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O medio ambiente é finito. E sendo unha 
obviedade non parece que se estea tomando 
como tal. A Universidade da Coruña dispón desde 
hai dous anos dunha Oficina de Medio Ambiente 
porque entendemos que non podemos eludir a 
nosa responsabilidade como institución, fóra da 
que cada un asuma persoalmente. 

Neste tempo de funcionamento da OMA non 
se pode avaliar aínda o impacto que supón a 
súa actuación dentro do noso contorno, pero 
si podemos adiantar que se están dando pasos 
de cara a mellorar a xestión ambiental da UDC 
e de aumentar a sensibilidade de alumnos, 
profesores e persoal universitarios nas cuestións 
relacionadas co medio ambiente. O compromiso 
co desenvolvemento sostible estaba xa na axenda 
da UDC desde antes da creación da OMA, como o 
certifica a instalación solar térmica da Facultade 
de Ciencias do Deporte e da Educación Física, 
que produce o 35% da enerxía que se consume 
na piscina e nos pavillóns deportivos. Tamén se 
produciu unha mellora da iluminación exterior 
dos campus co resultado dun aforro enerxético 
do 20%.

Dentro das iniciativas postas en marcha por 
esta oficina en materia da auga, destaca unha 
que acaba de comezar e que une a protección 
ambiental co voluntariado coa fin de implicar 

os nosos alumnos en temas de calado. Así, en 
xaneiro comezou o Proxecto Ríos. Esta actividade 
vaise centrar nos próximos meses na inspección 
e avaliación dos ríos que atravesan o campus de 
Elviña cunha especial atención á flora existente 
neles, tanto a autóctona como a invasora. As 
primeiras análises indican que o estado de 
saúde do río que cruza o campus máis grande 
da entidade académica coruñesa é francamente 
mellorable. 

Pero o interese da Universidade da Coruña 
polo medio non é só o interese desta como 
institución, senón que, fundamentalmente é o 
interese que suscita o tema nos seus integrantes, 
nomeadamente os seus investigadores. Á 
fin estamos na parte biótica do conxunto de 
elementos que forman a Terra.

A Universidade da Coruña ten en construción o 
Centro de Investigacións Científicas Avanzadas, 
dentro do proxecto de Parque Tecnolóxico, para 
que dea cabida aos grupos de investigación que 
desenvolven as súas indagacións en áreas como a 
química e a bioloxía ligadas aos recursos naturais 
e á protección ambiental. 

Un reto atractivo que esperamos facer realidade 
este ano.
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En xaneiro deste ano 2010, a Comisión 
Mixta de Financiamento Universitario 
do Ministerio de Educación elaborou e 
someteu a discusión dos axentes que 
compoñen o sistema universitario español, 
un “documento de reflexión sobre a 
mellora das políticas de financiamento 
das universidades para promover a 
excelencia académica e incrementar 
o impacto socioeconómico do sistema 
universitario español”. O documento incide 
na necesidade de que as universidades 
españolas se impliquen no cambio 
económico baseado no coñecemento 
e a mellora da innovación, e faise eco 
do compromiso por parte do Goberno 
de España de impulsar a estratexia 
Universidade 2015 para, entre outros 
obxectivos, “incrementar o valor social e 
económico do coñecemento que se xera na 
universidade e lograr un maior compromiso 
desta cos retos sociais, culturais e 
medioambientais da nosa sociedade”. 
En concreto, asume o obxectivo de que 
as universidades españolas se convertan 
en pezas clave do cambio do modelo de 
crecemento que as novas tecnoloxías e 
desafíos da competitividade reclaman, 
con especial intensidade, no noso país. 
Iso significa, segue dicindo, recoñecer ás 
universidades unha contribución social 
e económica moito máis relevante que a 
desempeñada até agora, ao atribuirlles un 
papel destacado no crecemento económico 
baseado nas melloras da productividade 
que podan derivarse dun cambio na 
especialización da economía, impulsado 
polo desenvolvemento científico e 
tecnolóxico e pola innovación.

O documento bebe nas fontes do 
compromiso da Unión Europea de basear 
a competitividade da súa economía, na 
nova sociedade do coñecemento, nunha 
educación e formación que funcionen como 
motores da cultura humanística, científica 
e tecnolóxica, acelerando o crecemento 
económico, a innovación, a investigación, 
a competitividade, o emprego duradeiro, 
e a integración social, pero tamén se fai 
eco da débil experiencia das universidades 
españolas para actuar como motores dun 
cambio desta natureza, debido, entre 
outras cosas, a unha falla de tradición 
na implicación e colaboración co tecido 
produtivo e á escasa cultura para realizar 
investigación baixo demanda. 

Chama a atención, de xeito positivo, a 
insistencia do documento en reclamar 
un maior protagonismo das nosas 
universidades como motores do cambio 
económico, pechando un círculo virtuoso 
que cada vez é máis urxente e evidente na 
España actual: necesitamos universidades 
ben financiadas e excelentes (non pode 
haber excelencia sen suficiencia económica) 
para que as tres misións da Universidade 
-docencia, investigación e difusión e 
transferencia de resultados para a súa 
posta en valor polo tecido produtivo- xeren 
creación de riqueza e desenvolvemento 
social e económico, de xeito que o 
sistema universitario apoie de verdade as 
necesidades sociais e económicas do país.

Centrándonos agora no coñecemento, 
para que o ensino universitario cree 
verdadeiro valor social e económico, 
ademais de ser excelente, ten que fomentar 
a innovación e adaptar as súas titulacións, 
contidos e planos de estudo para que, 
non so os coñecementos, senón tamén as 
competencias e aptitudes profesionais que 
adquiran os seus estudantes, estean en liña 
coas necesidades reais da sociedade e das 
súas empresas, neste reto que agora se 
nos plantexa de construír un novo modelo 
produtivo impulsado polo desenvolvemento 
científico e tecnolóxico e pola innovación. 
É o que, con outras palabras, recoñece o 
documento ao dicir que “as universidades 
deben mellorar e colaborar na formación 
de novos dirixentes, tecnólogos e 
emprendedores e axudar e potenciar a 
creación de empresas de base tecnolóxica, 
potenciando o espírito emprendedor dos 
seus titulados e profesionais, sen a presenza 
dos cales a aparición deste novo tipo de 
empresas é completamente imposible”.

Recentemente publicouse na nosa 
universidade o “Libro sobre Competencias 
Profesionais dos Universitarios”, importante 
e meritorio traballo de investigación - coa 
inestimable axuda de 907 empresas e 1.052 
titulados - do “Observatorio Ocupacional”, 
servizo da UDC encargado da investigación 
sobre as condicións de empregabilidade 
dos titulados universitarios, dirixido pola 
profesora Mª Jesús Freire, e editado polo 
Consello Social. A iniciativa enmárcase 
na política de interrelación universidade 
– sociedade e a súa conclusión é que 
a universidade non so debe impartir 
coñecementos aos seus estudantes, senón 

que ademais ten a obriga de formalos, 
precisamente, naqueles valores, aptitudes, 
habilidades e competencias que as 
empresas reclaman e, a partir de aquí, 
delimitar as competencias profesionais 
que, na medida en que son requiridas 
polas empresas, xa sexan xenéricas ou 
transversais, en canto aplicables a calquera 
saída profesional, xa sexan específicas 
ou propias de titulacións concretas, son 
precisamente as que o titulado universitario 
necesita adquirir, desenvolver ou mellorar, 
para que a universidade sexa o provedor 
dos recursos humanos que necesita o 
sistema económico e se favoreza a inserción 
laboral dos nosos egresados, en definitiva, 
para que o coñecemento excelente cree de 
xeito eficiente valor social e económico. 

E neste tema queda un longo camiño que 
percorrer, porque como pon de releve 
o estudo de competencias para a nosa 
UDC, as competencias aplicadas polos 
graduados nas empresas e as requiridas 
por estas sempre exceden ás adquiridas 
na universidade, coa excepción dos 
coñecementos básicos da profesión. 
Diferenciais en competencias como 
a toma de decisións, a capacidade de 
aplicar os coñecementos á práctica ou á 
responsabilidade no traballo, amosan que 
a formación adquirida na universidade e as 
necesidades das empresas non coinciden. 
A lóxica que subxace é o esforzo que debe 
levar a cabo a universidade para capacitar 
mellor aos titulados cara o mercado laboral.
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A sensibilidade ambiental non é xa unha 
opción, senón unha necesidade para 
calquera profesional competitivo ou para 
calquera membro do persoal investigador 
ou docente. As empresas que non se deixan 
guiar polo desenvolvemento sustentable 
non teñen futuro e o mesmo ocorre coas 
institucións académicas. A universidade do 
século XXI ten que estar presidida por uns 
principios de sustentabilidade e respecto 
ao contorno, que na UDC teñen como 
principal instrumento e guía á Oficina de 
Medio Ambiente (OMA), dependente da 
Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión 
Ambiental. Neste centro, dirixido por 
Manuel Soto, non só se propón coordinar 
a xestión ambiental dos campus e articular 
as accións para a incorporación das 
cuestións ambientais na formación dos 
novos profesionais, senón que tamén 
é fundamental impregnar da cultura 
ambiental toda a comunidade educativa 
para que despois, na súa profesión, 
apliquen esa pegada en todos os labores 
que desenvolveren. Como sinala Soto, 
“non podemos acadar unha universidade 
sustentable se a sociedade non o é”. 
Por iso, unha das estratexias da OMA é 
conseguir que todas as disciplinas inclúan 
“un punto de reflexión e unha ollada ás 
cuestións ambientais”.

Estas estratexias están recollidas na 
chamada Guía de sustentabilidade da UDC, 
da que xa está completado o borrador e se 
agarda que nos próximos meses se aprobe 
a proposta definitiva. Nela concéntranse 
todas as accións relacionadas co medio 
que está a desenvolver a Universidade, 
algunhas das cales están moi avanzadas e 
está dividida en tres eixos fundamentais. 
O primeiro deles céntrase no estudo do 
campus e da actividade universitaria, e 
recolle información sobre a caracterización 
do contorno, o ordenamento territorial, a 
relación da universidade coa sociedade 
e co territorio, e mais a incidencia da 
mobilidade. Nesta epígrafe inclúese un 
índice de caracterización da xestión 
ambiental que é a chamada pegada 
ecolóxica, que avalía o impacto ambiental 
da Universidade da Coruña.

Eficiencia enerxética

O segundo eixo céntrase no transporte 
e a mobilidade, o uso da enerxía nas 
instalacións e a utilización da auga, alén da 
xestión de residuos e do medio atmosférico. 

O compromiso da Universidade co contorno
Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental

Con respecto á eficiencia enerxética, 
téñense desenvolvido nos campus 
bastantes actuacións caso da substitución 
da iluminación exterior do campus e nos 
interiores dalgunhas dependencias, así 
como a ambientalización natural naquelas 
instalacións que así o permitiren. A 
sectorialización enerxética individualizada 
de despachos e áreas tamén resultou útil 
para moderar o uso da calefacción segundo 
as necesidades, co fin de evitar situacións 
rechamantes como a de abrir ventás no 
inverno por mor dunha calefacción excesiva 
que non hai xeito de calibrar.

Servizo de bicicleta

Canto á mobilidade, unha das actuacións 
que se puxeron en práctica foi o servizo 
de bicicleta, co fin de tentar rachar con 
esa barreira cultural e emular moitos 
países en que o uso das dúas rodas está 
totalmente estendido na sociedade. A iso 
hai que lle sumar, como apunta Manuel 
Soto, as dificultades engadidas do acceso 
aos campus de Elviña e A Zapateira, de 
aí que o director da OMA lembre que a 
construción dun carril-bici desde A Palloza 
é unha vella reivindicación pola que se 
leva catro anos agardando, mais é un tema 
que non depende da Universidade. Non 
obstante, malia estes obstáculos, o servizo 
de bicicleta funcionou moi ben e ten unha 
alta demanda, que ascende xa a unhas 
250 persoas, o cal supera a oferta, que 
pasará das 85 bicis ás 120 dado o éxito da 
iniciativa. Tamén está a dar bos resultados, 
sobre todo nos períodos de bo tempo, a 
modalidade de préstamo para a mobilidade 
entre centros e que é moi utilizada polo 
persoal.

Voluntariado ambiental

Outra das accións recollidas na mencionada 
guía de sustentabilidade é o voluntariado 
ambiental, que Manuel Soto salienta como 
unha ferramenta de grande importancia 
e nova na UDC, e se iniciou cun primeiro 
programa ligado ao estudo dos ríos, que 
está coordinado por Adega. Outra faceta da 
custodia do territorio, pioneira en Galicia, 
que se quere pór en marcha é a posibilidade 
de outorgar a colectivos ecoloxistas ou 
universitarios a xestión de determinados 
aspectos dos recursos naturais en espazos 
concretos do contorno como parcelas de 
monte, seccións de ríos ou charcas, para 
levar un seguimento ambiental. 

Vinculado, tamén, ao eido da custodia do 
territorio, estase a abordar a creación de 
hortas urbanas con criterios ecolóxicos, co 
fin de promover a sensibilidade ambiental 
dos membros da comunidade universitaria 
e manter áreas de cultivo que teñen unha 
gran riqueza paisaxística, ecolóxica e 
urbana. O proxecto cobra un significado 
especial ao tratar de recuperar algunhas 
desas hortas de Elviña que durante séculos 
foron o primeiro punto de abastecemento 
de hortalizas para a cidade.

Ambientalización curricular

Por último, o terceiro eixo que completa a 
guía curricular é tamén o máis complexo: 
a ambientalización curricular. Esta 
denominación encerra o máis difícil de 
conseguir –pero tamén o máis efectivo a 
longo prazo– e que require un gran traballo 
de fondo. Trátase de incluír a cultura 
ambiental en todas as disciplinas e áreas 
de coñecemento da universidade, en todas 
as titulacións, desde as técnicas até as 
científicas, as humanidades ou as xurídico-
sociais. Porque o importante da pegada 
ecolóxica é, como conclúe Manuel Soto, 
“a formación e a sensibilidade con que o 
alumnado sae da facultade”.
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Que é a pegada ecolóxica?

A pegada ecolóxica é un termo que nace 
da disciplina de economía ambiental que, 
para o caso dunha institución académica, 
mide a contribución dun campus ao cambio 
climático, mediante a análise de variables 
como o consumo de enerxía eléctrica, 
gasóleo e derivados, así como as condicións 
de construción dos edificios, sen esquecer 
a mobilidade (o desprazamento de cada 
membro da comunidade universitaria desde 
o seu domicilio até o centro de traballo), 
para alén doutros aspectos como o consumo 
de auga e de papel, e mais a xestión de 
residuos. Neste cómputo, non se consideran 
os impactos relacionados coas actividades 
particulares dos membros da comunidade 
universitaria, que probablemente sexan 
maiores que as derivadas da súa faceta 
profesional ou de estudo.

Os resultados mídense en toneladas de 
dióxido de carbono que, á súa vez, se 
transforman en hectáreas tendo en conta a 
capacidade do bosque galego para absorber 
este CO2. É dicir, a pegada ecolóxica 
é a superficie de terreo necesaria para 
abastecer unha poboación ou manter unha 
actividade. No caso da Universidade da 
Coruña o resultado provisorio acadado 
foi de 3500 hectáreas, o que se traduce, 
coa suma de profesorado, persoal de 
administración e servizos e alumnado, en 
0,15 hectáreas per capita. Destes datos 
extráese que estamos nunha situación 
parella á das universidades do Estado que 
xa realizaron estes mesmos cálculos. Por 

exemplo, na comparativa por edificios 
docentes a pegada ecolóxica da UDC é moi 
similar á da Universidade Politécnica de 
Cataluña, que é pioneira do Estado neste 
campo xunto coa Universidade Autónoma 
de Madrid.

A pegada ecolóxica global da humanidade 
sobre o planeta apunta a 2,8 hectáreas per 
capita, cando os recursos dispoñibles se 
calculan en 2,1 hectáreas. Isto significa 
que a superficie produtiva é inferior 
aos recursos que estamos a consumir. 
Este indicador de non sustentabilidade 
agrávase nos países máis desenvolvidos. 
Por exemplo, en Galicia, a media é de 6 
hectáreas, unha das máis altas do Estado, 
mais pode chegar incluso a dez nos 
territorios máis industrializados. O caso 
galego vén motivado, segundo os expertos, 
por tres factores: o transporte (que se fai 
máis complicado debido á orografía e ao 
esparexemento poboacional), as centrais 
térmicas existentes na comunidade e a 
alimentación da poboación galega, baseada 
en gran medida en proteína de orixe animal 
(carne e peixe).

Con respecto á alimentación, na 
Universidade da Coruña fíxose unha enquisa 
para comprobar o estilo de alimentación 
dos universitarios, e vanse realizar 
recomendacións aos xestores dos comedores 
para ofrecer menús ecolóxicos menos 
intensivos en proteína animal, con máis 
agricultura ecolóxica e con produtos locais.

Tamén se está a abordar un proxecto 
piloto de compostaxe nun dos comedores 
universitarios, para que os residuos 
orgánicos permanezan no ámbito do 
campus convertidos en compost, aos 
que se lles darán diversas utilizacións. 
Por exemplo, pódense empregar como 
fertilizantes nas hortas e que finalmente 
algúns dos produtos recollidos se ofrezan 
nos comedores do campus. De feito, isto 
mesmo xa se fixo coa primeira produción 
de mazás, o cal pode ser un primeiro paso. 

Programas de especialización ambiental

A especialización en temas ambientais é 
outro dos obxectivos da Universidade da 
Coruña e nesa liña enmárcase o convenio 
asinado coa Consellería de Medio Ambiente 
para implantar dous mestrados en ciencia 
e tecnoloxía ambiental e enxeñería da 
auga e química ambiental e fundamental. 
Esta colaboración permitirá establecer un 
programa formativo de carácter oficial, 
especializado e orientado á práctica, co 
fin de que as persoas interesadas poidan 
completar a súa formación en temas 
ambientais e de sustentabilidade. A posta 
en marcha destes programas supón un salto 
cualitativo moi importante en Galicia para 
establecermos un nexo entre os estudos 
universitarios e o medio, ao permitir que 
120 persoas xa tituladas enfoquen as súas 
carreiras cara ao estudo e á especialización 
no medio.

A Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión 
Ambiental é o piar en que se desenvolven 
os eixos fundamentais da sustentabilidade 
na Universidade da Coruña. O vicerreitor, 
Xosé Lois Martínez, explica que os 
ámbitos de actuación abranguen desde 
a ordenación territorial até a relación co 
contorno urbano e metropolitano, así como 
a adaptación dos edificios e dos espazos 
públicos a políticas de eficiencia enerxética 
e habitabilidade. “Abórdase o tema da 
sustentabilidade como algo global”, resume 
o vicerreitor, que salienta como unha 
das apostas principais a necesidade de 
concibirmos os campus como fragmentos 
da cidade, auténticos barrios especializados 
no coñecemento, a investigación, o 
desenvolvemento e a experimentación ao 
servizo do conxunto da sociedade. Por 
tanto, precisan dunha cohesión territorial 
e dunha serie de infraestruturas que 
abranguen desde o transporte até espazos 
verdes, lugares de relación e edificios 
de traballo en que se garanta o confort 

dos usuarios e a utilización racional da 
enerxía. A problemática do transporte 
e os desprazamentos perfílanse, xa que 
logo, como unha peza fundamental, posto 
que cómpre conectar adecuadamente os 
campus, e concretamente os da Coruña, 
coa primeira coroa urbana de Oleiros, 
Culleredo, Cambre ou Arteixo, que é 
onde existe unha maior poboación de 
potenciais estudantes. Así pois, Xosé Lois 
Martínez estima necesario mellorar a rede 
de transporte público e establecer unha 
oferta máis atractiva con horarios e tarifas 
adaptadas ás necesidades.

Con respecto á ordenación do espazo, a 
implantación dun enfoque ecolóxico no 
urbanismo rexe as iniciativas postas en 
marcha até o momento, que no referente 
a espazos públicos inclúen desde a posta 
en marcha da zona 30 (limitación de 
velocidade no interior dos campus), o 
cal favorece ao peón, até medidas para 
reducir o uso dos vehículos privados como 

é o programa de aluguer de bicicletas. 
No referente a espazos verdes, quérese 
promocionar unha paisaxe cultural, que 
teña como punto de partida o Castro 
de Elviña, catalogando, inventariando 
e poñendo en valor todos os elementos 
culturais que pode haber dentro do 
campus. O obxectivo é acadar un campus 
equilibrado entre o espazo edificado e a 
conservación do solo dedicado a espazos 
verdes, áreas agrícolas e áreas forestais 
mediante o establecemento dunha política 
de conservación do solo, dos ecosistemas e 
dos contornos naturais.

Por último, a eficiencia enerxética é 
outro dos retos en que está a traballar a 
Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión 
Ambiental, mellorando tanto a xestión de 
residuos fomentando a reciclaxe como 
o aforro enerxético nos edificios e na 
iluminación pública, así como a utilización 
de enerxías renovables como é o caso da 
solar.

Xosé Lois Martínez
Vicerreitor de Infraestruturas e Xestión Ambiental

Apostando polo uso sustentable do territorio nos campus
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Damià Barceló
Investigador do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

“O descenso dos 
caudais pode facer 
moi preocupante 
a concentración 
de drogas e 
fármacos nos ríos”
O científico Damià Barceló é o coordinador 
da participación española no ambicioso 
proxecto da Unión Europea “Aquaterra”, 
que ten como obxectivo avaliar a calidade 
das augas de cinco ríos europeos, entre os 
que se atopa o Ebro. Un estudo que, tras 
cinco anos de traballo exhaustivo, deitou 
uns resultados moi rechamantes. O de 
maior eco mediático foi o referente á gran 
cantidade de cocaína detectada nestas 
augas, mais hai moitos outros datos que 
deben obrigar a unha reflexión sobre o que 
estamos a facer cos nosos ecosistemas.

Que medicións se fixeron no río Ebro? 
Fixemos medicións tanto de contaminantes 
prioritarios como hidrocarburos ou 
insecticidas, como dos novos contaminantes 
caso de fármacos e drogas. Analizáronse 
desde as augas até os sedimentos, peixes 
e mostras do fondo en 18 puntos que 
coinciden coas estacións da Confederación 
Hidrográfica do Ebro. En total, unhas 
depuradoras que cobren máis de 1,5 millóns 
de habitantes.

Cales foron os principais contaminantes 
atopados?
Con respecto aos chamados contaminantes 
clásicos salienta o nonilfenol, que está 
a aumentar no río Ebro, e provén dos 
deterxentes industriais. Tamén se atoparon 
herbicidas do millo, porque na ribeira do 
Ebro existe moito cultivo dese produto. Xa 
na zona de Monzón, que é máis industrial, 
destacan os compostos que se usan como 
aditivos na industria téxtil, mentres que con 
respecto aos contaminantes emerxentes, 
como drogas e fármacos, a presenza de 
antiinflamatorios e de cocaína é o máis 
salientable.

En total atopáronse 620 quilos anuais de 
cocaína no Ebro. Agardaban obter estes 
datos?
España é o primeiro consumidor de cocaína 
en Europa e, de feito, se extrapolásemos 
os datos arroxarían un consumo de 36 
toneladas de drogas ao ano, o cal coincide 
coas estatísticas sobre droga incautada, 
que son as que se utilizan para calcular o 
consumo. É unha cantidade importante, 
mais a dose varía moito por cada mil 
habitantes e día. Poden pasar de cinco a 
máis de trinta, depende da zona en que 
se realizaren as medicións. Temos feito 
estudos similares no río Llobregat, e 
confirmamos que Barcelona está á cabeza 
de Europa en consumo. As fins de semana 
chegan a acadarse de 35 a 40 doses por 
cada mil habitantes, o que constitúe unha 
cifra moi elevada.

Fíxose algún estudo deste tipo en Galicia?
Polo de agora non, mais estamos a traballar 
para realizar algún traballo conxunto coa 
Universidade da Coruña e coa Consellería 
de Sanidade. En Galicia recolleríanse as 
mostras e enviaríanse ao laboratorio de 
Barcelona.

Son as depuradoras actuais capaces de 
eliminaren estes compostos ou, cando 
menos, minimizalos?
Hoxe en día a eliminación total non existe, 
senón que se pode chegar ao 80 por cento, 
aínda que depende moito da depuradora. 
O primeiro que teriamos que facer para 
termos ríos máis limpos é conseguirmos 
que todas as depuradoras funcionen de 
xeito óptimo, aínda que sempre haberá 
trazas de compostos que cheguen ao río.

Cales son as consecuencias para a saúde 
humana a presenza destes compostos nos 
ríos?
Coller unha intoxicación por estas 
circunstancias é practicamente imposible. 
Habería que beber case 100.000 litros, xa 

que unha dose de droga se calcula nuns 
100 mg. O que si é máis problemático é a 
bioacumulación e os efectos na fauna, polo 
que temos iniciados novos estudos para 
comprobarmos que niveis de substancias 
pode haber nos peixes. Persoal investigador 
americano xa realizou algún traballo en que 
se detectou que a fluoxetina –o principio 
activo do Prozac– se acumula nos peixes. 
Este tipo de estudos si nos indicarían o paso 
de substancias á cadea trófica.

Cales foron os fármacos con maior presenza 
no río Ebro?
Os que dan máis problemas de todos os 
que detectamos son os antibióticos, como 
as sulfamidas, que poden producir riscos 
para as algas. Noutro estudo realizado en 
Cataluña vimos que os antiinflamatorios 
e os betabloqueantes detectados no 
río Llobregat afectan a poboacións de 
macroinvertebrados. En concreto, fanos 
máis gordos, ínflanos. Cada vez estanse a 
facer máis estudos de impactos ambientais 
de diferentes familias de fármacos nos ríos.

Cal é o risco ambiental desta progresiva 
contaminación dos ríos?
No caso dos ríos depende moito do 
caudal. O Ebro ten moita dilución, mais 
por exemplo no Llobregat pode ser máis 
preocupante, xa que debido ao escaso 
caudal o nivel de concentración de 
substancias é dez veces superior. Ademais, 
na cunca do Llobregat vive moita máis 
xente que na do Ebro, o que multiplica 
o risco. Á súa vez, o descenso do caudal 
dos ríos por efecto do cambio climático 
pode converterse nun gran problema. Por 
iso debemos extremar as precaucións e 
concienciar a poboación para avanzarmos 
na educación ambiental. Pensemos que 
aínda queda moita xente que bota os 
medicamentos caducados ao retrete.

Vostede está tamén a desenvolver un 
proxecto sobre contaminación do aire que 
detecta a presenza de droga na atmosfera. 
Que utilidades pode ter este estudo?
Co método que desenvolvemos pódese 
chegar a saber onde hai máis tráfico de 
droga. É un sistema moi sensible que 
permite medir as partículas de cocaína 
que hai no aire, co cal se deseñásemos un 
dispositivo móbil poderiamos detectar as 
zonas onde hai laboratorios clandestinos, o 
seu tráfico e consumo en zonas escolares, 
en hospitais… Poderiamos ter infinidade de 
aplicacións.
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Francisco Javier Sanz Larruga
Director do Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña

“Chegou a hora da verdade… para o litoral de Galicia”

Purificación López Mahía
Doutora en Farmacia e catedrática de Química Analítica

Avances no estudo das emisións dos aerosois

O pasado 25 de xaneiro foi presentado o 
Plan de ordenación do litoral de Galicia que 
aborda unha materia pendente do Goberno 
galego desde hai case unha década. 

Sobre o seu proceso de aprobación que 
agora se inicia, a partir da publicación 
oficial do documento inicial, ábrense 
moitas expectativas e innumerables 
retos. Sen dúbida que o punto de partida 
é inmellorable polo freo da presión 
urbanizadora sobre a costa que trouxo 
consigo a crise que padecemos, e grazas 
ás medidas de suspensión aprobadas 
pola Lei 6/2007 de medidas urxentes en 
materia de ordenación do litoral de Galicia, 
o cal evitou a consolidación irreversible 
de desenvolvementos urbanísticos 
insustentables. 

Por parte da Xunta de Galicia, o Plan que se 
presenta non pode constituír un instrumento 
sectorial máis, illado de cantas actuacións 
da Administración autonómica se proxectan 

sobre o litoral, senón que a coordinación 
administrativa nesta materia é vital para 
que o Plan teña verdadeira vixencia e co fin 
de que sexa integrado e integrador. Neste 
sentido, confiamos en que a intervención 
do presidente da Xunta, o sr. Feijoó, na 
súa presentación sexa un aval para a súa 
necesaria proxección estratéxica global. 

Por parte dos concellos, que van ter un 
claro protagonismo na súa aplicación 
e desenvolvemento, requírese unha 
visión ampla, pensando no futuro e que 
supere os criterios particularistas. Con 
imaxinación é posible configurar modelos de 
desenvolvemento urbanístico sustentables 
que promovan un equilibrado e necesario 
desenvolvemento económico. 

O proceso que se vai abrir coa publicación 
e posterior debate do Plan debe ser 
necesariamente longo (como o foi no 
resto das comunidades autónomas que 
xa o aprobaron) e de o aprobaren nesta 

lexislatura non será até as posteriores 
cando se noten os seus efectos benéficos. 
Requírese, por tanto, unha boa dose de 
paciencia, dun perseverante traballo 
participativo e da procura dun consenso 
entre todos. 

En calquera caso, viñemos defendendo a 
necesidade, no momento presente, dun gran 
“pacto político e social” sobre o litoral. “O 
litoral é de todos”, así se presenta o novo 
Plan de ordenación do litoral e así debe ser 
contando coa participación e xenerosidade 
de todos os axentes sociais, políticos e 
económicos. Por riba de intereses partidistas 
e localistas, o noso litoral –no que vivimos 
a maior parte dos galegos e galegas–, 
merécese o mellor dos nosos esforzos e, 
se así non o facemos, demandaránnolo as 
xeracións futuras. 

“Na costa verdecente… Os tempos son 
chegados…”

Unha das nosas liñas de investigación 
aplicada, con maior proxección, é a 
caracterización química e mineralóxica da 
materia particulada presente na atmósfera, 
dado que actualmente non se coñecen todas 
as substancias presentes nela e malia a 
que calquera actividade produce emisións. 
Alén diso, para algunhas substancias non 
se fixou aínda unha concentración limiar de 
protección.

As partículas presentes nos aerosois son 
emitidas por fontes naturais (resuspensión 
de materia mineral do solo, aerosol mariño, 
emisións bioxénicas...) e pola actividade 
do home (procesos de combustión, tráfico 
rodado, actividade industrial, xeración 
de enerxía, actividades de construción e 
demolición, agricultura, gandaría, queimas 
de biomasa…).

O interese e a relevancia destes estudos 
ponse de manifesto pola especial atención 
que recibe o aerosol atmosférico nas 
investigacións sobre o cambio climático e 
os estudos epidemiolóxicos causa-efecto. 
Na actualidade un dos principais problemas 
detectados para avanzar nestes campos 
é a falta de datos acerca da distribución 
de tamaños e da composición química 
do aerosol, xa que ambos os factores 
condicionan o seu comportamento e 
proporcionan información sobre a súa orixe, 
evolución e efectos.

Tanto o grupo de traballo sobre materia 
particulada no aire da Comisión Europea 
como a Organización Mundial da Saúde 
recomendan que cómpren máis estudos 
sobre novos indicadores da concentración 
de aerosois para establecermos unha 

regulación complementaria á xa existente 
de concentración en masa. É por iso que 
na actualidade se realizan investigacións 
centradas na medida do número e da 
distribución das partículas ultrafinas 
(nanopartículas) no aire.

Purificación López Mahía é a secretaria 
técnica do Instituto Universitario de 
Medio Ambiente da UDC e membro do 
Grupo QANAP, UDC-G000343. A súa 
actividade investigadora xira ao redor do 
desenvolvemento de metodoloxías analíticas 
para a caracterización e monitoraxe de 
contaminantes prioritarios en mostras de 
interese nos campos ambiental, industrial e 
agroalimentario.
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O medio ambiente como preocupación social
Juan del Valle Codesal
Profesor de Física e Química de ensino medio. 
Representante de CCOO no Consello Social da UDC

O medio ambiente, as agresións que sofre, 
o uso ou mal uso da enerxía, as súas fontes 
desta etc,… son xa, e afortunadamente, 
unha preocupación social. O ecoloxismo 
está de moda, e paréceme moi ben que 
o estea, pero xa hai tempo que veño 
observando que algunha xente lle dá a este 
tema un enfoque nada correcto. Que opino 
eu como sindicalista deste tema? Pois case 
que nada, porque me parece que este é un 
asunto que hai que tratar desde o punto de 
vista científico, e non relixioso ou político, 
no sentido máis negativo do termo.

Así que, a Universidade, como a institución 
deste país máis responsable, por non dicir 
a única, nos temas científicos, debe ser a 
chamada a estudar estes temas porque é 
evidente que son de gran transcendencia 
para toda a sociedade.

Pero a universidade ten uns recursos 
limitados, ultimamente limitados en exceso 
por mor da baixada nas transferencias da 
Consellería de Educación, e necesitaríase 
que houbese colaboracións económicas 
das empresas para financiar proxectos 
de investigación que permitisen tratar 
problemas e buscar solucións para eles. 
Desgraciadamente neste país non hai unha 
tradición de colaboración das empresas coa 
universidade como pode haber en países 
anglosaxóns, aínda que se están a dar pasos 
neste sentido e penso que os consellos 
sociais están a xogar un importante papel 
neles.

Así que, investigación sobre enerxías 
renovables. Nos últimos anos, a enerxía 
eólica é un claro exemplo de como as 
melloras tecnolóxicas nos xeradores 
eólicos levaron a un substancial aumento 
deste tipo de enerxía non contaminante. 
Investigación sobre enerxías non renovables 
para mellorar o rendemento e diminuír a 
contaminación. Investigación, investigación 
e máis investigación. Pero analicemos por 

• A central solar non produce 
continuamente nin ao mesmo nivel, 
dependerá da hora e o mes do ano.

• Cantos m2 de placas solares farían falta?
• Unha central nuclear produce de forma 

continua 24 horas ao día, 365 días ao ano.

É dicir, para facer unha planta solar que 
dese producido a mesma enerxía que 
unha central nuclear normal posiblemente 
teríamos que gastar 12.000.000.000 de 
euros e ocupar unha extensión de terreo 
en que non poderíamos facer ningún tipo 
de cultivo. Na zona antes citada cultívanse 
xirasoles, por exemplo..

Isto son moitos cartos, moitos. Agora 
calculade que, se a central nuclear de 
Almaraz produce máis ou menos o 9% da 
enerxía consumida en España, teríamos 
que facer centrais solares por valor de más 
de 100.000.000.000 euros. Si, é moi bonito 
o da solar, pero é un desastre económico. 
Sexamos realistas, de momento, fannos 
falta as nucleares, que por certo non 
producen efecto invernadoiro. 

Agora falaranme dos residuos e do seu 
tratamento e almacenamento, e o perigo 
potencial que supoñen. Non vou entrar 
nisto, xa que daría para moito, pero direi 
que prefiro un perigo potencial a un perigo 
real.

E ademais, toda obtención de enerxía 
ten un custo. Os xeradores eólicos teñen 
impacto ambiental, tanto paisaxístico 
como de alteración do ecosistema, xa que 
asustan os paxaros e diminúen a presenza 
destes no seu contorno alterando a cadea 
trófica. As centrais solares aínda en coiros, 
xa están criticadas dabondo antes. Unha 
hidroeléctrica constrúese anegando as 
ribeiras dos ríos, que como todo o mundo 
sabe teñen as terras máis fértiles. E o 
petróleo, o carbón e o gas producen efecto 
invernadoiro e quecemento global, ou non?

A sociedade demanda enerxía, queremos 
calefacción, aire acondicionado, transporte, 
máquinas… debemos saber que é un 
ben que hai que administrar moi ben, 
valla a redundancia, que non hai que 
malgastar, que hai que aforrar no seu 
consumo. Quizais o ensino medio sexa o 
estamento encargado de facer un bo labor 
neste sentido, labor que continuará na 
universidade completando á investigadora 
de que falabamos anteriormente.

enriba a situación actual. Na actualidade en 
España a orixe da enerxía que se produce é:

1. 50% petróleo
2. 17% gas natural
3. 15% carbón
4. 12% nuclear
5. 4% enerxías renovables
6. 2% hidráulica

De momento, aínda queda moito para 
conseguir rebaixar do 75% a cantidade de 
enerxía que se produce en España e que 
manda CO2 a atmosfera. De todos é sabido 
que o CO2 é o principal causante do efecto 
invernadoiro, desde o meu punto de vista o 
principal dos problemas.

Datos obxectivos
Para os que ven unha alternativa na enerxía 
solar. Sabemos que a irradancia do Sol 
é de aproximadamente 1.300 W/m2 nas 
capas altas da atmosfera e que ao chan 
chega bastante menos, evidentemente. Na 
Comisión Europea de Enerxía existe un 
programa que permite calcular a irradancia 
(potencia/superficie) en distintos puntos.

Con este programa que cito podemos 
calcular que a irradancia directa en Sevilla 
con ceo despexado e no mes de xullo é 
de máxima 573 W ás 12 do mediodía. 
Agora temos que ter en conta que se 
pode aproveitar máis ou menos o 30% da 
irradancia; é dicir, poderíamos aproveitar 
uns 172 W/m2 no mes do ano máis caloroso 
e nunha das zonas de España máis 
calorosas.

Facede as contas para saber cantos metros 
cadrados de placa solar son precisos para 
acender un secador de man de 1.700W (uns 
10 m2). O sol é unha xigantesca fonte de 
enerxía, certo, pero está a 150.000.000 km 
de media aproximadamente. É doado facer 
uns cálculos económicos sinxelos, moi por 
enriba, evidentemente, de custos desta 
enerxía. A central nuclear de Almaraz ten 
unha potencia duns 1.900 MW. Gustaríame 
que a contrastásemos cunha planta solar 
hai pouco inaugurada en Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla). Esta planta ten unha potencia de 
11 MW e custou 35 millóns de euros.

Operación aritmética simple, canto custaría 
facer unha planta solar en Sevilla coa 
mesma potencia que a central nuclear de 
Almaraz? (1900/11)*35= 6.045 millóns 
de euros. É dicir 6.000.000.000 €. Agora 
haberá que ter outros parámetros en conta.
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na protección das augas galegas

A actividade investigadora na Universidade 
da Coruña en cuestións relacionadas 
coa sustentabilidade é moi intensa e 
mutidisciplinar. Está presente en ámbitos 
como a acuicultura, a tecnoloxía da 
auga, a enxeñería industrial e naval, a 
construción ou as novas tecnoloxías. En 
todos desenvólvense numerosos proxectos 
–a maior parte deles cunha firme vontade 
de transferencia de resultados á sociedade– 
como se demostra cos convenios asinados 
con administracións e empresas do sector, 
así como coa súa participación en proxectos 
europeos, estatais e autonómicos.

Tendo en conta a situación xeográfica da 
Universidade da Coruña, con dous campus 
situados en zonas costeiras, a auga é a 
protagonista indiscutible da meirande parte 
das liñas de investigación vinculadas á 
sustentabilidade que desenvolven os grupos 
que traballan tanto nos centros do Parque 
Tecnolóxico como no Instituto Universitario 
de Medio Ambiente ou nos laboratorios das 
diferentes facultades e escolas dos campus.

ACUICULTURA

No campo da acuicultura destacan os 
grupos de investigación que desenvolven 
proxectos relacionados coas algas. Entre 
eles está o de Botánica Mariña, que realiza 
estudos de impacto ambiental empregando 
as algas como bioindicadores e como 
axentes nos procesos de biorremediación e 
biodepuración. Pola súa banda, o grupo de 
Fisicoquímica de Augas Naturais tamén está 
especializado na aplicación de tecnoloxías 
de protección ambiental, con investigacións 
sobre a utilización de macroalgas mariñas 
como absorbentes en procesos de 
descontaminación, fundamentalmente de 
metais, a partir de materiais de baixo custo 
(biomasa natural ou residual), para competir 
economicamente fronte a materiais de 
purificación de augas moito máis caros.

No ámbito das ciencias aplicadas salienta 
o grupo de Química Analítica polas súas 
investigacións centradas na monitorización 
de contaminantes prioritarios en mostras 
de interese ambiental. O grupo participa 
en máis de 35 proxectos e convenios de 
I+D+i financiados por diferentes organismos 
públicos e préstalles asesoramento técnico 
a empresas. De igual xeito, o grupo 

conta cun notable prestixio nos campos 
da climatoloxía, a erosión, a edafoloxía e a 
análise de augas naturais e de escorrentía. 
Finalmente, o grupo Ecotoxicoloxía ten 
proxección nos campos da contaminación 
e o impacto ambiental, e participa en 
diferentes proxectos sobre a monitorización 
da contaminación no litoral e na rede fluvial 
galega.

ENXEÑARÍA NAVAL E INDUSTRIAL

A protección fronte a accidentes ambientais 
é o principal ámbito de actuación do grupo 
de Xestión Naval e Industrial, que na 
actualidade está a participar nun proxecto 
para desenvolver un sistema de apoio á 
toma de decisións na xestión do risco de 
contaminación mariña ante verteduras 
accidentais, e mais no deseño dunha 
barreira oceánica de contención de derramo 
de hidocarburos. Pola súa banda, o grupo 
de Enxeñaría e Dirección de Proxectos 
está a desenvolver sistemas para mellorar 
a eficiencia enerxética das instalacións 
de produción de enerxía, en especial as 
baseadas no aproveitamento de recursos 
renovables.

OFERTA DO SECTOR TIC

A oferta investigadora no ámbito no 
chamado sector das tecnoloxías da 
comunicación e a información (TIC) 
tamén inclúe proxectos relacionados 
coa sustentabilidade, como é o caso do 
Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións 
da Intelixencia Artificial, que na actualidade 
está a traballar na aplicación de técnicas de 
intelixencia artificial para a teledetección de 
contaminación mariña.

ÁMBITO DAS CIENCIAS SOCIAIS

Fóra xa do ámbito das ciencias e da 
enxeñaría, existe outro grupo moi activo 
adscrito á Área de Dereito Administrativo 
da UDC. Trátase do Observatorio do Litoral, 
que orienta a súa investigación cara ao 
estudo da seguranza marítima, o dereito do 
litoral, o medio e a ordenación do territorio. 
Entre as súas liñas de investigación salienta 
a loita contra a contaminación mariña.

de Enxeñería Química Ambiental está 
especializado en proxectos de depuración 
natural en pequenos núcleos de poboación, 
mentres que a potabilización das augas 
naturais é unha das principais liñas de 
investigación do grupo de Reactividade 
Química e Fotorreactividade, que é membro 
da Plataforma Tecnolóxica de Química 
Sustentable. 

TECNOLOXÍA DA AUGA

O traballo multidisciplinar é frecuente en 
moitos dos grupos de investigación, como o 
de Tecnoloxía Química e Medio Ambiente, 
formado por profesionais da enxeñaría, da 
química e da farmacia. Entre as súas liñas 
de investigación destaca o inventario de 
verteduras industriais para deseñar unha 
liña de tratamento que minimice o seu 
impacto ambiental.

A oferta investigadora en tecnoloxía da 
auga é moi variada, coa protección do 
medio mariño e fluvial como denominador 
común. É o caso do grupo de Enxeñería 
da Auga e do Medio, que ten a súa sede 
no Centro de Innovación Tecnolóxica e 
Enxeñaría Civil (CITEEC). Entre as súas 
liñas de traballo figura a enxeñaría sanitaria 
e ambiental, para a que conta cun amplo 
equipamento con que realizar estudos en 
áreas como a hidroquímica e a calidade das 
augas, os sistemas de abastecemento, o 
saneamento ou a drenaxe.

Tamén é a calidade das augas o eixo de 
traballo do grupo de Modelización en 
Enerxía Hidráulica, Hidrolóxica e do Terreo, 
que realiza investigacións sobre transporte 
de contaminantes en acuíferos, e participa 
en numerosos proxectos de I+D+i. Pola súa 
banda, o grupo de Enxeñaría Ambiental 
traballa no tratamento de augas residuais, 
a biodegrabilidade e a biorremediación, e 
desenvolve sistemas que permiten eliminar 
os contaminantes da auga e optimizar a 
operatividade das fábricas.

O Laboratorio de Combustibles, situado 
no Centro de Investigacións Tecnolóxicas, 
tamén desenvolve proxectos de protección 
ambiental como a análise de augas e 
de contaminación de solos e acuíferos, 
ademais de ecotoxicidade. Á súa vez, o 
grupo de Ciencias do Solo e do Medio 



Investigación

A maiores cómpre tamén mencionar 
esa porcentaxe do dez por cento dos 
titulados que opta por seguir vinculado 
á universidade e dar o salto cara á 
investigación. Pese a que se trata dunha 
cifra bastante alta en comparación con 
outras titulacións (de feito está á cabeza 
da lista de centros investigadores da UDC), 
desde o equipo de goberno queren deixar 
claro que cada vez é máis difícil abrirse 
camiño neste terreo. Os que insisten nesta 
aposta, malia aos obstáculos, normalmente 
optan polas liñas de investigación máis 
desenvolvidas nesta facultade, que no 
referente a química están relacionadas 
coa a auga e os residuos ou materiais, e 
a industria farmacéutica, mentres que en 
bioloxía abarcan desde a acuicultura até a 
bioloxía celular e molecular, a neurociencia 
ou a bioloxía mariña.
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Facultade de Ciencias
Os grandes especialistas en control 
ambiental fórmanse na UDC

“As ciencias son as que cambiaron o 
mundo, non a tecnoloxía”. É a premisa 
fundamental de que parten as persoas 
responsables do decanato da Facultade 
de Ciencias para situaren a importancia 
das disciplinas que se imparten neste 
centro, onde Bioloxía e Química comparten 
espazos, aproveitan sinerxias, reparten 
de forma equitativa a súa representación 
nos órganos directivos e comparten 
punto por punto a súa cruzada pola 
investigación básica, atenazada, ás veces, 
polas esixencias de resultados inmediatos, 
de prazos incumpribles e de aplicacións 
directas. “Todos os grandes progresos 
científicos ou técnicos tiveron a súa 
orixe na investigación básica, no traballo 
de laboratorio”, insístese desde a guía 
informativa do centro. Unha afirmación 
que corroboran o decano, Horacio Naveira 
Fachal, o vicedecano de Química, Moisés 
Canle López, e a secretaria, Isabel Ruiz 
Bolaño, que xunto coa vicedecana de 
Bioloxía, Elvira Sahuquillo, conforman o 
equipo de goberno da facultade. 

Docencia e plan de estudos

Mais antes de se encamiñar por este 
terreo nun camiño nada doado, como 
recoñecen os propios membros do equipo 
de goberno, hai que sacar o título, algo que 
tampouco é nada sinxelo e fai abandonar 
a moitos que chegan a esta facultade un 
pouco despistados ou sen coñecementos 
previos ou suficientemente asentados 
no bacharelato. “A ciencia é ciencia, e 
é difícil”, sinalan desde o centro, para 
engadir que á marxe destes abandonos e 
os dos que estaban á espera de entrar en 
carreiras con numerus clausus, existe unha 
porcentaxe bastante elevada de alumnado 
vocacional. “En ambas as titulacións hai 
moitos alumnos que cando proban quedan”, 
insisten os membros do equipo decanal, 
que están inmersos neste momento 
na adaptación ao Espazo Europeo de 
Educación Superior, o cal non os colleu por 
sorpresa, senón que “levamos abordando 
bastante tempo a docencia en grupos 
reducidos e iniciamos a adaptación en fase 
piloto xa hai anos”, lembra Horacio Naveira, 
quen, non obstante, admite que quedan 
por resolver algún asuntos, sobre todo no 
referente ao profesorado, co fin de clarificar 
aspectos relacionados coa carga de traballo.

Inserción laboral

Un dos aspectos que consideran máis 
interesantes do novo sistema é o plan de 
acción titorial, que permite que o alumnado 
dispoña de asesoramento individual en todo 
momento sobre cara a onde encamiñar a 
súa especialidade, o seu futuro laboral ou 
a súa vocación investigadora. Alén diso, 
o centro puxo en marcha un programa 
de prácticas en empresas que leva catro 
anos funcionando con moito éxito. Os 
alumnos traballan durante dous meses en 
empresas e institucións en que se chegan 
a formar até 70 estudantes anuais. Os 
sectores son moi variados, desde o sanitario 
até o alimentario, control de calidade, 
construción, petroquímica, metalúrxica 
ou xestión de residuos, así como centros 
vinculados á protección ambiental caso de 
parques naturais, centros botánicos ou de 
recuperación ambiental.

O grao de inserción laboral a través 
destas prácticas é moi alto, sobre todo no 
alumnado de master, o cal racha con outro 
mito que rodea as carreiras de ciencias 
“puras”. De feito, lembra o vicedecano de 
Química, a porcentaxe de titulados que 
atopan traballo rapidamente é moi alta, 
en contra do que se puider pensar. Con 
respecto aos sectores con maior demanda 
de químicos, en Galicia abarca desde a 
industria petroquímica até o control de 
calidade ou control ambiental. Neste 
último sector –segundo asegura Moisés 
Canle– Galicia é unha potencia que, de 
feito, exporta profesionais a toda España. 
Ademais, a cualificación do alumnado vaise 
complementar co Mestrado en Ciencia 
Ambiental que se puxo en marcha neste 
centro. Pola súa banda, en Bioloxía, o 
estudo do medio, alén da sanidade, é o 
sector con maiores saídas profesionais.
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O traballo con enerxías renovables é 
un sector en forte expansión

As inquedanzas do físico Óscar López 
de Figueroa polas enerxías renovables 
levárono a realizar un mestrado impartido 
por algúns dos mellores profesionais do 
sector. Despois dedicaríase ao ensino para 
formar técnicos instaladores de enerxías 
renovables. Á súa vez, Marcos Balboa 
Beltrán estudaba en Alemaña, cunha 
bolsa Erasmus, e alí quedou impresionado 
pola eficiencia no emprego destas fontes 
enerxéticas. Tras rematar a carreira e 
traballar en empresas os seus intereses 
uníronse aos de Óscar e ambos comezaron 
a estudar o mercado a nivel local, até 
daren o salto en 2008 que os levaría a 
entrar no viveiro de empresas da UDC. 
Coa axuda da universidade coruñesa e da 
Oficina de Transferencia de Investigación 
(OTRI) conseguiron darlles forma ás súas 
capacidades para desenvolveren innovación 
e tamén para crearen un plan de empresa, 
formada por eles dous como socios e coa 
colaboración de Montserrat Fonticoba, que 
traballa con eles no Edificio de Servizos 
Centrais de Investigación, no campus de 
Elviña.

Actualmente, Bilega Enerxía diríxese 
ao segmento de medianas e grandes 
empresas e institucións, como grandes 
consumidores enerxéticos, aos que lles 
presta un servizo personalizado que 
atende as características singulares de 
cada cliente, caso das súas condicións 
xeolocacionais, condicionamentos da 
produción ou ambientais. O obxectivo 
é ofertar a optimización económica e 
ecolóxica dos sistemas enerxéticos, para o 
que buscan coñecer que enerxía precisan 
realmente, como a utilizan e cales son os 
vectores enerxéticos que a fornecen. Este 
traballo desenvólvese a través de auditorías, 
con que se seleccionan unha serie de 
melloras, valoradas economicamente, que 
se recollen nun proxecto para crear un 
sistema enerxético singular. Amais diso, 
desenvolven a execución da instalación e, 
como complemento, realizan un seguimento 

do cliente. De xeito paralelo a este labor 
Bilega Enerxía desenvolve actividades de 
I+D+i para crear sistemas enerxéticos e 
novos xeradores de fontes enerxéticas, 
o que constitúe un factor clave para as 
empresas.

O traballo con enerxías renovables é un 
sector en forte expansión, e así se demostra 
pola traxectoria de Bilega, que este ano 
está a ampliar o seu ámbito de actuación 
a toda España. Entre os seus proxectos 
máis destacados figura a colaboración 
nun proxecto de I+D+i para a creación 
de bioetanol desde o soro lácteo. Así 
mesmo, está a desenvolver un proxecto 
de investigación para a caracterización e 
creación de biogás de restos orgánicos.

Unha rede para descentralizar a 
distribución de enerxía

Malia a esta expansión, os membros 
de Bilega consideran que en Galicia 
aínda queda moito que facer. É unha 
comunidade que xera moita enerxía 
renovable, principalmente eólica, mais 
isto no repercute na eficiencia enerxética 
todo o que debería. Así o sosteñen estes 
profesionais, que lembran que “cando 
se fala de renovables, xeralmente fálase 
da produción e non se ten en conta o 
transporte e o consumo. O que se está 
a facer e seguir co modelo centralizado 
da produción, distribución e consumo, 
axeitado para enerxías fósiles como o 
carbón ou a enerxía nuclear, pero non 
para o sistema que se está a desenvolver”, 
insisten. Por tanto –engaden– o que 
realmente é importante é a posibilidade 
de descentralización, co fin de acadar 
unha rede de distribución intelixente ou 
smart grid, ao estilo da internet que hoxe 
coñecemos, na cal “os usuarios seriamos 
asemade produtores e consumidores”, e 
permitir así unha descentralización que 
impida que os problemas dun tramo da rede 
lle afecten ao resto.

Con respecto aos consumidores, Marcos 
e Óscar insisten na necesidade de crear 
cultura enerxética, ensinar o que son 
as diferentes enerxías, o que se pode 
agardar delas e para que son axeitadas. 
E, por suposto, integralas nesa rede 
da descentralización para que se poida 
optimizar o consumo axeitando a 
produción, o transporte e a distribución.
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Banco Gallego
Unha vía de inserción para moitos alumnos da UDC

O Banco Gallego é unha entidade de fondo 
arraigamento en Galicia e na súa sociedade, 
polo que a vinculación co mundo da 
universidade e, en concreto, coa da Coruña, 
sempre foi unha prioridade, con diversas 
fórmulas de participación e colaboración 
en que a formación do estudantado é o eixo 
fundamental.

Esta aposta pola formación abrangue tanto 
as prácticas laborais como a especialización 
dos titulados. De feito, durante os últimos 
cursos o Banco Gallego leva participado 
activamente en dous mestrados da UDC. 
Por unha banda, o de Recursos Humanos, 
desenvolvido na Coruña, en que varios 
profesionais da entidade financeira 
impartiron módulos de aprendizaxe e 
realizaron diversas titorías dos proxectos 
de fin de curso realizados polo alumnado 
participante. Pola outra, o Banco Gallego 
colaborou tamén no Máster de Banca e 
Finanzas da UDC, en que o director de 
Banca Premier desta entidade impartiu 
unha sesión.

BOLSA DE FORMACIÓN

A colaboración do Banco Gallego coa UDC 
frutificou tamén na inserción laboral de 
moitos estudantes da Universidade da 
Coruña. De feito, un número importante 
deles pasaron a engrosar o cadro de persoal 
da entidade financeira. Alén diso, o Banco 
Gallego puxo en marcha unha “bolsa de 
formación” para o alumnado que estea a 
cursar os últimos anos de carreira. Nas 
súas últimas edicións participaron nel máis 
de 200 alumnos da institución educativa 
coruñesa, o que favoreceu a incorporación 
ao mercado de traballo dun número moi 
elevado destes universitarios, tanto con 
destino a outras entidades financeiras como 
no propio Banco Gallego. 

Como exemplos desta inserción laboral 
de titulados pola Universidade da 
Coruña salientan diversos cargos de alta 
responsabilidade na entidade como a 
directora comercial de Galicia de Rede 
Comercial, o director comercial de Banca 
Premier Galicia, así como máis de quince 
directores de distintas oficinas da rede 
de Banco Gallego e persoal especialista 
do Departamento de Riscos e Análise. 
Con respecto á inserción laboral noutras 
entidades ou sectores, destaca o caso do 
actual conselleiro de Cultura da Xunta de 
Galicia, Roberto Varela, que cursou esta 
bolsa de formación da entidade financeira, 
o cal lle abriu as portas nos seus inicios 
no mercado laboral. Con respecto á 
achega do Banco Gallego á formación 
dos universitarios e á incorporación 
de estudantes da UDC á entidade, 
Ana Sanjuán, desde o Departamento 
de Recursos Humanos, salienta que a 
institución educativa coruñesa “sempre foi 
unha canteira de profesionais da rede e dos 
servizos centrais do noso banco, sobre todo 
cando estabamos en plena expansión”.

PARTICIPACIÓN EN ENCONTROS

Paralelamente a estes plans e programas 
estables de formación, é moi frecuente a 
participación de membros do persoal do 
Banco Gallego en diversos encontros, caso 
do celebrado na Facultade de Ciencias 
Económicas e Empresariais, en que varios 
profesionais de Premier Galicia ofrecéronlle 
unha charla ao alumnado da dobre 
Licenciatura en Dereito e Empresariais da 
Universidade da Coruña. En concreto, foron 
convidados polo catedrático de Ciencias 
Económicas e Empresariais Luís Álvarez 
García, co fin de participaren neste coloquio 
co seu alumnado, membros do Club de 
Bolsa fundado por este docente na citada 
facultade.

UNHA ENTIDADE CON GRAN TRADICIÓN

O Banco Gallego é un banco con longa 
tradición e un ambicioso plan de futuro. 
Con máis de 150 anos de historia, hoxe 
é o resultado da fusión de Banco 21 e 
Banco Gallego e está orientado á banca 
universal especializada. Desde 1847, 
ano en que se fundou co nome de Banco 
Olimpio Pérez, en Santiago de Compostela, 
desenvolveu unha banca rexional localizada 
en Galicia até que en 1987, despois de 
diversas fusións, tomou a marca actual, 
cunha rede de 150 oficinas situadas nesta 
comunidade. Posteriormente, en 1991 
un grupo de empresarios e profesionais, 
liderados polo ex-conselleiro delegado do 
Banco de Vizcaya e BBVA, Juan Manuel 
Urgoiti, crea Banco21, localizado en 
Madrid e orientado a clientes de rendas 
medias-altas e á banca de empresas. En 
1993 Banco 21 adquire a totalidade do 
capital de Banco Gallego e cinco anos 
despois Caixanova, pasa a formar parte 
do seu accionariado, ao tempo que se 
produce a fusión de ambos os bancos que 
manteñen a denominación definitiva de 
Banco Gallego. Ao longo do ano 2003 danse 
os primeiros pasos no desenvolvemento 
de unidades especializadas de banca 
persoal e privada e iníciase o primeiro 
plan de expansión, que posibilita chegar a 
estar presentes en 29 provincias con 200 
oficinas especializadas en banca retallista, 
a chamada Banca Premier, que presta 
asesoramento especializado a clientes con 
patrimonios elevados; banca de empresas 
especializada en pemes e participadas, que 
é unha unidade de negocio orientada ao 
investimento, con presenza en sectores tan 
diversos como o inmobiliario, o audiovisual, 
servizos xeriátricos e enerxía.
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De Ferrol a Houston. En que cambiou máis 
a súa vida persoal e profesional con este 
salto?
Profesionalmente é unha experiencia moi 
valiosa, unha oportunidade de coñecer 
outros contornos laborais e de relacionarse 
nun ámbito moi diferente ao existente en 
Ferrol. Desde o punto de vista persoal, 
é moi gratificante saber que podemos 
desenvolvernos en calquera parte do 
mundo sen problemas. Houbo moitos 
cambios, comezando polo idioma, a comida, 
os horarios, o estilo de vida, ter menos 
vacacións...

Que lembranzas recorda con máis cariño da 
súa época como universitaria en Ferrol?
Lembro mais que nada a xente, os amigos 
e profesores. En definitiva, as relacións 
persoais.

Que lle achegou principalmente o seu 
paso pola Universidade da Coruña a nivel 
persoal?
Un moi bo grupo de amigos.

E a nivel académico e profesional?
A oportunidade de vir a Estados Unidos 
e a capacidade de adaptación a distintos 
requisitos profesionais estableceu a base 
para poder ampliar os coñecementos nos 
diferentes traballos. 

Cando rematan a carreira, moitos 
estudantes atópanse nun limbo antes do seu 
acceso ao mercado laboral e, en ocasións, 
séntense perdidos. Desde a súa experiencia, 
que consello lles daría a estes estudantes?
É normal estar desorientado, mais non hai 
que ter medo os novos retos. O que si sería 
moi bo é poder facer prácticas laborais 
durante a carreira, xa que servirían para 
romper o medo ao contorno de traballo.

Vostede acadou unha meta soñada 
por moitos titulados. Traballar como 
investigadora nun país punteiro como 
Estados Unidos. Cando estudaba a súa 
carreira pensaba que ía chegar tan alto?
Cando estudaba a carreira non sabía o que 
ía facer ao rematala, e moito menos que ía a 
saír de España.

Tivo que facer moitos sacrificios para 
chegar a onde está?
Unha sempre ten que pensar nas vantaxes 
e nos problemas ao escoller calquera 
oportunidade que se presenta, e este foi o 
meu caso.

Cre que o estudantado debería ampliar máis 
as súas fronteiras e mirar cara a Europa ou 
mesmo ao outro lado do Atlántico á hora de 
afrontar o seu futuro laboral?
Si, desde logo, tanto para o enriquecemento 
profesional como para o persoal.

Como foi a experiencia de traballar nunha 
investigación para a Nasa?
Moi interesante, non podo comparala co 
ámbito de investigación galego porque non 
traballei en ningunha empresa en Galicia, 
mais aquí, en Estados Unidos,a pesar de 
ser competitivo existen moitas facilidades 
para establecer colaboracións con outras 
universidades o cal fai o traballo máis 
interesante.

En que está a traballar actualmente?
Nunha empresa de enxeñaría, no 
departamento submarino, facendo unha 
selección e estudo de materiais para as 
estruturas submarinas que conectan coas 
plataformas petrolíferas.

Está de acordo coa tan recorrente polémica 
da fuxida de cerebros. Pensa que é 
necesario marchar para triunfar nalgunhas 
profesións?
Todo depende dos obxectivos profesionais 
que unha teña, para alcanzalos hai que 
facer o que se poida.

Vostede foi profeta na súa terra, 
co recoñecemento da comunidade 
investigadora e o premio “Enxeñeiro 
Comerma”. Podería chegar a entrar nos 
seus plans volver a Galicia se lle fixesen 
unha boa oferta?
Non está descartada esa posibilidade.

Que é o que bota máis de menos da súa 
terra?
A familia e o mar.

Sofía Martínez Vilariño estudou Enxeñaría 
Industrial na Escola Politécnica de Ferrol 
e grazas a un convenio subscrito coa 
Universidade de Nova Orleáns marchou a 
Estados Unidos cunha bolsa de estudos. 
Despois de vivir a experiencia do 
devastador furacán Katrina, trasladouse 
a Houston, onde continuou co seu 
traballo na Universidade de Praire View. 
Desde aquela entrou en contacto cun 
centro de investigación da Nasa, para 
o que desenvolveu un proxecto sobre 
caracterización de nanomateriais para 
vehículos espaciais, co fin de reducir 
as posibilidades de accidentes dos 
transbordadores espaciais. A Universidade 
da Coruña e o Concello de Ferrol 
recoñeceron esta brillante traxectoria 
co prestixioso premio de investigación 
“Enxeñeiro Comerma”.

Sofía Martínez Vilariño
“É moi gratificante saber que os estudantes 
da UDC podemos desenvolvernos en calquera 
parte do mundo sen problemas”
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para impartir a docencia de Medicina

Todos os centros da UDC reciben 
alumnos estranxeiros este curso

Os reitores das tres universidades galegas 
asinaron cos conselleiros de Educación 
e Sanidade un acordo de colaboración 
relativo á docencia do grao de Medicina, 
que establece a creación dunha comisión 
mixta para planificar academicamente as 
necesidades de cada curso e establecer o 
profesorado que impartirá a formación nos 
hospitais galegos e noutros centros da rede 
do Servizo Galego de Saúde.

O obxectivo deste pacto é mellorar a 
formación do alumnado e optimizar o 
emprego de recursos materiais e humanos 
existentes na comunidade autónoma. 
Deste xeito, a docencia clínica de Medicina 
será impartida, a partir do vindeiro curso, 
nos hospitais universitarios a cargo de 
persoal docente investigador con prazas 
vinculadas aos hospitais universitarios 
e persoal colaborador docente. Este 
profesorado dependerá academicamente 
da Universidade de Santiago, mais a súa 
adscrición administrativa corresponderalle 
á universidade a que se vincule o hospital. 
Alén diso, a conselleira de Sanidade, 

Pilar Farjas, expuxo a posibilidade de 
descentralizar a titulación de Medicina, 
ao anunciar que o acordo recolle a 
posibilidade de ir incorporando tamén a 
formación teórica co fin de dar así “unha 
maior estabilidade ao estudantado nas 
cidades en que está o hospital onde fan as 
prácticas”.

O reitor coruñés, José María Barja, 
expresou en relación a este acordo o 
espírito de “solidariedade” que presidiu 
o asinamento do convenio, para engadir 
que as tres universidades galegas apostan 
por xuntar sinerxias noutros campos da 
docencia. Así mesmo, anunciou a retirada 
do recurso contencioso-administrativo 
presentado pola Universidade da Coruña 
contra a convocatoria de prazas de 
Medicina realizada pola Universidade 
de Santiago, en que se reclamaba a 
paralización cautelar da oferta de docentes 
para os hospitais da Coruña e Vigo.

Preto dun cento de mozos e mozas 
chegados de numerosos países elixiron 
a Universidade da Coruña para cursaren 
nela os seus estudos , de tal xeito que 
durante este cuadrimestre as facultades 
contaran con alumnado procedente de 
Francia, Turquía, Portugal, Romanía ou 
Estados Unidos grazas aos programas 
internacionais de intercambio en que 
participa a UDC. Os máis numerosos, 
desta volta, son os brasileiros e italianos, 
mais tamén acoden desde finais do mes de 
febreiro ás aulas coruñesas universitarios/
as de orixe chilena, búlgara ou austríaca, 
que se suman aos máis de 250 estudantes 
chegados aos campus coruñeses no 
primeiro cuadrimestre. O mar, a cultura ou 
os idiomas, así como as referencias sobre 
a Universidade da Coruña, son os motivos 
principais á hora de optaren por esta 
institución académica para completaren os 
seus estudos. A posibilidade de aprenderen 
outra lingua, caso do galego en que moitos 
dos estudantes que participaron nestes 
programas xa conseguen expresarse, 
é outro dos atractivos que destacan os 
alumnos, que poden acceder a cursos 
de idiomas gratuítos na súa estadía na 

Coruña. Practicamente todos os centros 
dos campus reciben alumnos estranxeiros, 
pero os máis solicitados son as facultades 
de Filoloxía, Ciencias Económicas e 
Empresariais, Ciencias da Comunicación, 
Dereito, Ciencias, e Ciencias do Deporte e a 
Educación Física.

A Universidade da Coruña ten unha 
clara vocación internacional e considera 
a mobilidade do estudantado como 
un elemento esencial. No caso da 
mobilidade europea, o programa 
máis estendido é o Erasmus, mais a 
UDC ten subscritos tamén numerosos 
convenios bilarerais como o programa 
ANUES-CRUE, Erasmus Prácticas, EU 
Articulation Scheme (programa especial 
coa University of Abertay Dundee), así 
como mobilidade a través da Fundación 
Carolina e un programa coa Universidade 
de Talca para doutorandos en Dereito. 
Outra das modalidades existentes 
para realizar estudos na Coruña é o 
Programa de Visitantes, que acolle 
estudantes estranxeiros, mais sen implicar 
intercambio.
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Intensa programación cultural con propostas que 
abranguen teatro, música, arte e cinema

A UDC celebrou cos seus alumnos o 
día de Santo Tomé de Aquino

O Festival Internacional de Teatro 
Universitario, o cinema de Hitchcock a 
commedia dell’arte ou unha iniciación á 
ciencia son algunhas das propostas da nova 
programación cultural da Universidade 
da Coruña para o vindeiro cuadrimestre, 
que inclúe máis de trinta propostas até 
final de curso. O programa de actividades, 
deseñado pola Área de Cultura dependente 
da Vicerreitoría de Cultura e Comunicación, 
comezou neste mes de marzo con 
proxeccións de curtametraxes de video-
creación e co inicio do ciclo de cinema “O 
amor fou surrealista no cinema”, que se 
desenvolverá até o mes de abril no salón 
de actos da Escola Técnica Superior de 
Arquitectura. Entre as propostas máis 
salientables figura o IV Ciclo de Novos 
Intérpretes, co fin de promocionar as novas 
xeracións de músicos e que inclúe un 
recital de canto o 10 de marzo no Paraninfo 
da Reitoría, así como música de cámara 
e diversos concertos. Outro dos clásicos 
desta programación é o XVII Festival 
Internacional de Teatro Universitario, que 
se celebrará no mes de abril con diversas 

representacións. No eido do teatro destaca, 
tamén, o curso práctico de interpretación 
teatral, que se celebra no Centro Cultural 
Riazor, impartido por Carlos Losada, 
así como o curso de creación de textos 
dramáticos e de historia do teatro.

A danza tamén ocupa parte desta 
programación, cun curso de baile 
contemporáneo que se desenvolverá 
en varias quendas até o mes de maio, 
impartido por Caterina Varela e Cristina 
Montero. Canto ao cinema, o mítico 
director Alfred Hitchcock centrará o curso 
que se celebrará a partir do 26 de abril no 
Centro Cultural Riazor, impartido por José 
Luís Castro. Outros cursos programados 
neste eido centraranse no cinema dos anos 
60 ou na realización de guión gráficos 
(storyboard). Con respecto ás propostas 
artísticas, figuran o curso de estética 
e percepción das obras artísticas, e o 
denominado “Explorar a arte”, que consiste 
nun obradoiro de percorrido visual e 
conceptual polas últimas tendencias da arte 
contemporánea.

Tocante á artesanía, as actividades pasan 
polo curso de creación con coiro que se 
celebrará durante todo o cuadrimestre no 
Centro Cultural Riazor, mentres que para o 
ámbito da cociña está previsto a realización 
dun obradoiro de iniciación no Centro de 
Formación Profesional IES do Paseo das 
Pontes. Finalmente, noutras propostas 
previstas tamén figura a filosofía, co convite 
ás persoas participantes a aplicaren a 
análise crítica á vida cotiá, e mais a ciencia, 
baixo o orixinal título de “Desmontando os 
tópicos da divulgación científica”.

Como todos os anos, a Universidade da 
Coruña celebrou o ecuador do curso co 
acto académico con motivo do día de 
San Tomé de Aquino. No transcurso da 
festividade entregáronse os premios á 
excelencia académica no bacharelato e os 
premios extraordinarios de diplomatura, 
arquitectura técnica, enxeñaría técnica, 
licenciatura, grao, arquitectura e enxeñaría. 
Tamén recibiron o seu distintivo os novos 
doutores e outorgáronse os diplomas aos 
premios extraordinarios de doutoramento. 
Con todos estes galardóns a Universidade 
da Coruña recoñece o labor do novo 
alumnado que chega á institución e mais o 
daqueles alumnos e alumnas que a deixan 
tras uns brillantes estudos. En total, foron 
máis de 60 os premios outorgados entre 
bacharelato, titulacións e doutoramentos.

O reitor da UDC, José María Barja, foi o 
encargado de pechar este acto e felicitar 
as persoas premiadas destacando o seu 
compromiso co estudo e calidade do seu 
labor, o que “enche de orgullo e estimula 
a todos os membros da comunidade 
universitaria”. Barja referiuse tamén 
á adaptación ao Espazo Europeo de 

Educación Superior (EEES), ao sinalar 
que “enfrontamos a converxencia europea 
como unha oportunidade para mellorarmos 
a nosa oferta académica e científica”, así 
como “un reto para modernizarmos as 
nosas estruturas e o noso funcionamento, 
dispostos a non perder este tren”. Así 
mesmo, o reitor quixo lembrar neste 
sentido que algúns dos atrancos existentes 
neste proceso “vincúlanse á falta de 
recursos financeiros” e engadiu que “nas 
últimas semanas de 2009 o peche dos 
orzamentos en todas as administracións 
evidenciou o impacto da actual crise 
económica sobre as tres universidades 
galegas”. Para Barja é preocupante o 
recorte que están a sufrir estas institucións, 
o cal condiciona non só a adaptación ao 
EEES, senón a docencia, a investigación 
e a transferencia de coñecemento. Por 
tanto, advertiu que “esta situación non 
será sustentable xa no futuro inmediato” 
e lembrou, de cara á negociación do novo 
plan de financiamento para o sistema 
universitario galego, que todos os gobernos 
europeos consideran o investimento 
público en educación superior “unha 
prioridade crucial”.



O mellor recordo como 
estudante (na escola/instituto ou 
universidade)
A organización dos festivais 
de fin de curso cando estaba 
na escola. A min sempre me 
gustou organizar e sempre me 
involucrei.

O/a profesor/a que máis a 
marcou (na escola/instituto/
universidade). Por que?
Don Barral, mestre de 4.º,5.º 
e 6.º en EXB e Marián, mestra 
de Xeografía e Historia na 
escola. Ambos impartían 
coñecementos e formaban 
persoas. Eran agarimosos e 
respectaban de forma especial 
os nenos. Ramón Facal, mestre 
de Historia en COU polo seu 
namoramento do seu traballo, 
pola facilidade de comunicación 
e de achegármonos á historia de 
xeito construtivo. E, por último, 
na universidade, o catedrático 
Xusto Beramendi, un “crack” 
que fai adorar a universidade.

A súa materia pendente
Falar ben inglés.

A viaxe de fin de curso que lle 
gustaría ter feito
A Palma de Mallorca en 3.º de 
BUP

Un fito na historia do cine 
español e/ou galego
Do cine español, o éxito de 
Penélope Cruz e de Javier 
Bardem nos Oscars. No galego 
o éxito de Celda 211 e de Vaca 
Films.

A principal lección que lle deron
Nada é negro e nada é branco, 
todo depende do cristal con que 
se mire. A moeda sempre ten 
dúas caras.

Se volvese estudar, que elixiría?
Ciencia Políticas ou Hispánicas.

O mellor consello que recibiu
Hai que ter iniciativa e montar 
unha empresa para facer 
proxectos propios.

O mellor consello que daría
Coñecerse ben un mesmo e 
identificar cales son as virtudes 
máis valiosas de cada un para 
enfocar a vida profesional de 
forma axeitada. Constancia e 
traballo.

Quixo que a tragase a terra 
cando...
Moitas veces, mais non lembro 
ningún momento en particular.

O logro do que se sente máis 
orgullosa
Que Celda 211 lle guste tanto á 
xente.

O seu maior reto cumprido 
como produtora de cine
Ter producido unha película 
de éxito que forma xa parte da 
historia do cinema español

O seu ben máis prezado
A miña filla, o meu fillo que vén 
en camiño, o meu marido, a 
miña familia máis achegada e os 
meus amigos.
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Emma Lustres
Directora da produtora coruñesa Vaca Films e produtora executiva da 
película Celda 211, triunfadora da última edición dos premios Goya


