen superar o 
primeiro cambio xeracional e delas só 9 
chegan á terceira xeración. Por iso resulta 
moi importante para este sector acadar 
a máxima profesionalización, planificar a 
sucesión e establecer alianzas con outras 
empresas co fin de acadar competitividade 
mais sen perder o control sobre elas. Para 

Asociación Galega de Empresa Familiar
Un exemplo de colaboración entre entidades públicas 
e privadas para o desenvolvemento económico

acadar tales obxectivos de fortalecemento 
a Asociación Galega de Empresa Familiar 
válese de ferramentas de apoio caso da 
propia universidade, mediante iniciativas 
como a posta en marcha das cátedras de 
empresa familiar nas tres universidades 
galegas.

Este proxecto educativo pretende achegar 
o mundo da universidade e o da empresa 
para incorporar as especiais connotacións 
da empresa familiar á programación 
académica e impulsar a educación de 
empresarios, directivos e demais persoas 
implicadas neste sector. Trátase dun 
modelo de colaboración existente en máis 
de 30 universidades públicas españolas e 
consiste, por unha banda, na implantación 
dunha materia de empresa familiar cunha 
docencia de 60 horas e, pola outra, 
o desenvolvemento de programas de 
posgrao sen esquecer nin deixar de lado a 
investigación. O director da Cátedra da UDC 
é o profesor José Antonio Novo Peteiro, 
profesor titular da Área de Fundamentos da 
Análise Económica.

Cabe engadir que esta non é a única 
colaboración entre a UDC e a Asociación de 
Empresa Familiar, senón que tamén salienta 
de xeito especial o traballo desenvolvido 
conxuntamente por este colectivo co 
Consello Social da nosa universidade, 
que constitúe todo un exemplo dos lazos 
de colaboración que se poden establecer 
entre unha institución pública e a iniciativa 
privada. Ambas as entidades están a 
levar a cabo o denominado Programa 
de Desenvolvemento de Competencias 
Emprendedoras, no marco da Escola de 

Emprendedores posta en marcha polo 
Consello Social na súa decidida aposta pola 
educación como vía para a xeración dunha 
sociedade do coñecemento competitiva, 
apoiada na innovación e o emprendemento 
e a internacionalización.

Este programa pretende fomentar o 
emprendemento a través da vía da 
formación permanente, permitindo ao 
estudantado e aos titulados recentes, 
potenciar o dominio das competencias, 
destrezas e ferramentas que calquera 
emprendedor necesita manexar para os 
efectos de incrementar as posibilidades 
de éxito do seu proxecto empresarial. Está 
dirixido a persoas que queren mellorar 
as súas capacidades de deseño, xestión 
e avaliación de proxectos, tanto de nova 
creación como desde o punto de vista 
interno nunha organización, de aí que 
estea aberto a todos os axentes que teñen 
algo que dicir no contexto do fomento 
da cultura emprendedora e do espírito 
empresarial. O cadro docente combina 
profesionais vinculados ao ámbito da 
universidade e con experiencia profesional 
directa con emprendedores, persoeiros 
relevantes do ámbito empresarial e da 
comunicación, para alén de experiencias, 
proxectos, metodoloxías innovadoras que 
acheguen valor ao proxecto formativo. O 
Programa baséase no modelo learning by 
doing, isto é, aprender ao tempo que se fai, 
orientado a potenciar a participación activa 
do alumnado, que pasará de ser simple 
espectador do programa a se converter en 
verdadeiro protagonista. 
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ROS

Incrementar o nivel cultural e competencial 
do alumnado, prestar un labor social, 
para evitar por exemplo a fenda dixital, 
romper estereotipos sobre o proceso de 
envellecemento como algo negativo, deixar 
patente que é posible seguir aprendendo 
ao longo de toda a vida e seguir sendo 
un membro activo da sociedade e, en 
definitiva, democratizar a educación. Eses 
son, para a directora da Universidade 
Sénior da Coruña, os piares fundamentais 
desta institución que conta xa con máis de 
750 estudantes repartidos nos campus da 
Coruña e Ferrol. María del Pilar García de 
la Torre engade ademais a convivencia de 
xente nova e de maiores, nas dependencias 
universitarias e nas actividades académicas, 
culturais e deportivas como elementos 
moi importantes para favorecer o contacto 
interxeracional, promover a igualdade e 
a transmisión do patrimonio cultural dos 
nosos maiores. 

A directora da Universidade Sénior está a 
afrontar un momento decisivo co inicio das 
actividades na nova sede do campus da 
Coruña, situada en Normal, compartindo o 
edificio co Centro de Intervención Cultural 
da UDC. “Os nosos alumnos e alumnas 
contan con aulas máis grandes e mellor 
dotadas tecnicamente” sinala Pilar García 
de la Torre, que destaca tamén que o 
traslado ás novas instalacións permitiu 
ofrecer novas aulas para informática con 
quince equipos ou lectura con fondos 
bibliográficos procedentes de doazóns de 
institucións e particulares.

A Universidade Sénior naceu no curso 
2001-2002, por iniciativa do seu primeiro 
director, o profesor José Ramón Soraluce 
Blond, co obxectivo de atender a demanda 
educativa das persoas maiores de 55 anos, 
que se reduciu a 50 anos pola tendencia a 
unha xubilación anticipada en idades cada 
vez máis temperás. O programa contaba 
daquela con seis materias e un centenar 
de alumnos e alumnas e hoxe en día, tras 
cumprir dez anos de vida, oferta xa preto de 
20 materias e obradoiros impartidos por un 
claustro de 35 docentes.

O plan de estudos estrutúrase en catro 
cursos académicos e nas materias atópanse 
representadas todas as ramas do saber que 
se imparten na UDC, desde Humanidades 
e Ciencias Sociais ata Ciencia e Tecnoloxía 

ou Ciencias da Saúde. O alumnado debe 
cursar un mínimo de tres materias cada 
curso académico -dúas obrigatorias e unha 
optativa- para escoller nun catálogo que se 
intenta ampliar cada ano.

Desde o seu inicio, a dimensión europea 
foi un trazo distintivo da Universidade 
Sénior. Así, no presente curso académico 
celébranse tamén dez anos consecutivos 
de participación en programas educativos 
dentro do actual Programa de Aprendizaxe 
Permanente (Lifelong Learning Programme) 
da UE. Grazas a estes proxectos o 
estudantado da Sénior tivo a oportunidade 
de compartir aprendizaxe con compañeiros 
e compañeiras de Alemaña, Finlandia, 
Reino Unido, Italia, Bélxica, Polonia, 
República Checa e Portugal. Ao logo desta 
década máis de 160 docentes e alumnado 
participaron en encontros internacionais 
que levaron o nome e o prestixio da 
Universidade Sénior por toda Europa.

No que respecta ao perfil do alumnado, no 
pasado curso a idade estivo comprendida 
entre os 50 e os 86 anos, se ben o 
grupo máis numeroso vai dos 60 aos 
65 anos. Compre destacar que o 86% 
do estudantado son mulleres. Tamén é 
significativo o feito de que ata o pasado 
curso era maioritario o número de alumnos 
e alumnas que contaban con estudos 
secundarios, aínda que cada ano aumenta 
a porcentaxe que conta con estudos 
superiores.

Ademais da actividade puramente 
académica, un dos elementos que fai 
atractiva a Universidade Sénior é a súa 
cantidade de actividades complementarias 
propostas dentro de cada materia, con 
visitas de estudo, xornadas, conferencias 
e incluso programas de intercambio 
con outros centros como a Universidad 
Permanente Millán Santos de Valladolid, 
que se ampliarán á Universitat per la 
GentGrant da Universitat Ramon Llul de 
Barcelona. Ademais, tanto no campus da 
Coruña como no de Ferrol, os alumnos 
e alumnas sénior poden participar nas 
actividades interuniversitarias e dispoñen 
de asociacións moi activas e dinámicas que 
organizan actos sociais e culturais.

A directora da Universidade Sénior destaca 
como os principais retos de futuro avanzar 

na liña de colaboración con outros entes 
e administracións para poñer en marcha 
novos proxectos e experiencias. Así, esta 
institución ten colaborado coa Xunta de 
Galicia tanto no Programa de Voluntariado 
Dixital para a alfabetización dixital dos 
maiores, como na redacción do Decálogo 
de Dereitos das Persoas Maiores ou a 
Guía de Boas Prácticas para o Tratamento 
das Persoas Maiores nos Medios de 
Comunicación. Outro dos obxectivos 
para os próximos anos consiste en seguir 
profundando na dimensión internacional, 
continuando coa participación en proxectos 
educativos europeos. Como reitera Pilar 
de la Torre este é un dos grandes piares 
da institución, que recibiu no ano 2011 o 
recoñecemento do Ministerio de Educación 
coa concesión dunha mención de honor nos 
Premios Miguel Hernández que recoñecen 
as mellores experiencias e boas prácticas 
dentro da aprendizaxe permanente no 
Estado español.

Universidade Sénior
Máis dunha década de convivencia e 
contacto interxeneracional 



U+A
CTU
ALI
DAD
E A Ocean University of China abre vías de colaboración coa UDC

Unha delegación da Ocean University of China, encabezada 
polo seu vicepresidente (equivalente a vicerreitor) de Relacións 
Internacionais, visitou recentemente as instalación dos campus da 
Coruña e Ferrol, amosando un notable interese polas dotacións, 
servizos e docencia dos seus centros, o que o levou a manifestar 
a súa disposición a establecer convenios de colaboración coa 
UDC. A proposta de acordo incluiría desde o intercambio de 
estudantes e profesorado ata o establecemento de programas de 
investigación conxuntos xunto coa colaboración en transferencia 
de tecnoloxía. “A Universidade da Coruña e a Ocean University 
of China temos moitas cousas en común, o que posibilitará 
chegar a acordos e colaboracións conxuntas de grande interese”, 
manifestou o representante desta universidade chinesa, ao tempo 
que se mostraba interesado polas posibilidades de aprendizaxe da 
cultura e do idioma que ofrece a Facultade de Filoloxía coruñesa. O 
encargado de recibir os visitantes foi o vicerreitor de Investigación 
e Transferencia, Ricardo Cao, quen lles amosou o Centro de 
Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) 

onde coñeceron as instalación dos laboratorios de Portos e Costas e 
mais o de Hidráulica. Xa no campus de Ferrol foron recibidos pola 
súa vicerreitora, Araceli Torres, e por investigadores de grupos 
técnicos. 

Os representantes da delegación chinesa interesáronse polas 
titulacións e as investigacións que se desenvolven en ambos os 
campus, xa que na súa universidade contan con docencia en eidos 
relacionados coa oceanografía, as pesqueiras e a enxeñaría naval. 
“A Universidade da Coruña e a Ocean University of China están moi 
centradas no mar e temos a responsabilidade de coidar o océano 
e facelo un medio sustentable porque é importante para o futuro 
do ser humano”, destacou, o representante da Ocean University 
of China, que é a universidade máis importante dese país en 
titulacións relacionadas coa oceanografía e pesqueiras con preto de 
40.000 alumnos e alumnas, dos que 1.200 proceden doutros países.

A Coruña, no posto 16 da Clasificación Web de Universidades en España
A Universidade da Coruña ocupa o posto número 16 na 
Clasificación Web de Universidades de España, e o 315 na listaxe 
mundial, segundo un informe realizado polo Laboratorio de 
Cibermetría, dependente do Consello Superior de Investigacións 
Científicas. Esta clasificación abrangue as institucións de ensino 
superior de todo o mundo de acordo coas prestacións académicas 
e de investigación, prestixio e visibilidade internacional e 
compromiso coas políticas de acceso aberto. Concretamente, o 
informe presenta resultados para catro indicadores: presenza, 
que mide o volume de información publicada na web; impacto, 
construído a partir dos vínculos recibidos de terceiros; apertura, 

que conta o número de documentos que se ofrecen en aberto; 
e excelencia, que inclúe os artigos de calidade situados entre o 
10% máis citado de cada especialidade. Os resultados globais no 
plano internacional amosan un gran dominio das universidades 
estadounidenses, con Harvard, MIT, Stanford e Berkeley á cabeza, 
mentres que a primeira non estadounidense é a de São Paulo, no 
posto 15, que despraza a Cambrigde ata o posto 20. A primeira 
universidade hispanofalante é a UNAM de México, no posto 41, 
por diante da Complutense de Madrid, que se sitúa no posto 81. As 
universidades Autónoma de Barcelona e Politécnica de Catalunya 
aparecen tamén entre as cen primeiras.

A UDC doa equipamento docente a un instituto de Nicaragua
A Universidade da Coruña, en colaboración coa ONG Solidariedade 
Galega e as empresas Pescanova, Talleres Reunidos Beges e 
Transportes Benito Vega Martínez, fixo unha doazón de 24 
mesas de estudo con 48 cadeiras e 232 cadeiras de pa para aulas 
e salón de actos ao Instituto de Liderazgo de Las Segovias en 
Nicaragua (ILLS). Trátase da primeira dunha serie de doazóns que 
se realizarán co fin de tratar de dotar este instituto do material 
docente preciso para desenvolver o seu labor académico.

O ILLS é unha organización da sociedade civil nicaraguana 
comprometida coas persoas excluídas e que dirixe os seus esforzos 
a promover o desenvolvemento e a transformación da sociedade. A 
vinculación da Universidade da Coruña con este proxecto procede 
da colaboración directa da Oficina de Cooperación e Voluntariado 

con este instituto desde o ano 2010, coincidindo coa estadía dun 
alumno coa bolsa “Proxecto de Coñecemento da Realidade”. Unha 
experiencia que resultou moi positiva e tivo continuidade nos 
dous anos seguintes. Ademais, este ano iniciouse a colaboración 
no proxecto do Instituto de Liderazgo de Las Segovias para crear 
unha universidade pública nesta zona consistente en establecer 
contactos e facer de intermediarios para que o profesorado e o 
persoal de administración e servizos da UDC participe na creación 
dos contidos e das titulacións que se impartirán nesta universidade. 
Por outro lado, a Universidade da Coruña está presente neste 
proxecto a través da ONG Solidariedade Galega, coa que asinou 
un acordo de colaboración para campañas de asistencia sanitaria 
especializada nesa zona de Nicaragua desde o ano 2003.

U + Entrevista P10-11

Sofía Toro e  
Támara Echegoyen

U + Reportaxe P4-7

Inauguración de curso

Directorio P2

Editorial P2

Xosé Luís Armesto

U + Sociedade P3

Antonio Abril Abadín

U + Transferencia P8-9

Viveiro de empresas

U + Empresa P12

Asociación Galega de 
Empresa Familiar

U + Centros P13

Universidade Sénior

U + Actualidade P14-15

U + Personaxes P16

Ramón Núñez

Universidade&SociedadeBlogpaper



Científicos do Grupo de Investigación 
en Bioloxía descobren unha nova 
especie de navalla en Terranova
Profesionais da bioloxía do Grupo de Investigación en Bioloxía 
Evolutiva da Universidade da Coruña, da empresa de base 
tecnolóxica (spin-off) AllGenetics e do Departamento de 
Biociencias da Universidade de Aarhus (Dinamarca) acaban de 
facer público o descubrimento dunha nova especie de navalla, 
procedente da illa de Terranova, en Canadá. A nova especie foi 
bautizada co nome científico de Ensis terranovensis, despois de ser 
atopada na localidade de Long Pond, Conception Bay (Terranova). 
Este descubrimento enmárcase no proxecto colaborativo que os 
especialistas en xenética Joaquín Vierna, Ana M.ª González Tizón e 
Andrés Martínez Lage desenvolven co ecólogo mariño Kurt Thomas 
Jensen, da citada universidade danesa. 

Concretamente, o proxecto consistiu na realización dunha análise 
xenética das poboacións da navalla Ensis directus, que permitiu 
detectar que a poboación analizada de Terranova é en realidade 
unha nova especie. Ensis directus é unha navalla nativa da costa 
leste dos EE UU e Canadá que está invadindo a costa atlántica 
europea cuxa localización actual vai desde o sur de Noruega ata 
Francia, con poboacións illadas en Gales e no golfo de Biscaia. O 
achado, que foi publicado na revista Marine Biology, espertou o 
interese de varios expertos do Canadian Museum of Nature, cos 
que os investigadores europeos realizarán novos estudos sobre a 
distribución, ecoloxía e historia evolutiva desta nova especie.

Un profesor da UDC, único 
investigador español nun proxecto 
sobre o xenoma
O profesor e investigador da Universidade da Coruña José M. 
Eirín-López é o único español integrante do equipo internacional 
formado por algúns dos máis prestixiosos investigadores do 
mundo, que vén de presentar unha nova nomenclatura dinámica e 
flexible para as denominadas histonas, que son pequenas proteínas 
que constitúen grupos ou familias no noso xenoma. Por tanto, 
organizar estas proteínas constituirá unha poderosa ferramenta 
para catalogar de modo eficiente a gran diversidade de proteínas 
resultantes da secuenciación masiva de xenomas. José Eirín-López 
ocupa un posto de Investigador Ramón y Cajal e dirixe o grupo 
de investigación CHROMEVOL-XENOMAR no Departamento de 
Bioloxía Celular e Molecular da Universidade da Coruña, onde 
ademais imparte docencia no grao en Bioloxía, así como nos 
programas de tres mestrados: de Bioloxía Molecular, Celular e 
Xenética, Biotecnoloxía Avanzada e Bioloxía Marina. En canto ao 
proxecto, está liderado polos investigadores Paul Talbert e Steven 
Henikoff no Howard Hughes Medical Institute de Seattle, e aglutina 
máis de 40 prestixiosos investigadores de 35 institucións de todo o 
mundo. 

A Refinaría Repsol doa dous equipos 
ao Laboratorio de Combustibles do 
campus de Ferrol
O reitor da Universidade da Coruña, Xosé Luís Armesto Barbeito, 
e o director da Refinaría de Repsol, Luís Felipe Llamas Gómez, 
asinaron un convenio de colaboración para a doazón de dous 
equipos ao Laboratorio de Combustibles, situado no Campus 
de Ferrol. Para o reitor trátase dunha importante mostra de 
colaboración que representa o que promove a UDC: aproximar a 
universidade ao tecido empresarial do noso contorno. Ademais, 
engadiu, constitúe o comezo dunha relación máis frutífera 
agora que todo o alumnado de grao ten incluídas as prácticas 
profesionais dentro do seu plan de estudos. Pola súa banda, o 
director da refinaría lembrou o papel da universidade como fonte 
de coñecemento e destacou que un terzo do alumnado universitario 
con dotación de bolsas remuneradas, prácticas e proxectos fin de 
carreira nestas instalacións nos últimos cinco anos procede da 
UDC. A dotación de equipos analíticos doados consiste en dous 
destiladores AD-6 para a destilación D-86 de produtos petrolíferos 
e un espectrofotómetro de fluorescencia de raios X (FRX) para 
análises de xofre en combustibles.

Premio da Sociedade Internacional de 
Bioética para unha docente coruñesa
A profesora da Universidade da Coruña Viviana García Llerena vén 
de gañar o premio da Sociedade Internacional de Bioética (SIBI) 
por un traballo sobre o consentimento informado. Desde 2002 a 
SIBI convoca anualmente un concurso internacional que premia 
o mellor traballo de investigación científica no ámbito da bioética 
e a el concorren libros inéditos de todo o mundo escritos en 
español e inglés. Trátase dun mérito de especial relevancia porque 
a avaliación se realiza sen que o xurado coñeza a identidade nin 
a orixe das obras, pois estas preséntanse baixo pseudónimo. O 
traballo galardoado titúlase “Unha concepción fundamental do 
consentimento informado: A integridade física en investigación e 
medicamento”. 

O xurado estivo presidido por Marcelo Palacios (España) e 
composto por especialistas de recoñecido renome no mundo da 
bioética como Volnei Garrafa (Brasil), Santiago Grisolía (España) 
e Svitlana Pustovit (Ucraína). O premio está financiado pola 
Xunta Xeral do Principado de Asturias e a SIBI, que outorga ao 
gañador unha dotación económica de 12.000 euros e un diploma 
acreditativo, para alén de se encargar da publicación do libro 
tanto en inglés como en español, co fin de lograr a súa difusión 
internacional.

Normal inicia o novo curso con numerosas actividades 
artísticas, formativas e divulgativas
Residencias artísticas, ensaios de espectáculos, obradoiros de 
danza e teatro… o espazo de intervención cultural da UDC, 
Normal, comeza o novo curso con forza e con numerosos e 
interesantes proxectos abertos a toda a comunidade universitaria 
e ao público en xeral. Ademais das exposicións, concertos, charlas 
ou presentacións que se irán desenvolvendo ao longo do curso, 
Normal, acolle, por exemplo, o laboratorio de creación e instalación 
de ‘La Brecha’, consistente nunha residencia creativa en forma de 
laboratorio aberto ao público, para que a xente poida coñecer o seu 
proceso de traballo e intercambiar cuestións cos propios artistas.

Tamén é o escenario para os ensaios e as funcións dun espectáculo 
de teatro que, baixo a dirección de Rubén Ruibal, coordinador da 
Aula de Teatro e Danza da UDC, está a representar a Universidade 
da Coruña en diferentes festivais. Alén do mencionado, estanse a 
impartir cursos de iniciación á danza contemporánea, impartidos 
por Rut Balbís, coreógrafa e bailarina da compañía Pisando Ovos, 
ademais de coordinadora da Aula de Danza da UDC. A iniciación 
ao teatro tamén ocupa unha das actividades formativas de Normal, 
cun curso práctico dirixido especialmente a persoas con pouca 
experiencia, e que afonda no traballo do corpo, nas dinámicas de 
grupo, na construción de personaxes ou na abordaxe de textos. O 
curso está impartido por Carlos Losada, autor e director teatral, e 
director artístico de Teatro Cachuzo.
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Director do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT)

O mellor recordo como 
estudante (na escola/instituto ou 
universidade)
Tiña eu 12 anos cando 
entrei por primeira vez nun 
laboratorio de química. Alí o 
profesor mostrounos como uns 
cristaliños vermellos colocados 
no fondo dun tubo de ensaio, ao 
seren quentados, desprendían 
un gas mentres se formaban 
arredor das paredes do tubo 
unhas gotas pequenas dun 
líquido metálico, como o que 
había nos termómetros. Aquela 
experiencia fascinoume e tamén 
condicionou a miña vida.

O profesor que máis o 
marcou (na escola/instituto ou 
universidade)
Afortunadamente son varios os 
profesores dos que gardo bo 
recordo. Entre eles destacaría 
a don Luís Díaz (ao que todos 
coñeciamos como “Paquete”), 
que me ensinou a usar a física 
para pensar nas causas dos 
fenómenos da vida cotiá, e a 
Francisco José Alcántara, que 
me espertou o cariño pola 
arte, o cinema, a literatura e a 
filosofía.

A súa materia pendente (na vida 
profesional ou persoal)
Dirixir unha película de cinema. 
Unha das cousas que sempre 
quixen ser, e que cheguei a 
pensar na adolescencia, era 
director cinematográfico, mais 
nos anos 60 non estaba moi 
claro o camiño que se podería 
seguir.

A viaxe de fin de curso que lle 
gustaría ter feito
Das cidades que coñezo hoxe 
a miña preferida e Florencia. 
Dela teño recordos imborrables, 
conmovido ante o David de 
Miguel Anxo, imaxinándome a 
Leonardo e Boticelli na Ponte 
Vecchio ou axeonllado ante a 
tumba de Galileo. 

Un fito na historia da ciencia e a 
divulgación científica
Pois precisamente creo que a 
publicación do Sidereus nuncius 
de Galileo en 1610 é un feito de 
gran significación. É a primeira 
vez que un descubrimento 
científico, e ademais de tal 
importancia que fará cambiar 
a nosa imaxe do cosmos, se 
ofrece ao coñecemento público 
cunha publicación ilustrada ás 
poucas semanas de se producir.

A principal lección que lle deron
Á hora de escoller, quedo cunha 
frase dun dos meus mestres, 
Chucho Garrido: “Só se aprende 
o que se fai”. Hoxe considero 
a experiencia propia como 
algo imprescindible, porque 
facer algo significa pasar por 
vivencias que implican, alén 
do coñecemento de obxectos, 
persoas, feitos ou fenómenos, 
a adquisición de habilidades 
e a adopción de actitudes. En 
todo iso consiste o feito da 
aprendizaxe. Aprender é vivir, e 
vivir é aprender.

Se volvese aos 18 anos, elixiría 
a mesma profesión?
Se a universidade fose a mesma 
que daquela, si. Estou contento 
co camiño percorrido e sigo 
pasándoo ben facendo o que 
fago. Se tivese 18 anos no 
mundo de hoxe non teño nin 
idea do que faría, mais seguro 
que estaría inquedo.

O mellor recordo que conserva 
dos seus inicios na vida 
profesional
Alá polos anos 1975 e 1976, 
cando tiven a oportunidade 
de dar clases de ciencia aos 
nenos máis pequenos. Con 
eles aprendín o difícil que é 
describir, definir, ordenar, 
clasificar... e buscar as causas 
das cousas. Os mellores 
recordos son os dos momentos 
en que as crianzas facían as 
súas propostas para resolver 
as dificultades que eu lles 
formulaba.

O mellor consello que recibiu
Deumo meu pai (que foi o meu 
primeiro mestre) cando saín 
de casa o día da miña voda. 
Díxome: Se a túa muller se 
empeña en que te botes pola 
fiestra, búscaa baixa.

O mellor consello que daría
Tómoo prestado de Horacio: 
Carpe diem quam minimum 
credula postero. É moi 
importante que non deixemos 
de lle tirar partido a cada día e a 
cada momento da nosa vida.

Quixo que o tragase a terra 
cando...
Por moitas voltas que lle dou, 
non recordo ter pasado nunca 
por esa situación. Supoño que 
a memoria ten un filtro especial 
para eliminar eses recordos.

O logro do que se sente máis 
orgulloso
Poñer en marcha os museos 
científicos coruñeses. Cada un 
deles ten a súa singularidade en 
temática, linguaxe, dotacións, 
estilo e actividades, e entre 
todos constitúen un recurso de 
educación científica de primeiro 
nivel para unha comunidade 
como a nosa.

O seu maior reto cumprido na 
súa profesión
Conseguir que o MUNCYT se 
inaugurase na Coruña. Nunca 
puiden imaxinar que a cidade 
onde nacín puidese ser sede 
dun museo nacional que subliña 
aquel aspecto da cultura que 
creo máis útil para as persoas 
e máis importante para a 
sociedade.

O seu ben máis prezado
A memoria do meu ordenador. 
É o que escollería en primeiro 
lugar para levarme nunha 
emerxencia. 


