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O pasado mes de febreiro, a Universidade 
da Coruña abría en Riazor un espazo de 
intervención cultural ao que chamamos 
paradoxalmente Normal. Situado no edificio 
que fora a Escola Normal de Maxisterio, e 
aínda que posteriormente acollería outros 
estudos universitarios, sempre foi coñecido 
como a Normal. Co rescate dese nome 
queremos recoñecer a orixe do que foi a 
Universidade da Coruña xunto cos edificios 
en que se impartían estudos de Náutica e de 
Comercio, todos eles no campus de Riazor.

O edificio de Normal foi obra do arquitecto 
Antonio Tenreiro Rodríguez, autor de obras 
significativas nesta cidade como o Banco 
Pastor, o mercado de Santo Agostiño ou 
o Arquivo do Reino de Galicia. A acertada 
remodelación de espazos para darlles un 
uso cultural, administrativo e formativo 
débese aos arquitectos Mario di Felice e 
Gabriel Santos Zas, xa que alén de acoller 
o novo contedor cultural Normal, o edificio 
albergará dependencias administrativas e 
as aulas da puxante Universidade Senior da 
UDC, que medra ano tras ano en número de 
alumnos.

O que inauguramos hai dous meses foi 
unha parte do que será un grande espazo 
de intervención que abranguerá tamén 

as artes escénicas, coa posta en marcha, 
proximamente, dun teatro e dunha sala para 
representacións de baile e performances, 
para ofrecer así unha oferta cultural inédita 
nesta cidade e que ten como referentes 
importantes lugares alternativos tanto 
nacionais como internacionais.

Estruturalmente, Normal está integrado por 
tres salas, unha delas onde se amosarán 
periodicamente mostras e exposicións 
difíciles de atopar noutros centros culturais, 
como a de David Lynch que pendura 
dos seus muros na actualidade; unha 
sala-auditorio, chamada O Cubo, na que 
estimular o debate e o intercambio de ideas 
–unha fixación para nós, os universitarios -; 
e unha terceira, O Almacén, onde o 
alumnado poida ler revistas especializadas, 
contemplar tamén exposicións da propia 
comunidade universitaria ou conectarse á 
rede sen fíos da universidade. Con todo isto 
queremos que Normal sexa un lugar en que 
amosar a toda a cidadanía a oferta cultural 
que ofrece unha entidade de educación 
superior; a cultura concibida como unha 
prolongación das aulas na rúa. 

Do que se trata é de atraer a xente 
moza á cultura e crear novas demandas 
e públicos cunha programación 

diferente, interdisciplinaria, vinculada 
á experimentación, ás novas linguaxes 
contemporáneas urbanas e ligadas ás 
media-arts. Como di o vicerreitor de 
Cultura, Luís Caparrós, abonda con 
asomarse a Londres ou a Berlín para 
comprendermos o vigor das chamadas 
culturas urbanas, e aí se sustentou a 
exposición coa que inauguramos o edificio, 
xunto co presidente do Consello Social, 
Antonio Abril Abadín. Foi unha mostra de 
arte urbana galega comisariada polo artista 
vigués de carácter internacional Nano 4814, 
onde se amosaron oito propostas de arte 
nova galega e que tivo unha interesante 
resposta por parte do público, sobre todo 
da xuventude. E boa está a ser a acollida 
a esta iniciativa a xulgar pola asistencia a 
cada unha das iniciativas propostas: cursos, 
charlas, ciclos de cinema, performances, 
exposicións… Propostas que ligan a cultura 
á vida pública nun sentido amplo. 

Normal ofrece, á cidade en xeral, unha 
oferta cultural pouco normal, porque tamén 
se trata diso na universidade, de cuestionar 
a “normalidade” e o establecido como 
“normal”. Porque nese cuestionamento 
permanente é como se avanza no 
coñecemento.
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A Conferencia de Reitores das 
Universidades Públicas Españolas (CRUE) 
acaba de publicar o sexto volume do 
seu informe bienal “A Universidade 
Española en cifras”, referido á actividade 
das universidades no curso 2008-2009. 
O informe comeza por poñer de relevo 
que falta nas nosas universidades unha 
información homoxénea sobre as principais 
magnitudes que permitan identificar os seus 
comportamentos produtivos e financeiros, 
empezando pola ausencia dun sistema 
único de información de xestión, baseado 
en modelos de contabilidade analítica, que 
mida interna e externamente a eficiencia 
das nosas institucións. 

1. Tamaño do sistema: pouca dúbida 
ofrece que a recente evolución do sistema 
universitario español, cunha oferta de 
ensino diversificada e próxima, favoreceu 
o acceso masivo e democrático da 
sociedade española á educación superior 
e potenciou en boa medida a actividade 
investigadora. Pero é opinable se o seu 
tamaño resulta excesivo coa consecuencia 
de producir unha desvalorización do 
valor do título universitario. Un recente 
estudo da Fundación Alternativas titulado 
“Propostas para a reforma da Universidade 
española” realizado por instancia do Grupo 
Parlamentario Socialista do Congreso dos 
Deputados, dicía que nas universidades 
españolas (50 públicas e 27 privadas) hai 
case un millón e medio de estudantes, 
cifra moi similar á de Alemaña ou Francia, 
con poboación substancialmente maior 
que a española (82.500.000 e 64.500.000 
respectivamente fronte a 46.000.000 en 
España). Con todo, o informe da CRUE 
conclúe que o sistema universitario de 
España segue sendo de dimensión máis 
reducida que a dos países do noso contorno 
competitiva, porque entran o 41% dos 
estudantes que están en idade e dispoñen 
da acreditación académica para acceder aos 
estudos superiores, fronte ao 56% na OCDE 
e o 55% na UE-19. Con todo, que o tamaño 
sexa o adecuado e faga posible o principio 
de igualdade oportunidades, póñeno en 
dúbida outros datos proporcionados polo 
informe da Fundación Alternativas: a 
probabilidade de acceso á Universidade de 
fillos de pais universitarios é en España 4,5 
veces superior que a dos fillos de pais non 
universitarios e, mentres que no noso país, 
a proporción de alumnos universitarios é 2,5 
veces maior que a de alumnos de formación 
profesional, en Europa esa proporción está 
normalmente nun cociente dun a un.

2. Adecuación entre oferta e demanda 
de estudos: o informe da CRUE estima 
que existen uns excedentes de oferta de 
ensinos universitarios de máis do 13%, 
que acadan o 30%, o 25%, e o 21% para 
os ensinos universitarios de humanidades, 
experimentais e técnicos respectivamente.

Entre o curso 1996/1997 e o curso 
2008/2009, a matrícula de alumnos en 
universidades públicas experimenta un 
descenso do 15,15% (no caso de Galicia un 
26,31%) mentres que o persoal docente e 
investigador e o persoal de administración e 
servizos, nesas mesmas datas, increméntase 
en aproximadamente un 50%. Como 
consecuencia, o sistema universitario 
español ten unha sorprendente relación 
alumnos-profesor de 11,6, mentres que a 
media dos países da UE-19 é de 15,8 e a 
dos da OCDE é de 16,2. 

O informe da CRUE achaca esta 
desproporción á insuficiente reflexión que 
a nivel institucional se produciu, ás veces, 
polas presións da sociedade local, outras 
polos propios intereses dos claustros 
académicos e, en todo caso, pola debilidade 
da función coordinadora da Administración. 

3.Financiamento universitario: a pesar de 
que nos últimos 10 anos as universidades 
multiplicaron por catro o seu investimento 
directo en actividades de I+D+i (50,5% 
do total en 2008), o financiamento 
do sistema universitario español só 
representa o 1,14% en termos de PIB, (en 
Galicia non se prevé chegar ao 1% ata a 
finalización do recentemente aprobado 
Plan de Financiamento do SUG en 2015), 
porcentaxe que se atopa lonxe das cifras 
de países da Unión Europea e da OCDE 
comparables e que veñen aplicando para 
financiar estas actividades un 1,5% do PIB.

O informe é extremadamente crítico coa 
escasa achega das taxas académicas ao 
financiamento universitario (o 6,39% do 
total do financiamento neto, fronte a máis 
do 80% de financiamento público) ata o 
punto de consideralo, xunto á relaxación 
na aplicación das normas de progreso 
e permanencia dos estudantes, como 
elementos que inciden negativamente no 
rendemento académico dos estudantes 
universitarios españois (que se produce de 
maneira xeralizada nas distintas titulacións 
con excepción das de Ciencias da Saúde) 

e na eficacia produtiva e financeira 
da universidade. O reducido custo de 
oportunidade que implica alongar e mesmo 
abandonar os estudos universitarios, 
dada a escasa participación do alumno, 
vía prezo, no financiamento do custo do 
servizo universitario, unido ao decrecente 
rendemento que vén apreciándose do 
título universitario no mercado laboral, 
leva á CRUE a propor unha revisión do 
principio de que o gasto universitario sexa 
financiado polo conxunto da sociedade pola 
vía fiscal, polo menos penalizando, por vía 
de prezos, aqueles estudantes que alongan 
indebidamente o seu período de formación 
universitaria.

4. Rendemento académico das 
universidades españolas: o informe 
CRUE refuta a opinión xeralizada de que o 
rendemento académico das universidades 
españolas é moi deficiente, cun 30% 
de fracaso, aproximadamente a mesma 
porcentaxe que se estima para a educación 
secundaria previa. En opinión da CRUE, 
estes resultados son debidos a que a 
taxa de abandono que proporciona o 
Ministerio de Educación e que se utilizou 
como referencia, mide o abandono dunha 
titulación nunha determinada institución e 
non o abandono dos estudos universitarios. 
Para o informe CRUE, a taxa de éxito do 
sistema universitario en España é superior 
nun 9% á da media da OCDE e a UE-19, 
que é do 70%. É dicir, en España, 79 de 
cada 100 estudantes que ingresan no 
sistema de educación superior, obteñen un 
diploma na idade típica de obtención dun 
título, mentres que na OCDE ou na UE-19, 
conségueno 70 de cada 100.

Antonio Abril Abadín
Presidente do Consello Social da Universidade
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XE Normal: a aposta da UDC polas 

artes emerxentes e por unha 
concepción aberta da cultura 

Un espazo destinado principalmente á 
xente nova e a todas aquelas persoas que 
comparten unha concepción aberta da 
cultura. Unha aposta polo experimental 
e o arriscado, polas novas linguaxes que 
aínda procuran o seu acomodo. Unha 
proposta interdisciplinar e un lugar activo 
para o debate e a creación. Son só algúns 
dos conceptos que definen o novo espazo 
de intervención cultural da Universidade 
da Coruña, bautizado como Normal, en 
recordo do que fora un día o lugar que 
hoxe acolle esta ambiciosa infraestrutura 
inaugurada o pasado mes de febreiro: a 
Escola Normal do Maxisterio Primario.

O vello edificio situado no campus de Riazor 
sempre foi coñecido como “A Normal”, un 
apelativo de que non se quixo prescindir 
neste proxecto,que paradoxalmente e 
facéndolle un xesto irónico ao seu nome, 
naceu precisamente co obxectivo de 
cuestionar a normalidade, o establecido 
como norma porque, a fin de contas, “non é 
ese o papel da Universidade?”. Formulaba 
esta pregunta o reitor da UDC, José María 
Barja, na inauguración deste novo espazo, 
un acto multitudinario a que acudiron, 
ademais do presidente do Consello Social 
da Universidade, Antonio Abril Abadín, e 
o vicerreitor de Cultura e Comunicación, 
Luís Caparrós, numerosos representantes 
da vida social, cultural e política da cidade, 
incluída moita xente moza, principal 
destinataria desta nova aposta da UDC.

Lembraba Barja os tempos da Normal, 
cando o espazo orixinal estaba formado 
polos tabiques convencionais que 
distribuían os espazos de calquera edificio 
de uso académico. Tabiques que hoxe 
desapareceron, dando paso a un lugar 
diáfano, con unicamente tres panelados 
en módulos de madeira que separan a 
recepción das dúas salas existentes.

Seguindo a liña da simplicidade nas 
formas e nos termos abandeirada polo 
propio nome do edificio, o eixe neurálxico 
deste novo espazo é o chamado Cubo, 
que constitúe o motor de Normal. Trátase 
dun auditorio aberto e integrado na sala 
principal, de carácter polivalente tanto 
para proxeccións audiovisuais como para a 
realización de conferencias ou obradoiros. 
A xente pode sentar en cadeiras ou 
directamente nas gradas, desposuíndo 
expresamente de calquera formalismo 
académico ou protocolario as actividades 
que se desenvolven neste espazo, que 
se complementa con outro chamado O 
Almacén, tamén de carácter polivalente 
pero cunha clara vocación de chill out, onde 
as persoas que se achegan a Normal poden 
ler, consultar internet, botar unha ollada 
ás publicacións que se ofrecen nesta sala 
ou ver as exposicións que visten as súas 
paredes.
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Lexitimar as 
linguaxes 
contemporáneas 
da xente moza

O novo, o emerxente ou o experimental 
son algúns dos conceptos sobre os 
que se asenta a programación de 
Normal, concibido non como un espazo 
pasivo, como un contedor cultural en 
que se expoñen diferentes propostas, 
senón como un lugar de creación 
en transformación permanente, 
con debates, obradoiros e mesmo 
espazos reservados para que os 
artistas desenvolvan as súas obras e 
co obxectivo de lexitimar as linguaxes 
contemporáneas da xente moza.

Nesta filosofía ten especial importancia 
a transversalidade, entendida como a 
mestura de linguaxes, xéneros e estilos 
nas propostas que acolle Normal, desde 
a palabra mesturada coa música ata o 
vídeo e a pintura e un longo etcétera. 
É dicir, búscase a hibridación entre 
diferentes disciplinas, e proba diso é a 
elección que se fixo para a exposición 
inaugural.

AGORA É ISTO
Baixo o título “Agora é isto”, esta 
mostra ofreceu varias propostas 
interesantes dentro do panorama 
galego da arte contemporánea, con 
artistas relacionados coa arte urbana 
ou o graffiti. “A arte urbana sae da rúa 
para entrar nas casas”, comentaba o 
vicerreitor de Cultura e Comunicación, 
Luís Caparrós, no percorrido previo 
á inauguración para supervisar a 
instalación. É que os autores reflicten 
nas súas propostas desde a influencia da 
sociedade urbana ata o mundo da banda 
deseñada e a ilustración, o post-graffiti e 
a cultura do faino ti mesmo.

A exposición estivo comisariada por 
Nano 4814, figura internacional, logo 
de que en 2008 fora invitado pola Tate 
Modern de Londres para facer unha 
intervención. Nela participaron Víctor 
Hugo Costas, Alberto Gracia, Tronquis, 
Sekone, Pilas, Tayone e Luís Díaz.

Quen é quen
Nano4814 (Vigo, 1978) Vive 
e traballa en Madrid.

Artista galego que dá os seus primeiros 
pasos dentro da escola tradicional 
do graffiti, aínda que conseguiu 
desenvolver unha estética moito máis 
persoal e iconográfica. Tras estudar 
Belas Artes e un breve período formativo 
en Londres múdase a Madrid. A 
diversidade do seu traballo nútrese dos 
distintos campos creativos nos cales 
actúa: desde o deseño ou a ilustración, 
ás súas intervencións vagabundas ou 
o seu traballo de galería, con técnicas 
como o debuxo, a instalación, a 
escultura ou a pintura mural.

A escultura que presenta é unha 
composición feita a partir dos restos 
dunha performance pictórica realizada a 
comezos do pasado ano.

Víctor Hugo Costas (Vigo, 1978) vive e 
traballa en Santiago de Compostela. 
Licenciado en Belas Artes pola Facultade 
de Belas Artes de Pontevedra, realizou 
a súa primeira exposición individual en 
marzo de 2007 e participou en diversas 
exposicións colectivas e certames 
artísticos. En Normal Víctor expón 
cinco obras: tres fotografías da súa 
serie Nudos: medianeiras entrelazadas 
e espazos urbanos baleiros que actúan 
como un monumento á desaparición, 
e dúas esculturas de pequeno formato, 
composicións de letras metálicas 
obtidas mediante o procedemento de 
microfusión.

Alberto Gracia (Ferrol, 1978). 
Vive e traballa en Barcelona. 
Estuda na Facultade de Belas Artes de 
Pontevedra onde cursa a especialidade 
de Escultura. A súa traxectoria 
artística desenvolveuse principalmente 
en Barcelona, e tamén realizou 
exposicións e traballos en Austria, 
Francia e Marrocos. Continuando co 
seu labor máis recente (microfugas), 
presenta unha instalación e un vídeo 
baseado en pequenas determinacións 
experimentais, centradas no ludismo 
e o accidente como modus operandi. 
Utiliza o riso e a banalidade como cisco 
resultante do xogo e o experimento.

Sekone (Vilagarcía de Arousa, 
1983). Vive e traballa na Coruña.
Seko comeza a pintar graffiti a mediados 
dos noventa e decontado salienta dentro 
da escena galega, sobre todo pola 
súa diversidade gráfica e a excelencia 
técnica; móvese con máxima destreza 
entre o hiperrealismo máis fotográfico 
ou a ilustración clásica dos anos 50 
e cores planas. Tras cursar estudos 
de ilustración e gráfica publicitaria 
na Coruña, compaxina proxectos 
persoais e profesionais a cabalo entre 
a pintura, o deseño, a ilustración e a 
animación. A obra que presenta é unha 
instalación audiovisual aleatoria de mini 
loops animados que falan acerca das 
frustracións xeradas pola monotonía e a 
perda de identidade individual.

Pilas (Vigo, 1980). Vive e traballa 
en Cabeza de Manzaneda
Pilas autodefínese como un artista 
multidisciplinar do novo mundo. 
A instalación que presenta é unha 
construción específica para o propio 
espazo expositivo que xoga co azar e 
os materiais (feita coa colaboración de 
Demian e Víctor Ulla). Unha escultura 
automática inspirada nos parques 
temáticos e os xogos de construción, a 
estrutura autosopórtase a si mesma sen 
necesidade de ancoraxes de tipo ningún.

Tayone (Vigo, 1980). Vive 
e traballa en Vigo. 
Artista muralista vigués, licenciado en 
Belas Artes pola Facultade de Belas 
Artes de Pontevedra. Entende a arte 
como unha ferramenta de coñecemento 
e comunicación. As intervencións que 
leva a cabo no espazo público pódense 
considerar como un residuo plástico 
que funciona como motor social en que 
se lle dá máis importancia ao diálogo 
que se xera in situ que á obra que o 
propicia. Na actualidade compaxina o 
desenvolvemento do seu labor creativo 
coa xestión cultural de Amálgama, 
Centro de Gravedad Permanente, 
un espazo de encontro, creación e 
mostras artísticas en Vigo. Presenta 
unha instalación escultórica composta 
por unha pintura mural e tres cadros 
en que se entrevé o xeito en que o ser 
humano, unha vez que deixou de ser o 
consumidor para se converter na materia 
prima do obxecto de consumo, se ve 
superado pola realidade que o contén.

Luís Díaz (A Coruña, 1978) 
Vive e traballa entre Madrid e 
Santiago de Compostela.
Logo de estudar Enxeñaría de Camiños 
viaxa ao Brasil e á súa volta realiza 
estudos de fotografía en Madrid, 
descubrindo a súa verdadeira vocación. 
O seu traballo foi exposto en España 
e no estranxeiro e é un dos gañadores 
do recente certame Fotoactitud, que 
selecciona os fotógrafos oficiais de Arco 
Madrid 2011. Presenta unha fotografía 
dixital impresa en tintas pigmentadas 
sobre papel Kodak inkjet de arquivo. 

Tronquis (Colectivo, 
Pontevedra circa 2009)
Este proxecto nace en 2009 no seo da 
Facultade de Belas Artes. É un grupo 
difuso de artistas que orbitan ao redor 
do blogue diariotronquis.blogspot.
com, que como o seu propio nome 
indica funciona como unha sorte de 
bitácora diaria a través da cal tentar 
crear un fluxo de imaxes e establecer un 
diálogo continuo entre eles estean onde 
estiveren.

Nestes momentos os artistas 
involucrados no proxecto son dez: Berto 
Fojo, Nati Umpéerrez, Carlos López, 
Pelucas, Minia Regos, Javi Rosell, 
Brendel, Carlos Bueu, Manu Griñón e 
Olmo Cuña.

Nesta mostra expúxose unha escolma 
dos debuxos e unha proxección de clips 
de animación nun espazo autónomo 
dentro do mesmo ámbito expositivo.
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Un deseño do espazo sorprendente

A inauguración de Normal reuniu a 
numeroso público de todas as idades e 
ámbitos profesionais, desde o académico 
ata o cultural pasando polo institucional. Os 
que coñecían o vello edificio amosábanse 
sorprendidos polo cambio de estética, 
destacando a amplitude do espazo 
resultante, mentres que os que entraban 
por primeira vez, sobre todo os máis novos, 
aplaudían esta esta nova iniciativa que ten 
como gran reto achegar á mocidade as 
actividades que desenvolve a Universidade.

Ao grupo dos que xa coñecían o edificio 
pertence o reitor da Universidade da 
Coruña, José María Barja, que foi o 
encargado de inaugurar este novo espazo, 
xunto co presidente do Consello Social, 
Antonio Abril Abadín, e o vicerreitor de 
Cultura e Comunicación, Luís Caparrós 
Esperante. Barja destacou a “cara nova e 
simpática que, sen apenas alterar o xesto, 
ofrece este vello edificio que fora un día 
Escola Normal do Maxisterio Primario”. 
O reitor manifestou que esperaba “ver 
estas salas cheas de xuventude que veña, 
non por obrigación, non para un exame, 
mais para ler unha revista de hip-hop no 
Almacén, para ver unha película no Cubo 
ou para sorprenderse de que os graffiteiros 
entren con todo dereito nas salas de 
exposicións”. Unha esperanza que xa se 
está a materializar, a xulgar polo éxito 
que están acadando as actividades que se 
están a desenvolver en Normal, onde xa se 
prepara unha ambiciosa exposición sobre 
o universo creativo do polifacético artista e 
cineasta David Lynch.

Pola súa banda, o presidente do Consello 
Social da UDC, Antonio Abril Abadín, 
expresou a súa satisfacción pola apertura 
deste centro, ao tempo que lembraba 
que esta iniciativa cultural vén demostrar 
que “o coñecemento e a investigación 
nas humanidades e nas ciencias sociais, 
e non só nas ciencias experimentais e na 
tecnoloxía, son peza clave do progreso”. 
Neste sentido, engadiu que o futuro da 
civilización depende de que a Universidade 
non perda a súa esencia de ente 
humanístico que asume como obxectivo a 
formación integral do ser humano.

Por último, interveu Luís Caparrós, 
vicerreitor de Cultura e Comunicación 
da UDC, que tras darlles a benvida aos 
presentes, lembrou que Normal está 
baseada nunha concepción aberta da 
cultura, que non exclúa na súa temática 
as políticas de xénero, a cooperación 
ou o debate de ideas. Con respecto á 
programación proposta, e que xa se está 
a desenvolver neste espazo, o vicerreitor 
sinalou que “procuraremos o equilibrio 
–sempre difícil, sempre discutible– entre 
calidade e experimentación e novidade e 
farémolo dentro dunha liña coherente de 
programación”. Por último, quixo Caparrós 
amosar o seu agradecemento a todas as 
persoas que fixeron posible Normal, desde 
os arquitectos Di Felice e Santos Zas 
ata o persoal técnico da Vicerreitoría de 
Infraestruturas e da Vicerreitoría de Cultura 
e Comunicación.
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Luis Caparrós
Vicerreitor de Cultura e Comunicación da UDC

“Normal xa é o espazo cultural de referencia 
na nosa área en só catro meses.”

Por Carmina Escrigas

A apertura de Normal foi unha das súas 
grandes apostas como vicerreitor de 
Cultura e Comunicación. Que balance 
fai da posta en marcha deste espazo?
Normal aínda é moi noviño –ou 
noviña, como queiramos dicir–, pois 
inaugurouse o 7 de febreiro. Con 
todo, podemos falar xa de obxectivos 
cumpridos: imos pola segunda 
exposición, existe unha programación 
sostida e coherente, con dous ou tres 
actos por semana a que acode unha 
media de vinte persoas, crecemos de 
modo continuado nas redes sociais, 
temos presenza habitual nos medios… 
En poucas palabras, en tres ou catro 
meses somos xa un espazo cultural de 
referencia na nosa área, o que aplicado 
ao caso dunha universidade cobra 
especial significación e valor.

Como xurdiu a idea de crear Normal?
Podería falar da miña sa envexa de 
espazos culturais semellantes en 
Madrid, en Londres, en Berlín… 
Mais deixemos o factor persoal e 
centrémonos no caso da Universidade 
da Coruña. Ía dicir que o principal 
problema cando cheguei a esta 
vicerreitoría, hai dez anos, era a falta 
de espazos acaídos no centro da 
Coruña. Non, para ser sincero direi 
que o problema era todo, que todo 
eran problemas. Imaxínese, cunha soa 
persoa adscrita a Cultura! O Paraninfo 
é espléndido, mais se levas alí quince 
ou vinte persoas o efecto é desolador. 
Por outra parte, estaba a dispersión de 
actividades e mesmo o perfil destas. 
Normal é a resposta lóxica dunha 
universidade como a nosa: agrupa no 
centro da cidade actividades culturais 
de vangarda e con perfil social, diríxese 
a un público definido, mozo e curioso, 
alternativo en gustos, abre xanelas 
non-comerciais e inexistentes até agora, 
é lugar de reflexión e debate… Normal 
era unha necesidade. Só cumpría ser 
consciente dela.

Por que se decidiu manter o nome 
polo que era coñecido este edificio?
Pois non houbo burlas con ese nome! 
Por algunha rara deriva, preferimos 
na Universidade o uso de siglas como 

CIT ou CITIC, indescifrables, a nomes 
que evoquen ámbitos humanos, como 
pode ser o de Xoana Capdevielle. 
Ao edificio chamábano nun comezo, 
supoño que por xeración espontánea, 
nin máis nin menos que CCR! A ver… 
O nome escollido homenaxea a Escola 
Normal de Maxisterio que alí estaba e, 
a seguir ese fío, o proxecto racionalista 
do arquitecto Tenreiro, o xermolo da 
UDC que foi a chamada Cidade escolar 
de Riazor. Por outra parte, o nome de 
Normal ten un punto irónico, xa que 
non queremos ser en absoluto normais. 
No texto de intencións lese: “A norma 
define unha resposta que non precisa 
interrogación. NORMAL quere ser, 
porén, permanente interrogación. 
NORMAL non é normal. Isto é o normal 
para nós.”

Pode desvelarmos algún proxecto de 
futuro destacado para este espazo?
O futuro de Normal dependerá de 
moitas circunstancias, da continuidade 
do proxecto en mans dun novo goberno 
da UDC, do sostén do noso público 
e do interese cidadán, da viabilidade 
económica, da súa utilidade como 
axitador cultural… Sexa como for, 
Normal é un proxecto en marcha, 
cun deseño preciso. Antes dun 
ano contaremos cun teatro nada 
convencional, multidisciplinar, sen 
patio de butacas, para desenvolvermos 
actividades escénicas e música. Tamén 
botará a andar a [Universidade] 
Sénior no primeiro andar, e este é sen 
dúbida un público natural e entregado. 
Temos outro espazo aberto sobre o 
teatro que servirá para performances 
e danza contemporánea. Contamos 
con abrir talleres e laboratorios para 
artistas residentes, sexan ou non da 
Universidade, no semisoto, onde hai 
unha cafetería que conviría reabrir 
tamén. Quero, por outra parte, poñer 
en marcha canto antes o chamado 
“Almacén” para o seu uso como 
mediateca pública, un lugar onde podes 
consultar revistas ou fanzines de arte, 
de graffiti, de música… ou onde podes 
coller un DVD de David Lynch. Todo 
está en marcha e todo é posible. Ora 
ben, como dicía antes, depende de que 
Normal sexa considerado útil, útil en 
termos de valor e non de cambio ou 

como mercadoría, algo tan raro como 
indispensable en tempos axitados como 
estes.

Arestora o papel das redes 
sociais é fundamental no eido da 
comunicación. Como está resultando 
a experiencia da Rede Normal?
Parece evidente que a comunicación 
hoxe pasa polas redes sociais, por 
Facebook, por Twitter, por Youtube… 
Isto é tanto máis certo no caso do 
noso target, da nosa audiencia natural, 
formada por estudantes ou por persoas 
que alimentan a curiosidade intelectual 
pola vangarda e polas novas ideas, 
teñan a idade que tiveren. A experiencia 
de Normal, que desde febreiro conta 
con 370 amizades, servirá sen dúbida 
para repensar moitas cousas na propia 
UDC. E isto interesa especialmente en 
circunstancias de austeridade.

A vicerreitoría que vostede dirixe 
é a que ten como reto principal 
achegar todos os aspectos da 
cultura e a creatividade artística 
á comunidade universitaria. Que 
oferta pode atopar neste sentido 
o estudante que chega á UDC?
En boa medida está contestado nas 
preguntas anteriores. En calquera caso, 
Normal é un espazo de intervención 
cultural, non un centro cultural, o que 
significa un espazo para a creación 
colectiva in situ, un lugar onde a persoa 
que o visita non vai só para mirar, 
senón para participar, para intervir, 
para debater, para cocrear. Iso debe 
ser, por outra parte, unha misión básica 
de calquera universidade. Eu quixese 
soamente engadir que aquí falamos de 
culturas, en plural, máis que de cultura. 
De culturas críticas, para sermos máis 
precisos. A idea de transversalidade, 
de mestura e hibridación, interésanos 
moito. A cooperación e o interese polas 
condicións de vida no sur están no 
proxecto Normal e, así mesmo, contan 
na UDC coa Oficina de Cooperación e 
Voluntariado. Igual sucede coa Oficina 
para a Igualdade de Xénero, que tamén 
ten xanela aberta en Normal. A arte 
urbana lígase coas políticas de xénero 
do mesmo modo que a música entra en 
contacto co teatro ou coa poesía ou coa 
socioloxía. O deporte, por outra parte, 

é tamén unha cultura do noso tempo, 
e non me refiro precisamente ao fútbol 
por televisión.

Xa no eido da comunicación, que é o 
principal instrumento de interlocución 
entre a Universidade e a sociedade, 
cal é a filosofía que rexe as políticas 
de comunicación da UDC?
Na primeira campaña do reitor Barja 
puxemos o acento na transparencia. 
Significaba moito naquel momento e 
recibimos por iso unha atención que 
con frecuencia se desdobraba en control 
atento da nosa política informativa. 
Algo lexítimo e mesmo necesario. Hoxe 
ninguén dubida de que era algo máis 
que unha declaración de intencións. 
Mediante o web institucional ou 
mediante as notas de prensa, polas 
comunicacións persoais, pola edición 
de boletíns como este, resulta evidente 
que a UDC é unha casa de cristal onde 
calquera pode achar e comprobar as 
nosas contas, os nosos números, a nosa 
rendición anual de contas, os servizos 
que damos á sociedade. Por outra 
parte, a nosa identidade corporativa 
universitaria é hoxe a máis visible, 
singular e atractiva de todo o sistema 
galego. En poucas palabras, o Gabinete 
de Comunicación é un instrumento 
profesional e áxil que, para ser sincero, 
soamente necesitaría unha mellor 
dotación en medios técnicos e humanos 
para que este esforzo non resulte ao 
final efémero. Xogámonos moito en 
tempos en que a comunicación é vital.

Que reto lle gustaría ver cumprido 
no seu labor como vicerreitor 
de Cultura e Comunicación?
Este equipo asegurouse de que houbese 
renovación nos cargos cada oito anos. 
Eu son perfectamente prescindible. Só 
querería que o acadado durante estes 
dous períodos, que non foi pouco, 
continúe a ser útil para o futuro, é 
dicir, para a Universidade da Coruña 
e para a sociedade galega en xeral. 
Afortunadamente, sempre existirá 
horizonte.
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A transferencia de resultados e a 
comunicación coa sociedade pódense 
articular a través de numerosas canles, 
e a Universidade non é allea ás novas 
tendencias na transmisión de información, 
en que as redes sociais están xerando 
unha auténtica revolución. A inmediatez na 
transmisión de información que permiten 
estes soportes, a súa convivencia cos 
medios tradicionais e a súa utilización 
masiva por parte da mocidade son 
oportunidades que a UDC está aproveitando 
con numerosas iniciativas de achegamento 
á comunidade educativa, tendo en 
conta que o perfil do estudantado casa 
absolutamente co dos principais usuarios 
das redes sociais.

O equipo de goberno da Universidade 
da Coruña, co seu reitor á fronte, José 
María Barja, sempre tivo como obxectivo 
prioritario velar pola transparencia 
informativa na súa xestión e, nesa 
liña, establecer unha canle fluída de 
comunicación tanto co colectivo docente 
investigador como co PAS e, por suposto, co 
alumnado que pasa os anos máis decisivos 
da súa futura vida profesional vinculado 
á Universidade da Coruña. De feito, a 
Universidade da Coruña ten xa o seu perfil 
institucional propio nas redes sociais máis 
populares (Facebook, Tuenti e Twitter).

Proba deste esforzo para conectar cos 
intereses da xente moza que está a 
desenvolver a Universidade da Coruña é a 
posta en marcha de recursos como o novo 
espazo de intervención cultural Normal 
(www.istoenormal.org). Esta ambiciosa 
aposta da UDC para dinamizar a arte de 
vangarda ten como audiencia natural un 
colectivo, o dos novos artistas e as persoas 
amantes deste xénero, que precisamente 
é moi activo nas redes sociais e está moi 
familiarizado coas novas tecnoloxías. Proba 
diso é que, desde febreiro deste ano, cando 
se abriu Normal, agregáronse ao perfil en 
Facebook de Normal (istoenormal) 370 
amizades. Este espazo de intervención 
cultural tamén está presente en Twitter 
(twitter.com/#/istoenormal), onde xa conta 
con preto de 150 seguidores, e en Flickr e 
Vimeo.

Comunidade virtual da UDC
Redes sociais, a grande oportunidade para estreitar 
a relación entre a UDC e o seu contorno 
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Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Docencia e investigación de calidade e fortes 
vínculos coa industria prestixian o centro

Un alto compromiso coa calidade da 
docencia, a excelencia na investigación, 
un forte vínculo co eido industrial e 
empresarial, e unha materia prima de alto 
nivel –o alumnado–, velaquí os principais 
ingredientes que foron alimentando durante 
preto de dúas décadas o prestixio da Escola 
Técnica Superior de Enxeñaría Camiños, 
Canais e Portos, da que cada ano saen por 
volta duns 80 novos profesionais que están 
a mudar o modo de ver e facer obra pública 
en Galicia e en toda España.

Actualmente, a Escola está inmersa no 
proceso de adaptación ao novo Espazo 
Europeo de Educación Superior e, segundo 
afirma o seu director, Manuel Casteleiro, 
estao a facer sen grandes complicacións. 
Así, as titulacións de Enxeñaría de Camiños 
e Enxeñaría Técnica en Obras Públicas 
comezaron a convivir neste curso cos graos 
en Tecnoloxía de Enxeñaría Civil (que 
xunto ao futuro mestrado en Enxeñaría de 
Camiños, Canais e Portos dará acceso a esta 
profesión regulada) e o Grao en Enxeñaría 
de Obras Públicas, que capacita para a 
profesión de enxeñeiro técnico en obras 
públicas. Este grao tamén daría acceso ao 
mestrado en Enxeñaría de Camiños. 

En principio, tal e como indica o director, a 
valoración do alumnado e do profesorado 
en relación coa implantación do grao é boa, 
aínda que é cedo para falar de resultados 
académicos. Un aspecto do que saben moito 
os alumnos que acceden a estas titulacións, 
tendo en conta que o fan con notas medias 
de corte ao redor do 9 en Camiños e do 
7 en Obras Públicas. A capacidade de 
aprendizaxe, o tesón e a forza de vontade 
son condicións indispensables para 
levar a bo porto a carreira de Camiños. 
Ocorre que estes alumnos teñen que 
adquirir coñecementos nun campo 
extraordinariamente amplo, como explica 
o director, porque son moitos os ámbitos 
en que poden traballar. “Necesitan unhas 
competencias altísimas en todos os aspectos 
vinculados á obra civil”, sinala Manuel 
Casteleiro, ao tempo que lembra que a 
recompensa a este esforzo é o alto nivel 
de inserción laboral, que até agora sempre 
rozou o cen por cen e a moi curto prazo.

Pode ser que neste momento, co descenso 
da obra pública, se produza un retroceso 
nesta tendencia, mais en todo caso será 
transitorio. En calquera caso, o grande aval 
dos enxeñeiros de camiños é o enorme 
prestixio dos profesionais españois que 
están a traballar actualmente en todo 
o mundo. De feito, asegura Manuel 
Casteleiro, as empresas españolas de 
enxeñaría están consideradas como as 
mellores a nivel internacional.

Para acadar este nivel entre o alumnado é 
loxicamente indispensable a calidade na 
docencia. Como bo enxeñeiro, o director 
remítese aos datos, en concreto aos que 
proporcionou a última enquisa realizada 
entre o estudantado da escola. Malia ao 
alto nivel de esixencia imposto, á dureza 
das materias e á densidade dos contidos, 
os resultados acadados situábanse nunha 
media de satisfacción do 8,5 sobre dez 
no referente á calidade do profesorado. 
“Para nós é unha gran satisfacción que te 
avalíen dese xeito a pesar do traballo que 
esiximos”, admitía orgulloso o director, 
que non só valora o rendemento do seu 
alumnado, senón tamén o comportamento 
no centro. “Temos un centro magnífico 
como edificio docente e de investigación, 
e os estudantes cóidano como a súa 
casa desde que entran”, asegura Manuel 
Casteleiro.

En paralelo á docencia, a investigación é 
a gran fortaleza da ETS de Camiños, que 
xa é coñecida en toda España, e tamén no 
plano internacional, pola súa excelencia 
tecnolóxica e o nivel dos seus grupos 
de investigación. Ademais, o centro ten 
moita relación co tecido industrial, tanto 
a nivel de empresas de enxeñaría como 
de administracións públicas, coas que 
teñen asinados numerosos convenios e 
desenvolven múltiples proxectos de I+D+i.

Para Manuel Casteleiro, o grande acerto 
na procura deste obxectivo foi no seu día a 
creación da Fundación de Enxeñaría Civil 
de Galicia, apenas un ano despois da posta 
en marcha da escola. A sede está no propio 
centro e neste órgano están representadas, 
alén da Universidade da Coruña, a maioría 
das industrias e empresas. Manteñen 
reunións periódicas con moita asiduidade, 
realizan actos, desenvolven accións e 
proxectos conxuntos e, o máis importante, 
coñecen desde dentro o funcionamento da 

escola da que van saír os seus próximos 
traballadores. “O resultado está a ser 
fantástico”, asegura Casteleiro, que está 
convencido de que “sería moi difícil 
entender esta escola sen a fundación”, 
porque é o mellor xeito de facilitar a 
transferencia tecnolóxica. Finalmente, 
engade como o outro ingrediente 
fundamental no progreso desta escola o 
permanente cooperación da Universidade 
da Coruña, que “sempre nos apoiou”.
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Estudou na Facultade de Ciencias da UDC e actualmente é investigadora 
do Instituto de Física Atómica e Molecular de Holanda.

“Gran parte da miña formación como investigadora 
débolla á Universidade da Coruña”

Que lembranzas recorda con máis cariño da 
súa época como universitaria na Coruña?
Recordo con especial cariño que a 
universidade supuxo para min un novo 
mundo. Permitiume ampliar as miñas miras 
e coñecer xente cos mesmos intereses que 
os meus. Gardo grandes amizades daquela 
época.

Que lle achegou principalmente 
o seu paso pola Universidade 
da Coruña a nivel persoal?
Principalmente, aprender a ser tolerante 
e coñecer e respectar o pensamento de 
xente diversa. A universidade deume moitas 
experiencias que me serviron para encarar 
determinadas situacións no futuro.

E a nivel académico e profesional?
Estudei os dous primeiros anos de Bioloxía 
na UDC e despois rematei na Universidade 
Autónoma de Madrid. Posteriormente 
volvín para acadar o Diploma de Estudos 
Avanzados e facer a tese, polo que gran 
parte da miña formación débolla a esta 
universidade. A nivel profesional, é 
curioso como comecei no laboratorio de 
reumatoloxía do Instituto de Investigación 
Biomédica da Coruña grazas a unha oferta 
que vin nun taboleiro de Facultade de 
Ciencias. 

Estudaría de novo a mesma carreira 
na mesma universidade?
Sen dúbida. É unha facultade non moi 
grande polo que é acolledora, familiar pero 
á vez profesional.

Cando rematan a carreira, moitos 
estudantes encóntranse nun limbo antes 
do seu acceso ao mercado laboral, en que, 
en ocasións, se senten perdidos. Desde a 
súa experiencia, que consello lles daría?
O que eu lles aconsellaría é que pensasen 
moi ben a que se queren dedicar. Se 
non se ten claro, animo a toda a xente a 
reflexionar sobre o que lle gusta a cada un, 
as posibilidades de desenvolver os seus 
proxectos e a súa viabilidade aproveitando 
ese período para completar a formación 
a nivel de idiomas. Tamén é interesante 
a colaboración con distintos centros ou 
empresas para coñecer o día a día do 
traballo en cuestión. O salto entre a teoría e 
a práctica é moi grande.

Que foi o que a levou a enfocar a súa 
carreira cara á investigación?
Sempre tiven interese en coñecer o por que 
das cousas. Cando tiven a oportunidade 
de entrar nun laboratorio, pensei que era 
a mellor maneira de responder as miñas 
preguntas.

Cales son as liñas de investigación 
que desenvolve actualmente?
Actualmente traballo en enfermidades do 
aparato musculoesquelético e en concreto 
especialiceime no estudo da artrose. Esta 
enfermidade ten un impacto altísimo na 
sociedade, non só a nivel económico, 
senón que empobrece o nivel de vida dos 
nosos maiores. De aí que o coñecemento 
a fondo dos factores que contribúen ao 
seu desenvolvemento e a comprensión 
dos mecanismos da súa evolución é moi 
relevante, xa que pode mellorar o calidade 
de vida da nosa sociedade.

Que diferenzas atopa entre o sistema 
académico e de investigación 
entre España e Holanda?
A nivel académico teñen unha formación 
máis especializada e nós temos un 
coñecemento máis xeral. Isto fai que sexan 
os mellores no seu campo, pero tamén 
penso que para nós é máis sinxelo ter una 
visión máis global dos problemas, solucións 
e aplicacións sobre os que traballamos. A 
nivel de investigación, o investimento que 
realiza o país é altamente superior ao de 
España. Non só a nivel de equipamentos, 
senón que existe a figura de persoal 
investigador permanente. Este tipo de posto 
de traballo está practicamente ausente no 
noso panorama investigador.

E cales son as principais diferenzas 
da vida cotiá? Que é o que máis 
bota de menos de España?
Principalmente, que é unha sociedade 
moito máis individualista e a xente non é 
tan cálida como no noso país. Porén, son 
moi tolerantes e respectuosos. O que máis 
boto de menos é a cultura culinaria, a 
espontaneidade da xente e o noso clima! 

Cal é a súa opinión sobre a polémica 
da fuxida de cerebros? Pensa 
que é necesario marchar para 
triunfar nalgunhas profesións?
Desgraciadamente, marchar durante un 
tempo é un requisito imprescindible para 
moitas convocatorias de contratos de 
investigación a nivel estatal e autonómico. 
Unha vez fóra comparas o nivel de vida 
dos investigadores, as facilidades para 
desenvolver o teu traballo, así como a 
estabilidade profesional e é comprensible 
que a pesar de botar de menos tantas 
cousas do noso país, moita xente decida 
permanecer no estranxeiro.
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Chema Alonso
Consultor de Seguridade en Informática64

“O mundo é hoxe en día un campo de 
batalla para facerse co control da internet”
Por Carmina Escrigas

O enxeñeiro informático Chema Alonso foi 
capaz de poñer en pé o salón de actos da 
Facultade de Informática na súa conferencia 
impartida no marco das xornadas de 
Seguridade Informática da UDC. Este 
consultor e divulgador está convencido de 
que, fálese do que se fale, se un alumno vai 
ter que estar dúas horas escoitando unha 
charla máis vale facer algo entretido para 
que non durma. El fixo moito máis que iso.

Como consegue que os alumnos 
lle aplaudan unha conferencia 
sobre informática como se fose 
un concerto de rock?
Eu supoño que o elemento show é algo 
innato que me gusta. Sempre pensei que 
unha charla ten que ser divertida, tendo 
en conta que ás veces chego a falar dúas 
horas. Ademais, a xente acórdase do chiste, 
da metáfora e de asociar ideas e anécdotas 
a un concepto, que é o meu obxectivo. 
Eu tento que a xente se divirta nas miñas 
charlas e que ao mesmo tempo aprenda. 

Falando xa do eixe central da súa 
especialidade, parece que a seguridade 
informática está máis ameazada que nunca.
A verdade é que agora mesmo é brutal 
o ataque que hai contra a seguridade 
informática. Todo o mundo se deu conta 
de que internet é un campo de batalla en 
que se pode facer moito diñeiro, danar as 
persoas e atacar as empresas ou os países. 
E a partir diso creouse unha industria a 
nivel mundial que fai de todo, desde roubar 
tarxetas bancarias ata estafar bancos. Hoxe 
xa falamos de verdadeiras extorsións, con 
sistemas que, por exemplo, fan o secuestro 
dos arquivos dun computador persoal e 
logo lle piden cartos ao dono. 

De cando en vez escoitamos que un 
neno de 15 anos rachou a seguridade 
dunha multinacional ou dun banco. 
Realmente é fácil burlar o sistema?
Moi sinxelo. Hai miles de ataques que se 
poden facer a golpe de click. Na empresa en 
que eu traballo, as empresas contáctannos 
para comprobar a seguridade dos produtos 
que colgan na rede. O noso labor é actuar 
como o máis perigoso hacker co que se 
puidesen encontrar. E ata que eses produtos 
non pasan un control de calidade, ata que 
conseguen que nós non sexamos capaces 
de entrar non se pon en servizo, porque 
se non calquera que saiba o mesmo que 
nós vai romper todo o seu sistema por 
todos os lados. Porque hai que lembrar 
que para atacar un ordenador hai de todo 
e para todos os gustos. Por exemplo, 
lembro o caso recente duns rapaces que 
gravaban a xente na intimidade da súa 
casa a través da webcam. En xeral, non 
nos podemos fiar como antes dos síntomas 
que eran evidentes, porque hoxe en día 
un malware non é como antes, que che ía 
mal o ordenador. Agora pode ir perfecto e 
estar ata arriba de virus. De feito, dous de 
cada catro usuarios teñen o computador 
troianizado (infectado).

Un aspecto que preocupa de internet é 
o baleiro legal polo que se poden filtrar 
actividades delituosas como a pornografía 
infantil. Limitar os contidos e o acceso a 
internet é como pórlle portas ao campo?
É moi difícil limitar contidos. Pasamos a 
unha lexislación demasiado estrita e non 
sabemos se iso vai ser bo ou non. É como 

cando vemos moita policía na rúa, que non 
sabemos se nos fai sentir máis seguros ou 
preocupados porque algo grave vai pasar. 
De todos os xeitos, por moi dura que sexa 
a lexislación, se alguén ten coñecementos 
e quere cometer delitos informáticos 
vaino conseguir. Quizais o que debemos 
facer é conseguir sistemas máis seguros. 
En España aínda non hai unha norma de 
seguridade que teñan que cumprir todas as 
empresas máis aló da Lei de protección de 
datos.

Tamén preocupan aspectos como a 
pegada dixital, os datos que vulneran 
o dereito á intimidade ou que non 
deixan en moi bo lugar o afectado. 
Como podemos controlar isto?
Está claro que o concepto de privacidade 
mudou, é moito máis laxo, pero hai que 
lembrar que coa internet ese dito de 
“coidado que ao final todo se sabe” se 
cumpre relixiosamente. Podemos saber 
moitas cousas de moita xente sen que 
teña que subir ningún tipo de información 
á rede. Ademais, todo o que está ou teña 
estado en internet nunca desaparece de 
todo. Sempre deixa un rastro.

Agora está de moda o caso Wikileaks. Pensa 
que a rede está a revolucionar os modos 
de comunicar e mesmo o xornalismo?
Estamos en plena revolución. Estamos 
nunha guerra polo control de internet. Os 
gobernos déronse conta de que a rede é 
un campo de batalla e queren conquistalo 
e controlalo. E os usuarios, os activistas, 
saben que teñen ferramentas para controlar 
ese intento de manipulación dos gobernos.

Cre que é xusto o que lle está 
pasando a Julian Assange?
Paréceme bastante patético que esteamos 
todos tan preocupados polo drama da 
historia facendo unha telenovela, cando 
o realmente importante é a información 
que se puxo sobre a mesa. Os medios de 
comunicación tradicionais, os grandes 
grupos de comunicación, están perdendo 
forza. Realmente, necesitamos romper os 
sistemas de comunicación clásicos e darlle 
paso ao que hai detrás e que chega cunha 
transparencia brutal para darnos conta do 
que verdadeiramente está a pasar.
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Novacaixagalicia é a entidade financeira 
española que conta cun maior liderado na 
súa comunidade autónoma de orixe, xa 
que posúe a rede de oficinas máis tupida: 
o 35% das sucursais radicadas en Galicia. 
Ademais, a entidade galega conta cunha 
cota de mercado en termos de volume de 
negocio que supera o 42% do total. 

Novacaixagalicia ten moi presente o 
desenvolvemento de proxectos de contido 
innovador e ambiental nas empresas 
galegas. Por iso, desde o seu Instituto 
de Desenvolvemento, puxo en marcha 
recentemente o Programa de bolsas de 
iniciación profesional que contan cun triplo 
obxectivo: mellorar a competitividade das 
empresas, construír novas pontes entre 
as firmas e o coñecemento, e ampliar as 
oportunidades de empregabilidade.

Guillermo Brea, director da Obra Social de 
Novacaixagalicia, asegura que o Programa 
“permitiralles este ano a máis de cen 
titulados universitarios desenvolveren 
proxectos de contido ambiental ou de 
innovación tecnolóxica en empresas galegas 
co que buscamos dar oportunidades 
aos mozos promovendo programas que 
potencien a creación de emprego e, 
asemade, reforcen a competitividade, as 
boas prácticas e a innovación nas nosas 
empresas”. O resultado destas bolsas está a 
ser moi positivo para os seus iniciadores. De 
feito, lembra Brea, “na pasada edición ao 
redor do 70% destes mozos participantes 
conseguiron un emprego, ou ben na 
empresa en que estiveran levando a cabo as 
prácticas, ou ben en empresas relacionadas 
co proxecto que levaran a cabo”.

No últimos tres anos concedéronse máis 
de 250 bolsas deste tipo, cun investimento 
total da Obra Social de aproximadamente 
800 000 euros. No entanto, o traballo da 
Obra Social abrangue moitos máis campos. 

“Para a Obra Social de Novacaixagalicia 
os mozos e mozas, desde a primeira 
infancia, constitúen un dos nosos 
públicos prioritarios, polo que tratamos 
de lles ofrecer un completo abano de 
oportunidades formativas, informativas 
e de lecer”, explica o director da obra 
social, para engadir que “contamos 
cunha ampla oferta deportiva, cultural e 
de educación ambiental adaptada a este 
colectivo, a través de actividades didácticas 
e obradoiros que os animen a participar 
activamente en estilos positivos de vida”.

Novacaixagalicia salienta, para alén do dito, 
por coordinar proxectos de voluntariado, 
xa que ten unha páxina web de apoio 
ao denominado “terceiro sector” (www.
socialia.org) en que hai inscritas máis de 
2000 entidades (un 60% delas galegas) que 
difunden as súas campañas, actividades, 
demandas de voluntariado e ofertas de 
emprego. “Agora mesmo temos abertas 
197 demandas de persoas voluntarias”, 
sinala neste sentido Guillermo Brea, para 
engadir que as necesidades son moi 
variadas e van desde acompañar persoas 
con discapacidade até dar clases de reforzo 
escolar, de español a inmigrantes, visitar 
nenos hospitalizados ou colaborar na 
loxística dos bancos de alimentos.

A acción de Novacaixagalicia tamén 
abarca o ámbito cultural. “Un dos nosos 
obxectivos é traer a Galicia moitas das 
montaxes e producións que se programan 
nos mellores auditorios do mundo”, asegura 
Guillermo Brea, quen lembra que todo isto 
se consegue “sen renunciar a pór en valor 
e fomentar a creatividade que temos en 
Galicia”, xa que o compromiso da entidade 
na xestión racional dos recursos é “outro 
dos factores irrenunciables, especialmente, 
no momento económico que atravesamos”.

EN CIFRAS
Novacaixagalicia suma 801 oficinas dentro 
do territorio galego e está presente no 
90% dos municipios, o que lle permite 
dar cobertura financeira ao 98% da 
poboación galega. Ademais, é a única 
entidade crediticia que dá servizo a 80 
pequenos concellos galegos e conta con 
dous autobuses-oficina que se desprazan 
de forma periódica a outros núcleos de 
poboación onde non posúe sucursal.

No resto de España, Novacaixagalicia 
está presente en todas as comunidades 
autónomas, cun total de 504 sucursais, 
das cales tres de cada cinco se sitúan nas 
dez provincias españolas de maior riqueza. 
Ademais de en Galicia, só en Cantabria se 
dá a circunstancia de que unha entidade 
financeira conte cunha rede de oficinas que 
represente máis do 30% do total.

No conxunto de España, Novacaixagalicia 
alcanza unha cota de mercado do 2,85% 
cun volume de negocio, a nivel individual, 
de 119 230 millóns de euros. A entidade 
galega xestiona case o 3% dos depósitos do 
mercado financeiro español, mentres que 
a súa cota de crédito se sitúa por enriba do 
2,7%.

No que se refire a investimento crediticio, 
Novacaixagalicia conta cunha carteira de 
50 689 millóns de euros, concentrada, 
fundamentalmente, en pemes e familias. 
Con este volume, a caixa de aforros obtén 
en España unha cota de mercado do 
2,74% en crédito á clientela e do 2,77% 
en crédito a outros sectores residentes. 
Concretamente, segundo os últimos datos 
do sector, a entidade galega gaña mercado 
neste segmento en Andalucía, Cataluña, 
Castela e León, Castela-A Mancha, País 
Vasco, Cantabria, Canarias, Asturias e A 
Rioxa.

Guillermo Brea
Director da Obra Social de Novacaixagalicia

“O 70% dos participantes no programa de bolsas de iniciación 
profesional do pasado ano conseguiron un emprego”

Directorio P2

U + Sociedade P3

Antonio Abril Abadín

U + Reportaxe P4-6

Normal

U + Transferencia P8

Redes sociais

U + Entrevista P7

Luis Caparrós

U + Centros P9

Enxeñaría de Camiños, 
Canais e Portos

U + Actualidade P14-15

U + Emprendedores P13

Goovent 

U + Entrevista P11

Chema Alonso 

U + Empresa P12

Novacaixagalicia

U + Personaxes P16

Xosé Manuel Pereiro

U + Profesionais P10

Berta Cillero Pastor

Universidade&SociedadeBlogpaper



U+E
EMP
REN
DED
ORES

Goovent é unha spin off da Universidade 
da Coruña formada por dous socios 
-Alexandre Veira Rodríguez, enxeñeiro 
técnico en Deseño Industrial e cofundador 
de Goovent e Iván Vázquez Rodríguez, 
de Enxeñería Técnica en Informática de 
Sistemas- que foi tomando forma ao longo 
do ano 2009 e foi constituída finalmente 
en 2010. O seu servizo principal é a 
busca de eventos deportivos, culturais, 
musicais ou formativos de forma gratuíta 
para os usuarios. Tamén permite ofrecer 
a organizadores e patrocinadores un 
espazo común clave en que poidan dar a 
máxima difusión aos seus eventos mediante 
servizos premium. A idea de crear esta 
empresa xurdiu cando os seus promotores 
se deron conta de que non existía ningún 
sitio, xa fose tradicional ou dixital, en 
que se puidese atopar información 
centralizada sobre a localización de 
eventos. Nos estudos previos confirmaron 
que, concretamente en internet, existía 
un baleiro e unha falta de transparencia 
de cara ao usuario e case era máis doado 
atopar eventos na prensa tradicional ou nas 
webs municipais.

Cales son as principais características 
do voso buscador de eventos?
Goovent ten como obxectivo crear un 
espazo de encontro para que os usuarios 
poidan localizar, da forma máis rápida e 
sinxela posible, que eventos acontecen 
ao seu arredor, desde concertos musicais, 
ata exposicións, obras de teatro, 
acontecementos deportivos, e moito máis. 
Dispoñemos dun desenvolvemento propio 
que utiliza servizos de cartografía para 
a visualización dos eventos segundo os 
criterios e a localización do usuario. O 
desenvolvemento utilizado por Goovent 
ten unha base de tecnoloxías amplamente 
contrastadas en contornos de produción. 
Con todo, a innovación tecnolóxica non 
está nas ferramentas empregadas, que 
están a disposición de calquera persoa 
interesada, senón en crear unha solución, 
un servizo a unha necesidade real, a través 
da tecnoloxía, que permita unha gran 
escalabilidade grazas a unha plataforma 
de tarefas automatizadas e a un equipo de 
persoas ben cualificado.

Cales son os principais clientes de Goovent?
Usuarios de internet, organizadores e 
patrocinadores de eventos e institucións 
públicas.

Que atrancos atoparon no proceso e 
cales foron os principais acertos?
O principal atranco foi, e segue sendo, 
a falta de financiamento. En canto 
ao principal acerto, sen dúbida, foi a 
entrada no viveiro de empresas da UDC, 
que proporciona unhas instalacións 
completamente equipadas. Tamén foi un 
paso adiante destacado obter a cualificación 
como iniciativa de emprego de base 
tecnolóxica (IEBT) recibida en xullo de 
2010 por parte da Consellería de Traballo e 
Benestar. 

Como valoran o apoio prestado 
pola Universidade?
Desde a Universidade recibimos todo 
o apoio que necesitamos tanto en 
asesoramento como en servizos. A través 
do Servizo de Apoio ao Emprendemento e 
ao Emprego aos Universitarios (SAEE), e 
da Oficina de Resultados de Investigación 
(OTRI) fomos cubrindo as necesidades 
que tiñamos en aspectos económicos, 
autoemprego, trámites administrativos e 
posibilidades de axudas.

Que lles parece o servizo que presta 
o viveiro de empresas da UDC?
É un gran avance para fomentar o 
emprendemento no ámbito universitario. 
Esta aposta da Universidade debería ser un 
referente e un punto de partida para moitos 
universitarios, que non teñen clara a súa 
saída profesional ou teñen inquietudes na 
creación dalgún novo produto ou servizo. 
Cremos que esta iniciativa debe contar 
coa máxima difusión e medrar co paso do 
tempo para fomentar a investigación, o 
desenvolvemento e o autoemprego para as 
seguintes xeracións. Desde aquí animamos 
a Universidade a seguir por este camiño e a 
ampliar as posibilidades de emprendemento 
para os estudantes universitarios.

Como lles está a afectar a 
actual crise económica?
A crise non afecta a Goovent tanto como 
a empresas doutros sectores. As novas 
tecnoloxías permiten ser competitivos cun 
gran aforro de custos respecto aos sectores 
tradicionais, que poden sentir máis a crise. 
Unha boa idea ben executada nas novas 
tecnoloxías pode acadar gran repercusión 
sen importar o período económico social. 

Cales son os seus principais 
proxectos de futuro?
A dimensión territorial que abarca Goovent 
aos seus comezos é nacional. En canto 
o proxecto madure e se estabilice, a 
escalabilidade do proxecto é moi alta, 
polo que, con poucos recursos, é posible 
estendelo a outros países. A finalidade de 
Goovent é que sexa un referente global na 
busca de eventos. 

Goovent, o sitio dos eventos
“Animamos a Universidade a 
seguir polo camiño do apoio 
ao emprendemento como saída 
laboral para os seus estudantes”
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do Porto Exterior da 
Coruña aumentaría 
a oferta de traballo 
neste sector nun 
14,57%, segundo 
un estudo da UDC

O Aquarium 
Finisterrae foi o 
escenario elixido 
para inaugurar a 
primeira galería da 
UDC nos museos 
científicos

A profesora da UDC María Jesús Freire 
Seoane coordinou un estudo realizado 
polo Observatorio Ocupacional da UDC 
sobre o impacto económico do porto 
exterior sobre o emprego na Coruña e 
outras oportunidades de negocio, que se 
presentou na Reitoría da UDC nun acto 
presidido polo reitor, José María Barja, e o 
primeiro tenente de alcalde e responsable 
de Promoción Económica, Henrique Tello.

Unha das principais conclusións que se 
desprenden deste estudo é que as empresas 
portuarias da Coruña poderían incrementar 
un 14,57% o seu cadro de persoal coa 
posta en marcha do Porto Exterior e que 
as empresas que operan desde outros 
portos estarían dispostas a cambiarse ao 
da Coruña en caso de ser rendible e cando 
houbese instalacións adecuadas.

Con respecto ao emprego, o sector 
portuario xa obtivo no último ano un 
balance positivo en canto a movemento 
de traballadores, cun 49,10% de altas 
fronte a un 46,39% de baixas. A maior 
parte das altas concéntranse en primeira 
liña portuaria e nas empresas grandes. 
Os segmentos de negocio que máis 
altas de novos traballadores realizaron 
foron obras marítimas, enerxía, axentes 
de aduanas e concesionaria de porto 
deportivo. Ademais, a maioría das empresas 
consultadas considera que a apertura do 
Porto Exterior terá un efecto positivo na 
provincia da Coruña e nas zonas limítrofes. 
Segundo se pon de manifesto neste estudo, 
o empresariado do sector concédelle 
especial importancia á formación 
específica, sobre todo en competencia 
mariñeira, loxística do transporte marítimo, 
xestión e mercadotecnia e electrónica e 
telecomunicacións. Ademais, constátase 
que o 56% das empresas demandan cursos 
de formación, principalmente no sector de 
primeira liña portuaria. 

A Universidade da Coruña e os Museos 
Científicos coruñeses están a desenvolver 
unha ambiciosa iniciativa para contribuír 
á visualización do labor investigador da 
institución académica divulgando os seus 
resultados entre os numerosos visitantes 
que se achegan a estes museos ao tempo 
que se estimula o interese público pola 
ciencia achegando os investigadores á 
sociedade. Froito desta colaboración naceu 
a primeira das Galerías da UDC nos mc2, 
inaugurada no Aquarium Finisterrae, e 
estase planeando a posta en marcha dunha 
segunda galería na Domus ao longo do 
presente curso.

O novo espazo está situado concretamente 
na sala Humboldt da Casa dos Peixes e 
foi deseñado polo grupo investigador da 
UDC Pronamar, especializado nos produtos 
naturais mariños. Nesta galería estanse a 
presentar os traballos realizados por este 
grupo sobre aspectos como a loita contra 
organismos incrustantes ou sobre novos 
tratamentos contra as bacterias patóxenas.

Co nome elixido para estas salas alúdese 
ao carácter de ventá pola que o público se 
pode asomar e ollar o que se fai no interior 
da UDC, utilizando como denominación a 
“galería”, que é a fiestra por excelencia da 
Coruña, e forma parte do seu patrimonio 
identitario como cidade.

Este traballo de investigación foi realizado 
polo Observatorio Ocupacional, por 
instancia do Concello da Coruña, grazas 
a un convenio asinado coa UDC en abril 
de 2010, para o que entrevistou a un 
total de 455 empresas. Henrique Tello 
felicitou o Observatorio Ocupacional polo 
seu “espléndido traballo” e asegurou 
que o resultado do informe “superou o 
que prevía”. Neste sentido, asegurou que 
“estamos na sala de máquinas da economía 
coruñesa, analizando as consecuencias 
do investimento público máis grande da 
historia da cidade, con case 600 millóns de 
euros investidos no porto exterior cando 
remate”.
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O reitor reivindica 
unha dotación 
de recursos máis 
acorde co inxente 
labor investigador 
das universidades 
galegas

Novo convenio 
colectivo único para 
o persoal docente 
e investigador 
laboral das tres 
universidades 
galegas

A UDC obtivo a 
vitoria en máis 
da metade das 
categorías dos 
Campionatos 
Galegos 
Universitarios

A Universidade da Coruña conmemorou, no 
Paraninfo da Reitoría, o día de San Tomé de 
Aquino, patrón da Universidade. Un acto 
presidido polo reitor da UDC, José María 
Barja, que lembrou no seu discurso que esta 
xornada ten como obxectivo render tributo 
ao esforzo dos mozos e mozas que salientan 
na súa dedicación e obteñen os mellores 
resultados académicos. Por tanto, quíxolles 
transmitir os seus parabéns aos galardoados 
que obtiveron a máxima acreditación no 
bacharelato e aos que coroaron a súa 
carreira universitaria e a súa formación 
investigadora cun premio extraordinario.

Na súa intervención, Barja lembrou 
que a formación de capital humano e a 
aprendizaxe de calidade é a razón de ser da 
universidade, e nela enmárcanse apostas 
como a adaptación ao novo Espazo Europeo 
de Educación Superior. Ademais do docente, 
destacou a importancia do labor investigador 
das universidades galegas, que concentran 
máis do 70% do total da investigación que 
se realiza na comunidade.

“Digámolo sen rodeos; quen investiga 
en Galicia son as universidades”, sinalou 
o reitor neste sentido, ao tempo que 
facía un novo chamamento ao goberno 
autonómico para que non ignore esa 
realidade na súa planificación da I+D+i. 
Neste sentido, advertiu do perigo que supón 
para o desenvolvemento de Galicia que as 
políticas de austeridade das administracións 
públicas estean afectando directamente aos 
orzamentos das universidades, xa que estas 
son institucións básicas de servizo público.

Barja explicou con datos o trato que está 
a recibir a universidade coruñesa a nivel 
financeiro, lembrando que é a que recibe o 
peor financiamento por estudante de todo o 
Estado. Ao tempo que asegurou que o actual 
equipo de goberno non escatimará esforzos 
no cumprimento das súas responsabilidades 
coa formación dos estudantes e coa 
investigación, amosou a súa esperanza de 
que as garantías de excelencia docente e 
investigadora non sufran un retroceso por 
culpa da irreflexión nas programacións 
orzamentarias das administracións.

A representación da Universidade da 
Coruña acadou un grande éxito nas probas 
dos Campionatos Galegos Universitarios 
(CGU) de deportes colectivos, que se 
celebraron nas instalacións universitarias 
do campus de Ourense os días 9 e 10 de 
febreiro. Nas competicións participaron 
preto de 500 persoas das tres universidades 
galegas, nas modalidades de fútbol, fútbol 
sala, voleibol, baloncesto, balonmán e rugby 
masculino. A UDC tivo representación en 
todas elas, participando con 11 equipos nas 
diferentes categorías masculina e feminina. 
Respecto dos resultados, a Universidade 
coruñesa acadou o primeiro posto en máis 
da metade das modalidades (seis de once). 
Concretamente gañou en fútbol masculino 
e feminino, voleibol masculino e feminino, 
balonmán masculino e rugby 7 masculino. 
As restantes vitorias repártense entre as 
Universidades de Vigo, cun total de tres, 
e Santiago, con dúas. No primeiro día 
obtivéronse tres vitorias e dous segundos 
postos e no segundo dos días outras 
tres vitorias, un segundo posto e dous 
terceiros. As vitorias dos equipos da UDC 
nos CGU de Deportes Colectivos permítenlle 
á nosa universidade obter a clasificación 
destes equipos para a participación nos 
Campionatos de España Universitarios, xa 
que Galicia envía un único representante 
por modalidade.

As Universidades da Coruña, Santiago e 
Vigo subscribiron o II Convenio colectivo 
para persoal docente e investigador laboral 
do Sistema Universitario Galego, que 
afectará a algo máis de 2.000 traballadores 
das tres universidades galegas.

O acordo foi adoptado por unanimidade 
e asinado polos tres reitores e por 
representantes das centrais sindicais 
CIG, CCOO, UXT e CSIF, co obxectivo 
de “equiparar as condicións de traballo 
do persoal docente e investigador 
laboral das tres universidades na liña de 
reforzar o sistema universitario galego”, 
segundo expresou o reitor da Coruña, 
José María Barja. Neste novo convenio 
recóllense medidas de mellora salarial 
para os profesores e investigadores que 
tradicionalmente viñan sendo inferiores 
ao resto dos profesionais, sobre todo con 
respecto aos profesores e investigadores 
funcionarios. Ademais, desenvólvense polo 
miúdo temas de acción social, permisos 
e vacacións e por primeira vez inclúense 
no convenio os investigadores contratados 
por programas estatais autonómicos como 
Parga Pondal, María Barbeito, Ramón y 
Cajal e contratos predoutorais propios das 
universidades.

As propias centrais sindicais destacaron o 
carácter pioneiro do convenio, xa que “non 
todas as comunidades autónomas teñen 
un acordo semellante, en que se recollen 
importantes melloras salariais e laborais”, 
segundo indicou a secretaria da comisión 
negociadora e representante sindical, María 
Luísa Sánchez Simón.



A viaxe de fin de curso 
que lle gustaría ter feito
Sempre estiven tan feliz 
cando remataba o curso 
que non botaba de menos 
alongalo cunha viaxe co 
resto dos esforzados da 
ruta da aprendizaxe. Cando 
rematei Xornalismo, había 
moitos carteis en Madrid que 
anunciaban. “UCD, madrina 
de la 4ª promoción de 
Periodismo”. Manuel Rivas e 
mais eu preguntabámonos quen 
serían aqueles tipos ata que 
botamos contas e era a nosa. 
Algúns espelidos foran ao Cairo 
a conta de poñernos todos o 
que considerabamos daquela un 
baldón infamante. 

Un fito na historia 
do Xornalismo
A historia do xornalismo 
é o presente. O demais é 
hemeroteca. As non moi 
coñecidas reportaxes de Mark 
Twain, por exemplo, sen deixar 
de ser xornalismo, forman parte 
da historia da literatura. 

A principal lección que lle deron
Leccións recíboas todos os días. 
A que mellor me aproveitou, ler 
os traballos do chamado “novo 
periodismo”. 

Se volvese aos 18 anos, 
elixiría a mesma profesión?
Desde logo, aínda que tamén 
viría ben que o mundo enteiro 
retrocedese o mesmo tempo. 
O mellor que che pode pasar 
na vida é que goces co que fas, 
e eu gozo case todo o tempo 
(aínda que cobrar moito por non 
facer nada ou case nada debe 
ser moito mellor). 
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Xosé Manuel Pereiro
Decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e irmán de Lois 
Pereiro, o escritor a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas.

O mellor recordo como 
estudante (na escola/instituto 
ou na universidade)
O meu coa escola foi un odio a 
primeira vista, pasábao mellor 
na casa, lendo pola miña conta. 
Os meus mellores recordos 
foron tres, unha vez que ao 
chegar ao colexio nos dixeron 
que non había clase porque 
morrera un prócer, penso que 
Menéndez Pidal, a quen non 
coñecía, pero quedeille moi 
agradecido. Outro, cando nevou 
tanto que se suspenderon 
as clases e todos, alumnos e 
profesores, fomos facer unha 
batalla de bólas de neve ao 
campo de fútbol. O terceiro 
cando lle deron, por sorpresa, a 
banda de príncipe de primaria 
ao meu irmán Lois. 

O profesor que máis o 
marcou (na escola/instituto 
ou na universidade)
Os profesores que tiven de 
rapaz serían uns bos personaxes 
de novela. Posiblemente, 
quen máis me influíu foi o 
que me deu matemáticas en 
COU, ata o punto de que me 
inspirou a absurda decisión de 
ir estudar Exactas, da que non 
me recuperei ata finalizar o 
primeiro curso.

A súa materia pendente (na 
vida profesional ou persoal)
A verdade, non teño, ou 
teño materias pendentes un 
tanto básicas como inglés ou 
mecanografía (sigo escribindo 
con catro dedos), ou mellor 
taquigrafía. 

O mellor recordo que 
conserva dos seus inicios 
na vida profesional
Os compañeiros, Manuel Rivas, 
Suso Iglesias, Santiago Romero, 
as grandes conversas nocturnas 
sobre a profesión e o bastante 
que daquela se podía facer para 
poñer en práctica esas teorías. 

O mellor consello que recibiu
No meu ámbito, pedir ou dar 
consellos considerábase dun 
paternalismo impertinente. A 
cambio, estabamos bastante 
dispostos a aprender pola 
calada do que facían os demais.

O mellor consello que daría
Rompendo a norma que dixen 
antes, nunca caias na tentación 
de facer un traballo de calidade 
proporcional ao que che pagan.

Quixo que o tragase 
a terra cando… 
Estando de prácticas e facendo 
páxinas da morte do Papa Xoán 
Paulo I, metín un teletipo tal cal 
viña, sen lle cambiar o titular: 
“Juan Pablo I murió de pena, 
afirma su nieta”. 

O logro do que se sente 
máis orgulloso
Máis que logros acadados, 
penso que o que conseguín foi 
ir zafando. Un caso lamentable 
de falta de ambición. 

O seu maior reto cumprido 
na súa profesión.
Estar relativamente seguro 
de que o que fixen, persoal 
e profesionalmente, non 
contribuíu a deixar o mundo 
peor do que o atopei.

“Os 
profesores 
que tiven 
serían 
uns bos 
personaxes 
de novela”


