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Ten ante os seus ollos o número 39 da Revista
da RAGC, o cuarto dende a súa renovación no ano 
2017 para dar resposta ás novas necesidades
de comunicación, a través dunha versión dixital
en pdf e unha edición limitada en papel. Inclúe
o anuario coas novas científicas máis salientables 
do curso en Galicia, as actividades realizadas pola 
Academia e un especial dedicado á figura de Andrés 
Comerma, protagonista do Día da Ciencia en Galicia 
2020. Tamén, nun ano caracterizado pola crise da Co-
vid-19, achega un amplo espazo a analizar os desafíos 
que supón a pandemia.
É, precisamente, este formidable reto para toda a
Humanidade o que sitúa á ciencia no eixo central
das solucións. A figura de Andrés Comerma –enxeñei-
ro, científico, xornalista, home de saber renacentista– 
supón todo un exemplo da necesidade de abordar
as grandes crises dende todos os eidos do coñece-
mento. Como os que representa o homenaxeado deste 
ano 2020, do mesmo xeito que o fai a diversidade das 
diferentes seccións que integran  a propia Real Acade-
mia Galega de Ciencias.
Cunha arela de confianza pública na ciencia, que máis 
que nunca debe impregnar a toda a sociedade, vela-
quí o número 39 da nosa revista e anuario
da RAGC.
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A crise da Covid-19 marcou a axenda da socieda-
de española e, por tanto á da nosa Academia no 
presente curso 2019-2020. Pero aínda así a RAGC 
foi quen de manter unha actividade notable, adap-
tada ás novas situacións. No noso “dia grande”, dia 
da Ciencia en Galicia, tivemos ocasión de honrar 
a figura do Prof. Tomás Batuecas, de entregar os 
premios Ernesto Vieitez Cortizo e, por primeira vez, 
de recoñecer coas Medallas de investigación RAGC 
a traxectoria de 5 investigadoras e investigadores 
cun moi salientable percorrido. 
No mesmo marco, no Pazo de 
Fonseca, organizouse a expo-
sición “Química para un mun-
do mellor”, patrocinada por 18 
empresas químicas galegas, 
na que se tratou de amosar a 
moi importante contribución da 
química e a industria química ó 
benestar da sociedade.
En xaneiro celebramos a incor-
poración como Académicas e 
Académicos Correspondentes 
de 5 investigadoras e investi-
gadores de gran prestixio e moi 
vencellados a Galicia. A crise, 
sen embargo, obrigounos a 
limitar o programa de incorpo-
ración de Académicos Numera-
rios ó da profesora Minia Man-
teiga a principios de marzo quedando adiados os 
previstos neste curso. 
Creamos un novo premio sobre divulgación cientí-
fica que foi entregado, xunto cos premios de xor-
nalismo e de transferencia de tecnoloxía nun acto 
realizado en modo dual, presencial e virtual, o que 
permitiu, asemade, incrementar notablemente a di-
fusión. Con toda seguridade, en actividades futuras, 
procuraremos manter este formato dobre que permi-
te un moito maior achegamento á sociedade.
Cabe salientar como novidade o convenio asinado 
co Parlamento de Galicia para asesorar ás Parla-
mentarias e ós Parlamentarios sobre temas de inte-
rese científico. 
Por outra banda, considerando que a RAGC debería 
xogar un rol activo na crise da Covid, organizáronse, 

en formato virtual, 3 seminarios relativos á temas es-
pecíficos, dirixidos ó gran público que tiveron unha 
enorme difusión e unha moi boa aceptación. Tamén 
organizamos o acto “A Ciencia con Galicia na crise 
da Covid-19” , tamén en formato dual, para agra-
decer a 19 equipos de investigación galegos a súa 
resposta inmediata fronte ós retos da Covid presen-
tando á sociedade galega os proxectos en desen-
volvemento que pretenden dar resposta á diferentes 
problemas, todos eles relacionados coa Covid. 

En canto a cursos, este ano in-
corporamos, como novidade, o 
programa Aida Rios, unha se-
rie de conferencias dirixidas ó 
público xeral e á comunidade 
escolar, patrocinado pola De-
putación de Pontevedra e or-
ganizados en formato virtual ó 
igual que o curso de “Avances 
en Ciencia e Tecnoloxía” pa-
trocinado pola Deputación da 
Coruña este ano sobre “Moda 
e economía sostible”. Porén, o 
curso Luis Asorey, “Bioecono-
mía e Economía circular” pa-
trocinado pola Deputación de 
Lugo desenvolveuse, con moito 
éxito, en forma presencial.
A RAGC, no seu intento por di-
namizar a ciencia en Galicia, 

elaborou un informe sobre a “Produción científica 
nas Universidades Galegas” que tivo unha gran re-
percusión e que foi analizado nunha reunión de máis 
de 60 investigadores senlleiros de Galicia. Nesta re-
vista preséntanse as principais conclusións.  
Temos que salientar os recoñecementos importan-
tes recibidos polas nosas académicas e académi-
cos: Profs. Angel Carracedo, María José Alonso, 
Senén Barro, Xosé Ramón Bustelo e Wenceslao 
González Manteiga. A todos eles os nosos parabéns 
máis afectuosos.
Afrontamos agora o novo curso 2020-21 con ilusión 
e coa esperanza e o desexo de que a sociedade 
galega supere con éxito os enormes retos que nos 
esperan. A Ciencia, no seu conxunto, tratará de rea-
lizar a súa aportación entusiasta e desinteresada. 

Un ano difícil
pero moi activo
Juan Manuel Lema Rodicio
Presidente da Real Academia Galega de Ciencias
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Andrés Comerma

Moitos son os adxectivos e as descricións que 
poden definir a figura de Andrés Avelino Comerma 
i Batalla (Valls-Tarragona, 1842-Ferrol, 1917). A de 
humanista pode ser a máis completa e rigorosa, xa 
que, como fin último, na cabeza de Comerma sem-
pre estivo por diante, segundo todas as mencións á 
súa figura, a vontade de servir á sociedade na que 
viviu, contribuíndo ao progreso científico, técnico, 
cultural e social dos lugares que formaron parte 
da súa vida. O legado máis visible hoxe en día é o 
dique da Campá, aínda en funcionamento en Fe-
rrol, pero alén do tanxible, a súa capacidade para 
contribuír ao proceso de Ferrol, e por extensión, de 
Galicia, non ten parangón no seu tempo. 
O neno Comerma pasou os seus primeiros anos 
na localidade de Valls, onde naceu o 9 de xullo de 
1842. O seu pai, Pere Comerma, era arquitecto, 
e a súa nai, Rosa Batalla, mestra. Á morte de seu 
pai, cando tiña 11 anos, un relixioso, familiar da 
súa nai, faise cargo da súa educación e Andrés 
ingresa no seminario de Tarragona, onde comeza 
a formarse, xa con destacadas cualificacións nos 
seus estudos. Aos 15 anos, en 1857, trasládase a 
Madrid para preparar o seu ingreso na Escola de 
Enxeñeiros de Camiños, que acada en 1860. En 
1863, con 21 anos e un expediente brillante, obtén 
a praza que o acabaría unindo para sempre á cida-
de de Ferrol, na Escola de Enxeñeiros da Armada. 
Ao pouco tempo falecería a súa nai, quedando orfo 
con menos de 25 anos.
Nada máis chegar á cidade ferrolá, onde comeza 
a mergullarse nos círculos sociais e culturais, dá 

os primeiros pasos nos estudos para proxectar a 
construción dun dique de mareas na dársena do 
Arsenal. Foi, sen dúbida, un traballo formidable xa 
que as obras do dique da Campá comezarían en 
1873, dez anos despois da súa chegada á cidade, 
e despois de verse suspendidas debido á revolu-
ción de 1868. Antes disto, Comerma é nomeado 
como profesor de Física e Xeometría da Maestran-
za e enxeñeiro auxiliar do estaleiro ferrolán.
No mesmo ano no que ten lugar La Gloriosa, o 
enxeñeiro publica o libro Curso práctico de cons-
trución naval e casa con Ángela Pérez Montero, 
que faleceu en 1870, coa que tivo dúas fillas (Rosa 
e Ángela). En 1872 contrae matrimonio coa irmá de 
Ángela, Elvira, coa que ten sete fillas máis. Cinco 
delas morren bastante novas, pero outras dúas, 
Pilar e Matilde, acompáñanos durante o resto da 
súa vida, e delas, xunto a Rosa e Ángela, proceden 
os descendentes que a familia Comerma aínda ten 
hoxe na Coruña e Ferrol.
Nestes primeiros anos en Galicia, Comerma tivo 
tempo tamén para obter a licenciatura en Farmacia 
pola Universidade de Santiago de Compostela e 
traballar como correspondente do xornal catala-
nista La Renaixensa, que impulsou a recuperación 
da lingua e cultura catalás durante o século XIX ao 
tempo que en Galicia se producía o Rexurdimen-
to. Ademais, dá xa forma a outras ideas, como a 
creación dun criadeiro de ostras na zona de Pon-
tedeume. 
A que é considerada unha das maiores e máis 
innovadoras obras da enxeñaría naval do século 

Unha mente
 de vangarda
 que serviu
a Ferrol

e a Galicia
Andrés Avelino Comerma i Batalla, enxeñeiro e militar, deixou unha gran pegada 
na cidade a cabalo dos séculos XIX e XX, a través dunha prolífica actividade
profesional e cultural
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as primeiras obras do túnel da canle da Mancha, 
cando Comerma se atopaba en Londres como 
delegado do Goberno español na Exposición In-
ternacional da Pesca, comeza a cavilar na idea 
de unir a península Ibérica e o norte de África. Un 
dos seus principais apoios no desenvolvemento do 
proxecto foi Bernardo García, editor do periódico 
La Discusión, que difundiu o plan entre as autorida-
des políticas españolas. Debido á boa acollida nun 
principio, Comerma ponse a traballar nun proxecto 
técnico que cruzaría o estreito desde Tarifa ata 
Ceuta. Algúns dos bocetos, que se conservan 
hoxe, describen un túnel duns 19 quilómetros de 
lonxitude, de ata 800 metros de profundidade nal-
gúns tramos, que requeriría un investimento duns 
300 millóns de pesetas da época.
Porén, a idea perdeu opcións de converterse en 
realidade cando o entón  embaixador de España 
en Inglaterra, Manuel Rancés y Villanueva, lle ex-
puxo a Comerma que o túnel “era imposible desde 
o punto de vista internacional”, xa que “Inglaterra 
opoñería o seu veto en canto tivese noticia do 
propósito”, tal e como revelou o enxeñeiro nunha 
entrevista con El Correo Gallego.
Ante isto, Comerma acabou desbotando a idea: 
“Nin a gloria do magno proxecto nin toda a felicida-
de que puidera agardarme se triunfásemos valen 

tanto como a tranquilidade de España”, engadindo: 
“Non me perdonaría ser nunca a causa ocasional 
dun conflito con Inglaterra, coa que non teríamos 
medios de loitar. Bote vostede terra ao proxecto 
como lla boto eu, querido amigo. Morto está e mor-
to queda”, respondeu ao embaixador español.
A súa gran rede de amizades e contactos profe-
sionais reportoulle, nas últimas décadas da súa 
vida, unha importante listaxe de recoñecementos. 
En 1882, o Goberno francés concédelle a Cruz 
de Cabaleiro da Lexión de Honor. En 1897 recibe 
a Gran Cruz do Mérito Naval e, en 1903, a Gran 
Cruz de San Hermenegildo, polos corenta anos de 
servizo militar.
Foi membro honorario da Sociedade de Enxeñeiros 
de Telégrafos e Electricistas, Socio fundador da 
Sociedade Internacional de Electricistas de París, 
membro da Real Sociedade de Artes e Arquitectos 
Navais de Londres, membro da Sociedade Econó-
mica de Amigos do País, académico da Sociedade 
de Xeografía e Historia Natural e académico da 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, 
estas dúas últimas con sede en Madrid.
Unha vida que, dalgún xeito, se resume no epitafio 
que publicou El Correo Gallego co gallo da súa 
morte, cando lembraba tamén o “entrañable agari-
mo” que prestou a Galicia: “Foi tan bo como sabio”.

XIX en España construíuse entre 1873 e 1879 no 
ángulo nordeste da dársena de Ferrol. O contexto, 
como era norma na política española, foi convulso. 
Os problemas de financiamento, a propia magnitu-
de do proxecto e as dúbidas sementadas debido 
a isto estiveron a piques de abortar a obra, pero o 
proxecto seguiu adiante.  

As dimensións do dique (máis de 25 metros de 
manga, 145 de eslora e 12 de altura nas par-
tes máis amplas) requiriron o movemento dunha 
inxente cantidade de terra. Foron case 174.000 
toneladas, cargadas por máis de 200 mulleres en 
case 12 millóns de capazos. Posteriormente, para 
consolidar a obra usáronse 139.500 toneladas de 
formigón, máis de 40 millóns de pedras de mam-
postería e 10.000 tone-
ladas de cal. En total, 
participaron máis de 
1.200 traballadores, 
para un custo total de 
25 millóns de reais da 
época, o que supuxo 
un relevante estímulo 
económico e social de 
grande envergadura 
para Ferrol. Dun ou 
doutro xeito, boa parte 
da cidadanía local es-
tivo inmersa na cons-
trución do dique.
Mais a fazaña científi-
ca do dique da Campá 
non colmaba a acti-
vidade de Comerma. 
Antes de que finaliza-
sen as obras (que visi-
tou o rei Alfonso XII en 
1877), o enxeñeiro via-
xa á Exposición Inter-
nacional de París, de 
onde volve cun fonó-
grafo, e adquire tamén 
un teléfono en Barce-
lona. Neses anos e os 
vindeiros, establece 
relacións con célebres 
inventores e empresarios como Thomson, Edison, 
Bell, ou os irmáns Siemens. Segundo recolle o xor-
nalista e investigador Henrique Neira, Comerma foi 
a persoa que instalou, posiblemente, a primeira liña 
telefónica en Galicia, entre a Capitanía e o Arsenal 
de Ferrol. Alén disto, instala unha ostreira artificial 
en Ortigueira, realiza algunhas das primeiras ex-
periencias con raios X en Galicia, proxecta unha 
grada para construír barcos de ferro na propia 
dársena e realiza un estudo comparativo de 33 
mostras de carbón procedentes de Asturias, Gales 
e Inglaterra para ver cales son máis axeitados para 

o seu uso en arsenais e navíos de guerra. Final-
mente, en agosto de 1879, inaugúrase o dique da 
Campá coa chegada da fragata Victoria. Os ecos 
do fito da enxeñaría que supuxo a obra percorreron 
España, e Valls, vila natal do artífice do proxecto, 
realizoulle unha grande homenaxe nunha visita que 
fixo. Máis de 140 anos despois, o dique da Campá 
segue dando servizo para reparar buques que che-
gan á dársena, e que se contan por máis de 2.500 
desde a súa inauguración. 
Despois disto, o enxeñeiro foi nomeado xefe do es-
taleiro, un cargo desde o que dirixiu a construción 
de fragatas acoirazadas ou cruceiros, entre outras 
embarcacións. E tamén se involucrou noutras 
obras relevantes para a cidade, coma os xardíns 
das Angustias e o Hospital da Mariña en Ferrol ou a 
instalación do alumeado e o tendido eléctrico.
Alén disto, Comerma participou activamente na 

actividade cultural na 
cidade que o acolleu, 
mesmo despois do seu 
pase á reserva. Na eta-
pa final da súa vida, 
a pesar de que viviu 
tempadas longas en 
Madrid, foi presidente 
do Casino Ferrolán en 
1900, director do Ate-
neo Ferrolán entre 1903 
e 1906 e presidente da 
xunta de accionistas do 
Teatro Jofre, ademais 
de presidente da ron-
dalla Airiños da miña 
Terra, publica un libro 
sobre os castelos feu-
dais de Moeche, Na-
rahío e Andrade e co-
labora con artigos de 
divulgación en medios 
como El Correo Ga-
llego, que daquela se 
editaba na cidade, e o 
Almanaque de Ferrol. 
Cómpre salientar que 
coñecía oito l inguas 
(galego, catalán, caste-
lán, portugués, francés, 
inglés, alemán e italia-

no) e foi o introdutor do esperanto en Galicia. En 
1910 regresou de forma permanente a Ferrol (xa 
coa categoría de xeneral) onde faleceu en 1917.
Se a obra do dique da Campá saíu adiante, aínda 
con moitos obstáculos, e Andrés Avelino Comerma 
fixo posibles numerosos proxectos que desenvol-
veu ao longo da súa vida, tamén pasou á historia 
por outro plan faraónico que finalmente non se fixo 
realidade: o túnel baixo o estreito de Xibraltar, unha 
idea que moitos tiveron despois do enxeñeiro cata-
lán, pero que hoxe aínda non se materializou. 
A comezos da década dos 80, despois de visitar 

O dique da Campá



•12• •13•

Andrés Comerma Andrés Comerma

- O compromiso e o sentido do deber mesmo o 
levou a renunciar a un proxecto como o do túnel 
de Xibraltar.
- Era claramente un patriota, e iso foi un claro 
exemplo. Cando el estivo de agregado naval en 
Londres, xa bulía a idea de unir Inglaterra e Francia 
a través da canle da Mancha, e tomou nota. Consi-
derou que unha obra semellante entre a península 
ibérica e África podía supoñer un grande impulso 
para o seu país. E probablemente, aínda que hoxe 
siga sen ser realidade, acabarase facendo. 

- Como viviron na familia estes meses, desde 
que souberon do nomeamento? 
- Foi, sobre todo, unha grande sorpresa cando reci-
bimos a chamada do presidente da Real Academia 
Galega de Ciencias. Cos enxeñeiros hai unhas 
consideracións particulares, xa que moitas veces 
se lles cataloga como técnicos máis que como 
científicos, que é o que tamén son, xa que aplican 
os avances científicos en proxectos tanxibles para 
a cidadanía. Por iso, é pouco frecuente que se lles 
valore deste xeito. Cónstanos que a aposta veu 
da man de Pedro Merino, que como enxeñeiro e 
membro da RAGC, expuxo a relevancia de Comer-
ma para Ferrol,  para Galicia e para toda España, 
porque de feito os libros que escribiu a finais do 
século XIX sobre enxeñaría naval seguen a consul-
tarse hoxe en día.

- A pesar da súa relevancia, a gran obra de Co-
merma, o dique da Campá, non é moi coñecido, 
mesmo na propia cidade de Ferrol. 
- Co dique da Campá, como co resto do Arsenal, 
a cidadanía de Ferrol ten unha relación curiosa. 
É un espazo esencial, sen o cal non se podería 
entender a historia da cidade, pero moita xente 
segue a descoñecelo, xa que toda a zona está 
rodeada dun muro que, dalgún xeito, nos pon de 
costas a esta parte da historia da cidade. Houbo 
moitos anos no que a zona era unha especie de 
búnker, por motivos ben coñecidos, pero hoxe en 
día estase abrindo pouco a pouco á sociedade, xa 
non son uns muros inexpugnables. Poden facerse 
visitas, tamén se pode coñecer o legado a través 
do Museo Naval. 
Mais Comerma non foi só isto para Ferrol. Ademais 
de toda a actividade social e cultural, deixou máis 
pegada, como no deseño do xardín das Angustias, 
o pedestal da estatua de Jorge Juan ou na reforma 
do que hoxe é o campus universitario.
Eu agardo que este recoñecemento a Comerma 
sexa un impulso para recoñecer a historia de Fe-
rrol, e axudar a divulgala. Hai que ter tamén en 
conta que a propia cidade está no proceso para 
ser recoñecida como Patrimonio da Humanidade, e 
isto debería ser unha razón máis para que os pro-
pios cidadáns de Ferrol, pero tamén doutras zonas 
de Galicia e de España, coñezan moito mellor todo 

innovación
Os descendentes de Andrés Avelino Comerma i 
Batalla seguen mantendo vivo hoxe en día, máis 
de 100 anos despois do pasamento do enxeñeiro, 
o seu legado en Galicia. Luís Puig Mosquera, cate-
drático de Matemáticas do IES Sofía Casanova de 
Ferrol, involucrouse desde o nomeamento do seu 
bisavó como Científico Galego do Ano 2020, nos 
actos que a Real Academia Galega de Ciencias, 
xunto a outras institucións, preparou para home-
naxear ao enxeñeiro. 
Unha das tarefas pendentes, segundo Puig, é 
achegar a obra de Comerma á propia cidade de 
Ferrol, cuxa cidadanía, en parte, segue a descoñe-
cela, e tamén ao resto de Galicia. Todo, no marco 
dunha crise sanitaria para a que, segundo o seu 
bisneto, o Científico Galego do Ano tamén se mo-
vería na procura de solucións.

- Que lle contaron do seu bisavó?
- Moito do que sei é grazas á miña tía avoa Ánge-
les, unha das fillas de Comerma. De mozo, cando 
eu chegaba á casa do instituto, poñíame a facer as 
tarefas de clase no cuarto de estar e estaba moitas 
veces alí Ángeles, que vivía connosco. E ás veces 
ela, que daquela tiña xa máis de 80 anos, contába-
me as aventuras do seu pai. Alí xa me daba conta 
de que tiñamos na familia un personaxe bastante 
destacado. Recordo, por exemplo, que lembraba 
a idea de unir Europa e África a través dun túnel 
baixo o estreito de Xibraltar. 
Falaba tamén da construción do dique da Campá, 
un momento bastante intenso para a familia, xa que 

por momentos houbo dúbidas sobre se Comerma 
podería rematar a obra, e comezaron a moverse 
rumores por Ferrol dicindo que aquilo non ía aca-
bar ben. As dúbidas chegan ata Madrid, onde dan 
orde por escrito na que piden que deixen traballar 
a Comerma. E ao final tiñan razón (ri).

- Precisamos algún Comerma máis hoxe en día?
- Aínda que el non era propiamente unha persoa 
especializada no eido sanitario, estou seguro de 
que se vivise hoxe, estaría movéndose todo  o posi-
ble na procura de solucións. De feito, el graduouse 
en Farmacia cando xa conseguira a praza como 
enxeñeiro da Armada en Ferrol, e seguía con moito 
interese os avances da Medicina. E non só iso: 
unha das primeiras demostracións con raios X en 
Galicia fíxoa el, algo que era unha grande innova-
ción naquel tempo.
Comerma tiña unha inquedanza constante na 
procura da innovación, era moi dinámico, sempre 
estaba con algo en mente, como se deduce da súa 
actividade.
Do que era o mapa de Europa naquel momento, a 
finais do século XIX e comezos do XX, o único país 
que lle quedou por visitar foi o que hoxe é Turquía 
(daquela, o imperio otomán).  
Isto facíalle estar ao corrente das novidades que 
ían xurdindo na ciencia, nun momento no que Es-
paña aínda ía moi por detrás de Europa. Viaxaba 
a congresos, establecía contactos, e toda esa 
información non a gardaba para si, senón que tiña 
vontade de compartila con toda a sociedade.

na procura da
”

constante
unha inquedanza

Comerma tiña
Luis Puig:

“
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da cidadanía”
O recoñecemento do enxeñeiro Comerma como 
Científico Galego do Ano 2020 supuxo para os 
seus descendentes, que residen na Coruña e 
Ferrol, unha oportunidade para contribuír á divul-
gación dunha figura de grande relevancia non só 
para a cidade onde viviu, senón tamén para o des-
envolvemento científico e técnico da construción 
naval en España. Unha das súas bisnetas, Ángeles 
Muñoz Crego, profesora do Departamento de Mi-
crobioloxía da USC, filla do neto do enxeñeiro, e 
neta da súa filla pequena, Matilde, fai memoria do 
legado do seu bisavó.

- Que lembra da pegada de Comerma na súa 
familia?
- Meus pais conviviron cos meus avós, é dicir, a 
miña avoa era Matilde, a filla pequena do enxeñeiro 
Comerma. Sempre se falou moito na casa do meu 
bisavó, e a miña avoa era a que transmitía todas 
as anécdotas. Lembraba, por exemplo, que lle 
gustaba moito comer, que tiña moita afección po-
los bastóns, dos que presumía cando podía… De 
feito, aínda conservamos na casa unha colección. 
E persoalmente tamén teño outros recordos de 
ter cerca ao estar na casa o seu sombreiro, a súa 
pistola, cousas moi persoais que sempre estaban 
presentes, aínda que non as tocaramos.
E contáronnos tamén anécdotas curiosas, de can-
do fixo as primeiras experiencias co teléfono que 
trouxo a Ferrol, un dos primeiros. Facía probas na 

o nivel cultural
aumentar

sempre dixo que quería
Comerma

Ángeles Muñoz: 
“

Andrés Comerma
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o que significou este 
lugar. 
Polo que puidemos 
percibir nestes me-
ses, as colaboracións 
entre as distintas ins-
titucións, desde a 
propia Academia de 
Ciencias ata a Ar-
mada, pasando polo 
Concello e outras Ad-
ministracións, están 
sendo moi fluídas. Iso 
denota que hai sen-
sibilidade para divul-
gar e valorar na súa 
medida o legado de 
Andrés Comerma.

- Neste sentido, hai 
constancia tamén 
do seu humanismo 
e a vontade de di-
vulgar todo tipo de 
coñecementos. 
- Hai unha anécdota 
que resume bastan-
te ben a súa figura. 
Nunha das home-
naxes que recibiu 
na súa vila natal, en 
Val ls (Tarragona), 
as crónicas falan de 
que participaron des-
de os cregos ata os 
anarquistas, o que é 
un sinal da boa aco-
llida que recibía alá 
onde ía.
Era, en definitiva, un 
home moi preocupa-
do polas clases des-
favorecidas da so-
ciedade. Por mor do 
seu traballo (o dique 
da Campá é o prin-
cipal exemplo, pero 
supervisou moitas máis obras) estaba en contacto 
directo cos obreiros, e coñecía moi ben as súas 
preocupacións e reivindicacións debido ás condi-
cións laborais que tiñan.
Mais non só se preocupou polas condicións labo-
rais, senón tamén porque tiveran acceso á educa-
ción e, en xeral, á cultura. Moitas das conferencias 
que impartiu, en espazos como a Maestranza, o 
Ateneo ou os centros obreiros, estaban dirixidas ás 
clases traballadoras. 

Como xa comentei, Comerma consideraba que 
todo o coñecemento que adquiría grazas á gran 
curiosidade que tiña, e a través das súas viaxes, 
ás súas lecturas e ó seu traballo debía transmitilo 
ao resto da sociedade, porque era o mellor xeito 
de instruíla e axudar a mellorala. Era, sen dúbida, 
unha persoa humilde, sinxela e accesible. E na fa-
milia quedou gravada, dalgún xeito, a vocación de 
servizo aos demais.

“Estaba ao corrente das últimas novidades en ciencia
e viaxou moito: o único país que lle quedou sen visitar
foi a actual Turquía
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poñéndoo por riba de calquera interese persoal, 
como foi o que aconteceu co túnel do estreito de 
Xibraltar.

- É a oportunidade para que trascenda alén de 
Ferrol?
- É certo que a súa sona non saíu moito de Ferrol, 
nin sequera no resto de Galicia. E é unha das 
cousas que á familia nos gustaría ver. Hai moitas 
outras persoas, con méritos semellantes, que son 
moito máis recoñecidas.
Está o exemplo do Día das Letras Galegas, que por 
exemplo se divulga de forma moito máis intensa e 
boa parte da sociedade acaba coñecendo, máis 
ou menos, quen era a persoa homenaxeada. Gus-
taríanos que co Científico Galego do Ano pase algo 
semellante.

- E chegou a visitar o seu lugar de nacemento?
- Si, e foron tamén ao concello, onde lles pasou 
unha anécdota moi curiosa. Entraron, porque sa-
bían que alí había un cadro de Comerma, e pre-
guntaron se podían velo. Cando el dixo que se cha-
maba Antonio Muñoz Comerma, que era neto del, 
montouse alí unha homenaxe, mesmo co alcalde. 

- Como recibiron na familia o nomeamento do 
Científico Galego do Ano?
- Foi, como é lóxico, unha grande alegría e reci-
bímolo con moito agradecemento. E puxémonos 
tamén a traballar para compilar toda a información 
posible co obxectivo de divulgala aproveitando a 
homenaxe. Cremos que é de xustiza que se lle faga 
o recoñecemento que merece. Foi unha persoa 
que estivo ao servizo da sociedade e do seu país, 

Andrés Comerma
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casa co seu axudante, e a miña bisavoa, ao escoi-
tar como falaba só, pensaba que estaba tolo.
 
- Transmitiuse dalgún xeito o seu carácter de 
curiosidade, de aprendizaxe?
- Sen dúbida, quen máis herdou ese carácter foi 
meu pai. A curiosidade, o tesón, a procura de 
novidades, de descubrimentos, a sorpresa polos 
avances tecnolóxicos… Por exemplo, sorprendeu-
lle moito cando saíron ao mercado os teléfonos in-
telixentes, dicía que quería un, que quería aprender 
a manexalo. Sempre tivo os ollos moi abertos. 

- Un dos trazos destacados do seu legado era o 
afán pola divulgación do coñecemento.
- Deixouno escrito en moitos artigos, nos que falaba 
do fonógrafo, da electricidade, de construción na-
val… Comerma sempre dicía que quería aumentar 
o nivel cultural da cidadanía. Unha das cousas 

que el lamentaba era que unha cidade emerxen-
te, como era Ferrol, non dedicara máis esforzo á 
educación. Esa era unha das súas motivacións: 
que toda a xente tivera coñecemento dos avances 
científicos e técnicos que se estaban producindo 
no mundo. 

- Recuperou parte do legado de seu avó, de feito.
- El sempre tivo a idea de compilar e recuperar todo 
o material sobre Comerma.
Cando se xubilou, e sobre todo despois de enviu-
var, cando xa tiña 82 anos, púxose ao 100% con 
este traballo. Aprendeu a usar o ordenador e era 
moi meticuloso en todo o que facía. 
Ademais disto, el sempre acudiu coa miña nai 
ás trobadas, os encontros nos que se reunían en 
Cataluña todas as persoas que levan o apelido Co-
merma (non só descendentes do enxeñeiro, senón 
todos).

•16•

Andrés Comerma
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Participou en grandes 
citas científicas 
Comerma participou en gran-
des eventos científicos, nos 
que coincidiu con personaxes 
da categoría de Lord Kelvin, 
Siemens ou Bell. Ademais, 
foi membro honorario da So-
ciedade de Enxeñeiros de 
Telégrafos e Electricistas, So-
cio fundador da Sociedade 
Internacional de Electricistas 
de París, membro da Real 
Sociedade de Arquitectos Na-
vais de Londres e académico 
da Sociedade de Xeografía 
e Historia Natural, e da Aca-
demia de Ciencias Exactas, 
Físicas e Naturais, ambas con 
sede en Madrid.

Recoñecemento e conde-
coracións
En 1882, o Goberno francés con-
cedeulle a Cruz de Cabaleiro da 
Lexión de Honor. En 1897, recibe 
a Gran Cruz do Mérito Naval e, en 
1903, a Gran Cruz de San Herme-
negildo, polos seus corenta anos 
de servizo na Armada.

‘Foi tan bo como sabio’
Andrés Comerma foi un cidadán prezado 

pola sociedade do seu tempo e a súa 
morte provocou unha gran conmoción. A 
súa vida pode resumirse na necrolóxica 
que lle dedicou ‘El Correo Gallego’: “Foi 

tan bo como sabio”.
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Un cidadán implicado 
na vida social de Ferrol
Comerma implicouse intensa-
mente na vida social do Ferrol 
da súa época. Presidiu o Casi-
no, foi director do Ateneo entre 
1903 e 1906; e presidente da 
xunta de accionistas do Tea-
tro Jofre, ademais de presidir 
tamén a rondalla ‘Airiños da 
miña terra’. Concienciado so-
bre a necesidade de transmitir 
a cultura científica á socieda-
de, colaborou con artigos en 
medios como ‘El Correo Ga-
llego’ o ‘Almanaque de Ferrol’, 
entre outros.

Un home familiar
Andrés Comerma casou con Ángela Pérez Mon-
tero, que faleceu en 1870 e coa que tivo dúas 
fillas. En 1872 contrae matrimonio coa irmá de 
Ángela, Elvira, coa que ten sete fillas máis. 

Falaba oito linguas
ademais do esperanto

O enxeñeiro falaba oito linguas: galego, 
catalán, castelán, portugués, francés, 

inglés, alemán e italiano.E foi o introdutor 
do esperanto en Galicia.
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A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) cele-
brou en xullo as “Xornadas sobre moda e economía 
sostible” nas que abordou a situación da moda no 
marco da sostibilidade, os problemas actuais e o 
seu futuro. O encontro virtual foi presentado polo 
presidente da RAGC, Juan M. Lema, e coordinado 
polo académico numerario Luis Caramés.
As xornadas iniciaronse coa participación de Mi-
guel Vázquez Taín, presidente do Consello Galego 

de Economistas que indicou que o sector téxtil ten 
unha relevancia crecente na economía galega, 
que pode cuantificarse actualmente na contorna 
do 6,1% do PIB galego. Alberto Rocha, do Clúster 
Moda de Galicia (COINTEGA), sinalou a grave si-
tuación provocada polo coronavirus SARS-CoV-2, 
que puxo de manifesto algunhas das fraxilidades 
do tecido empresarial do sector téxtil-moda no 
país.

O xefe do servizo de Microbioloxía do CHUVI e ca-
tedrático da USC Benito Regueiro explicou os usos 
que se dan aos ‘kits’ de coronavirus e amosou as 
precaucións que deben tomarse en Galicia ante 
unha posible segunda onda epidémica: “Cremos 
que a circulación do virus foi moi baixa e iso é preo-
cupante porque boa parte da poboación non desen-
volveu anticorpos”.
Desde o punto de vista da predición matemática, 
o catedrático da USC Juan José Nieto Roig, autor 
dun modelo que anticipou o cumio da epidemia en 
Galicia a comezos de abril, incidiu na necesidade 
de mellorar a precisión das futuras predicións. “Todo 
o que vaiamos sabendo a partir de agora fará máis 
precisos estes modelos”. Ante isto, sentenciou, “só 
me atrevo a asegurar que non sabemos o que vai 
suceder”.
Pola súa banda, Senén Barro, catedrático de Cien-
cias da Computación da USC e experto en Intelixen-
cia Artificial, expuxo as vantaxes que o tratamento 

masivo de datos e a IA poden achegar á loita contra 
a pandemia. E repasou algunhas tecnoloxías que po-
den axudar como as de xeolocalización en interiores 
para controlar a apertura tras do confinamento ou 
unha nova app que podería diagnosticar a Covid-19 
a través do teléfono móbil polo son producido pola 
nosa tose. 
Alén das ciencias da saúde ou a computación, o 
desafío tamén é enorme nas ciencias sociais, como 
a economía. Neste senso, Luis Caramés, académico 
da RAGC e catedrático de Economía Aplicada da 
USC, anticipou que “o shock da economía en Es-
paña pode ser maior polo ‘monocultivo’ do turismo 
que se fomentou”, o que deu pé a un tecido “pouco 
innovador” no país. Caramés amosouse partidario 
dun “ingreso mínimo temporal” que poida servir de 
incentivo á volta ao mercado laboral e evite posibles 
conflitos sociais, “xa que pode haber xente que teña 
problemas para comer” no contexto de paralización 
económica.

Xornadas sobre moda e economía sostible

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) reuniu 
en abril de xeito virtual a máis de 200 persoas para 
escoitar a algúns dos meirandes expertos en Galicia 
en diferentes materias, que abordaron a crise da Co-
vid-19 dende diversas perspectivas, e para analizar 
as ‘Leccións Aprendidas’ nesta pandemia dende 
eidos como a epidemioloxía, a viroloxía ou a inte-
lixencia artificial, pasando pola busca dunha vacina 
ou de novos fármacos.
O seminario virtual levou por título “Leccións apren-
didas e perspectivas na crise da Covid-19” e nel to-
maron parte, ademais do presidente da RAGC, Juan 
M. Lema, os investigadores Jesús López Romalde, 
Benito Regueiro, María José Alonso, Juan Gestal, 
Juan J. Nieto, Senén Barro e Luis Caramés.
O encontro desenvolveuse a través da plataforma 
Microsoft Teams, nunha cita que reuniu nunha soa 

sesión boa parte do coñecemento científico e os re-
tos que enfronta Galicia dentro do contexto mundial 
da pandemia. 
A investigadora María José Alonso, catedrática de 
Farmacoloxía da USC, explicou o traballo que rea-
lizan para desenvolver unha vacina, que asegurou 
que non poderá estar dispoñible “antes dun ano ou 
de ano e medio”. Con todo, detallou que os prazos se 
están a apurar ao máximo posible para que chegue 
canto antes.
O catedrático emérito Juan Gestal, experto en Me-
dicina Preventiva e Saúde Pública, abordou como 
afrontar as difíciles decisións das vindeiras semanas 
e meses, e amosouse convencido de que o virus vol-
verá no outono, “pero estaremos mellor preparados”. 
Gestal expuxo a recomendación de facer un segui-
mento exhaustivo de posibles rebrotes.

Seminario ‘Leccións Aprendidas’
da crise da Covid-19

O encontro organizado pola Real Academia Galega de Ciencias repasou
a pandemia dende a epidemioloxía, a viroloxía, a intelixencia artificial,
a economía e a busca de novos fármacos
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para que nos decatemos
do nosopotencial

Santiago Lago Peñas:

Confío en que“

”
a pandemia sirva

A incerteza causada polo coronavirus é un dos 
principais temores para a reactivación económica 
e social no país. A paralización dalgúns sectores 
relevantes no contexto estatal, como o turismo ou 
a hostalaría, incrementan o impacto da pandemia. 
Mais, como está a situación en Galicia? Desde o co-
mezo da crise, a Xunta de Galicia reuniu a un grupo 
de expertos económicos para analizar a situación no 
país. Santiago Lago Peñas (Vigo, 1971) foi o coordi-
nador deste foro, do que xurdiron as proxeccións de 
cara aos vindeiros meses e mesmo anos, en función 
dos escenarios cunha maior ou menor incidencia do 
virus, así como da chegada da vacina. Lago é cate-
drático de Economía Aplicada na Universidade de 
Vigo, director grupo de referencia competitiva GEN e 
do Foro Económico de Galicia. Na entrevista, realiza-
da a finais de agosto, analizou o panorama que ca-
bería agardar, cos datos dispoñibles nese momento. 

- En que situación se atopa Galicia diante do de-
safío da recuperación tras o impacto da pandemia 
da Covid-19? Que fortalezas e debilidades ten a 
economía galega?
- Globalmente, a situación é moi complexa e delica-
da: dende a Guerra Civil non vivimos unha situación 
de parón forzado semellante. Mais é verdade que 
existen enormes asimetrías. Por exemplo, as cifras 
das empresas no sector conserveiro en produción 
ou exportacións son en moitos casos mellores cas 
de 2019. Na contra, hoteis, axencias de viaxes ou 
empresas culturais seguen paradas ou en mínimos 
nunca antes vistos, xa seis meses despois do arran-
que da pandemia en España. Dito isto, a realidade 
é que, globalmente, a economía de Galicia está 
entre as menos golpeadas no mapa autonómico. 
Por varios motivos. Primeiro, pola nosa estrutura 
produtiva. En particular, en Galicia pesa máis que a 
media española o sector agroalimentario, e menos o 
turismo: pensemos na desfeita que vai ser este ano 
para Canarias ou as Illas Baleares. Segundo, porque 
a incidencia sanitaria foi claramente menor e saímos 

antes do confinamento. Esas semanas que gañamos 
respecto a outros territorios tradúcense en mellores 
cifras económicas no segundo trimestre.  E terceiro, 
porque ramas produtivas que noutras partes de 
España están tardando máis en arrancar, aquí xa o 
fixeron con celeridade; en particular a automoción. 
Moi probablemente, Galicia rematará 2020 entre 
as Comunidades cunha menor caída da actividade 
económica, no primeiro cuartil. Cara ao futuro, tamén 
son optimista. Galicia conta con moitos activos non 
ben empregados e que encaixan perfectamente na 
estratexia de sustentabilidade pola que está a apos-
tar Europa: alimentos de calidade, enerxía limpa, 
circularidade, paisaxe e sector forestal... Confío en 
que a pandemia sirva para que nos decatemos do 
noso potencial. 

- Que escenarios se manexan cara a 2021 e 2022, 
diante da incerteza sobre o virus (posibles novos 
confinamentos) e a aparición dunha posible va-
cina?
- A verdade é que vivimos un momento de enorme 
incerteza, que fai imposible facer predicións econó-
micas pechadas. Ao máximo que podemos aspirar é 
a definir escenarios abertos en función da decanta-
ción de diversas variables. Por exemplo, un segundo 
confinamento semellante ao de primavera, levaría-
nos a unha caída do Produto Interior Bruto (PIB) de 
Galicia do 20% en 2020, de xeito que habería que 
agardar cando menos a 2023 para recuperar o ni-
vel de actividade económica de 2019. En troques, 
se os rebrotes en agosto se moderan a partires de 
setembro, a caída do PIB pode acabar situándose 
no entorno de -10% en 2020 e en 2022 estaríamos 
no nivel no que pechamos 2019. Este é o escenario 
máis optimista e leva implícita a hipótese da existen-
cia de vacinas eficaces e amplamente distribuídas 
no primeiro semestre do ano que vén. Sen vacinas 
ou mutacións substanciais do virus que o fagan máis 
feble a incerteza podería afectar tamén a 2021 e a 
recuperación adiaríase.

•23•
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Pasarán dous anos“
axeitada

da vacina
para unha cobertura

de de Santiago de Compostela e xefe do servizo de 
Microbioloxía do Complexo Hospitalario Universitario 
de Vigo, forma parte tamén do comité clínico que 
asesora á Xunta de Galicia na toma de decisións 
durante a pandemia. 

- Como se vive desde dentro unha das maiores 
pandemias das últimas décadas?
- A visión que eu teño é transversal: o seu seguimen-
to foi condicionado por moitos acontecementos que 
a xente non percibiu con claridade. A única data que 

A comunidade científica enfrontouse durante 2020 
ao maior desafío das últimas décadas. En especial, 
o sector sanitario, sometido a unha enorme presión 
pola chegada dun novo virus que producía serias 
complicacións de saúde nos grupos máis vulnera-
bles da sociedade. O sistema de saúde en Galicia 
tivo que reaccionar ante unha onda de hospitaliza-
cións e un importante esforzo diagnóstico en áreas 
como a Microbioloxía, esenciais para detectar os 
focos e intentar contelos. O doutor Benito Regueiro 
García (A Coruña, 1952), catedrático da Universida-

”

Benito Regueiro:
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meiro nivel nas catro provincias. Xa que logo, eu non 
falaría de “crise industrial” nin moito menos. Falaría 
de problemas dalgunhas industrias, de éxito noutras 
moitas, da necesidade de adaptarse a un entorno 
que exixe máis intelixencia en procesos e produtos, 
en dixitalización e sustentabilidade ambiental. Os 
chamados “proxectos tractores” que se debullan 
no Informe do Comité de Expertos van xustamente 
nesta dirección. Substituamos centrais térmicas por 
fábricas de viscosa limpas e alimentadas por fibra 
vexetal cunha valorización económica que nos axude 
a resolver problemas de abandono de terras e lumes, 
ou por centros de economía circular, que axuden a 
unha xestión racional dos puríns e outros refugallos. 

- En relación a isto, poderíamos ver, por fin, un 
maior apoio á I+D+i, no sector público e privado?
- Absolutamente de acordo. De feito, os indicadores 
dispoñibles mostran un sistema de innovación moi 
feble. Os nosos resultados en renda ou en exporta-
cións están por riba do que cabería agardar ollando 
ao que investimos en I+D+i. Temos unhas boas 
universidades en perspectiva española e grupos e 
investigadores de primeira división, como acredita a 
propia composición da RAGC. Pero non o aproveita-
mos, porque non facemos as apostas precisas. Só 
un exemplo que tiro dun proxecto europeo recente 
no que participei. A provincia de Ourense (e en boa 
media o conxunto de Galicia) ten a estrutura demo-
gráfica e a prevalencia de enfermidades crónicas que 
proxectamos para o conxunto da Unión Europea en 
2050. Somos un dos poucos países da UE coa sani-
dade descentralizada a escala rexional, con centros 
urbanos e moito rural. E temos enormes capacidades 
investigadoras en ciencias da saúde e un Sergas cun 
“saber facer” acreditado. Somos un espazo ideal para 
dar pulo a un macro-laboratorio de políticas públicas 
para afrontar o avellentamento. ¿Non tería sentido que 
Galicia se postulase como sede dun centro europeo 
de investigación integral en avellentamento no que o 
vector sociosanitario sería o central? Imaxinemos o 
que arrastraría unha iniciativa coma esta. 

- Que tarefas teñen por diante as Administracións 
locais, autonómicas e estatais para impulsar a 
recuperación?
- Sen esquecer tampouco ás europeas, que neste 
caso teñen un rol chave. O primeiro a salientar é que 
cada un debe ollar cara as súas competencias e re-
cursos. Non ten sentido que, por exemplo, un conce-
llo se poña a conceder créditos ou dar subvencións 
a empresas en situación de ERTE. Os concellos de-
berán centrarse en cousas como apoiar ao comercio 
local nun escenario de reponte das compras on-line, 
a axudar á xente maior ou dependente, que sofre par-
ticularmente as medidas de distanciamento social, ou 
a vixilancia do cumprimento desas normas. No que 
atinxe ao goberno autonómico é o vector económico. 
No Informe do comité de expertos económicos da 
Xunta inclúese un bo feixe de tarefas a facer; ás que 
habería que engadir as actuacións no eido sanitario 
ou educativo. Finalmente, a administración central 
ten que conseguir cadrar as contas globais, garan-
tindo a solvencia, e marcar as directrices xerais para 
acadar que, entre todos, España deixe de ser un dos 
países máis afectados pola pandemia.  O momento 
é endemoñado, aínda que é certo que desta volta a 
Unión Europea e o Banco Central axudan, e moito. 

- Fálase moito de reindustrialización: é factible 
que Galicia se rearme neste sentido?
- En economía, como en case todo, é importante non 
deixarse levar polas impresións, pola evidencia em-
pírica casual e puntual. É certo que temos algunhas 
crises industriais abertas que teñen que ver, na maio-
ría dos casos, con cuestións enerxéticas (descarbo-
nización, actividades fabrís electro-intensivas) Pero 
o rendemento industrial de Galicia nas dúas últimas 
décadas foi moi bo en termos comparativos dentro 
de España. O valor engadido bruto industrial medrou 
significativamente máis en Galicia ca na maioría das 
Comunidades Autónomas (incluíndo ao País Vasco e 
a Cataluña). Hoxe somos unha comunidade industrial 
no conxunto de España, con xigantes como Inditex 
e PSA, pero tamén con xogadores industriais de pri-
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poboacional de Galicia non axuda.

- O esforzo internacional na procura dunha vacina 
non ten precedentes. Que se sabe ata agora? De 
que marxe de tempo se pode estar falando? Que 
complicacións poden xurdir?
- A vacina seguirá un procedemento mais rápido no 
tempo de aprobación das fases do seu desenvolve-
mento, pero o estudo dos riscos levará tempo. A súa 
dispoñibilidade verase condicionada polos tempos 
de produción e distribución de doses e, o que é 
máis importante: a efectividade terá que verse coas 
diferentes formulacións que están a producirse. Un 
período de un ou dous anos é razoable ata que teña-
mos unha solución e unha cobertura axeitada.

- Decenas de grupos de investigación galegos pu-
xéronse en marcha desde o comezo para achegar 
o seu gran de area. Como viu esta resposta da 
ciencia en Galicia?
- Os grupos de investigacion galegos activáronse 
desde o primeiro momento. Afortunadamente traba-
llaron en áreas de biotecnoloxía, intelixencia artificial, 
xenética, química ou medicina.
Moitos destes grupos están coordinados cos equi-
pos do Servicio Galego de Saúde, e previsiblemente 
veremos o seu impacto nas próximas publicacións 
científicas e nas propias accións do Sistema de Saú-
de nos vindeiros meses.

Sabemos que catro grupos mutuamente exclusivos 
de variantes están en circulación e algunhas muta-
cións como D614G en S, cerca do lugar de rotura 
da furina, afectando un sitio esencial nas infeccións. 
Nos momentos iniciais dun salto de especie, un virus 
coas habilidades na afinidade por receptores celula-
res da nova especie e a capacidade de variación do 
seu xenoma de RNA é quen de transmitirse con faci-
lidade. E así inicia a fase de aprendizaxe. Comeza a 
actuar un dos condicionantes evolutivos, o trinquete 
de Müller, baseado nas limitacións que impón a 
aparición e acúmulo de mutacións deletéreas, e que 
leva ao virus a axustar o seu comportamento na nova 
especie sen comprometer a súa propia existencia.

- Estase a falar moito dos condicionantes socioe-
conómicos e xeográficos que inflúen na propa-
gación do virus. Neste sentido, en que situación 
se atopa Galicia? Ten un maior ou menor risco ca 
outras rexións?
- Galicia non ten un risco esencialmente diferente 
a outros sitios, de feito o virus non recoñece este 
tipo de condicionantes; non dun xeito especial. O 
virus entende de humidade, localización e facili-
dade á hora de dispor de receptores para infectar 
células produtivas e aproveita as súas oportunida-
des. O maior risco é o das poboacións de idade 
avanzada o con patoloxías de base importantes, 
e resulta evidente que, neste sentido, a pirámide 
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limitou na maioría dos laboratorios a capacidade 
diaria de tests.

 - Que aprendizaxe se tira dos primeiros meses da 
crise de cara ao futuro, para actuar dunha forma 
máis efectiva?
- Na actualidade, estamos a ver un importante 
aumento de casos novos tras o confinamento. De-
catámonos de que o virus era contaxioso na fase 
asintomática e o control é menos doado. Nós es-
tamos a probar novas estratexias de PCR, como o 
agrupamento ou pooling baseado no valor preditivo 
negativo dos tests, a detección nas augas residuais, 
etc.. son o resultado da aprendizaxe sucesiva que 
estamos a facer dende o inicio da pandemia.
A fase de confinamento, determinou un período de 
axuste para os laboratorios e os hospitais, e despois 
a redución da presión do coronavirus permitiu o 
axuste do traballo e a recuperación da capacidade, 

de forma xeral. Empezouse a dispor de equipamen-
to de extracción axeitado ao nivel da pandemia e 
diversificouse a dependencia analítica, ampliando o 
número de provedores. E a partires deste momento, 
cando puido falarse de expertos reais no traballo co 
virus, xurdiron nos distintos centros implicados gru-
pos de especialistas na Covid-19 e organizáronse 
circuítos e máis protocolos para a rutina no traballo 
co virus. 

- Que pasou para que fose o SARS-CoV-2 o cau-
sante da crise global? Que o fai tan efectivo?
- O SARS-CoV-2 é un coronavirus que saltou apa-
rentemente de especie e adaptou o seu plan de re-
plicación no humano. A substitución de nucleótidos 
xustifica a súa particular capacidade de adaptación. 

podiamos utilizar no comezo era a que tiña que ver 
coa aparición dos síntomas. Pensabamos daquela 
que o período de contaxio xurdía nese momento, e 
todo o noso esforzo analítico centrouse en detectar 
estes casos que chegaban ás urxencias hospitala-
rias. Afortunadamente dende moi ao comezo tive-
mos ao noso dispor a secuencia completa do virus 
no GenBank, o que fixo sinxelo o uso de PCR para 
detectar o SARS-CoV-2. No país, o Centro Nacional 
de Microbioloxía era, nun comezo, a referencia para 
confirmar os casos positivos e era doado facelo, 
porque a PCR positiva nos pacientes sintomáticos 
implicaba un caso. Mais pronto, diversos hospitais 
do país empezaron a colapsar, especialmente coa 
chegada destes casos ás Unidades de Críticos. A 
primeira onda en Madrid fixo que cambiase o papel 
do Centro Nacional na súa actuación como unidade 
centralizada no control de casos da pandemia, ao 
ceder esta responsabilidade de forma descentraliza-

da ás distintas comunidades autónomas. 
O aumento na aparición de novos casos e a súa 
gravidade, ademais do colapso no control de ca-
sos, provocou paralelamente a rotura dos stocks, o 
que se converteu nun dos asuntos máis condicio-
nantes durante esta fase inicial da pandemia. A falla 
nos reactivos foi importante nos de amplificación do 
virus, pero o que nos fixo máis dano foi a falla de 
hisopos e os reactivos de extracción. As adminis-
tracións víronse na situación de ter que recorrer aos 
tests rápidos inmunocromatográficos, e todo isto 
sen ter un modelo da infección consolidado. Un dos 
factores que complicou o comezo da nosa acción 
analítica, e que marcou a diferenza entre os labora-
torios, foi a capacidade de extracción, normalmente 
arranxada en diferentes intres para o VIH o que 
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A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) orga-
nizou en maio un seminario virtual, no  que se abor-
dou monográficamente o proceso de desescalada 
en Galicia baixo ópticas sanitarias, tecnolóxicas e 
sociais.
No encontro tomaron parte, ademais do presidente 
da RAGC, Juan M. Lema, os investigadores Germán 

Bou Arévalo, Fernando Pérez González, María José 
Pereira Rodríguez e José M. Sabucedo Cameselle.
Dende a perspectiva da saúde, a intervención de 
Germán Bou, xefe do servizo de Microbioloxía do 
CHUAC, tratou dos criterios microbiolóxicos na 
desescalada,  por aplicación de test diagnósticos 
baseados na PCR (gold standard), que poden 
complementarse con probas serolóxicas, para 
incrementar a sensibilidade e tamén determinar a 
presenza de anticorpos anti SARS-CoV-2 na poboa-
ción, e así coñecer a seroprevalencia da enfermida-
de. Por outra banda, a detección do virus noutras 
contornas non clínicas, como poden ser as augas 
residuais, permite entender mellor a epidemioloxía 
da enfermidade e establecer modelos preditivos na 
aparición de gromos. A transición á normalidade, 
esixirá, un grande esforzo de vixilancia e rapidez 
na diagnose dos casos primarios e contactos se-
cundarios.
No eido da liberdade de movementos individuais, 
a intervención do catedrático de Teoría do Sinal 
da Universidade de Vigo e académico da RAGC 
Fernando Pérez González versou sobre as aplica-
cións para móbil que foron propostas como unha 
ferramenta para o rastrexo dixital de contactos. A 
conclusión do profesor Pérez é que o anonimato 
que se garante nestas aplicacións, aínda que dese-
xable, fainas incompatibles co rastrexo manual, e 

polo tanto apenas podería aforrar traballo ós ras-
trexadores. 
Tamén no ámbito da saúde, a xefa de servizo de 
Medicina Preventiva do CHUAC, María José Pereira 
Rodríguez, indicou que unha axeitada xestión da 
pandemia require tomar decisións operativas ten-
tando evitar a incerteza asociada a unha pandemia 

causada por un novo virus. A vixilancia epidemio-
lóxica é unha ferramenta crítica para a acción e 
debe aportar información en relación á porcentaxe 
de poboación afectada, á dinámica da transmisión 
do virus e á ocorrencia de gromos.
Pola súa banda, José Manuel Sabucedo, catedrá-
tico de Psicoloxía Social da Universidade de San-
tiago de Compostela, dende o campo das ciencias 
sociais reflexionou sobre a cooperación indicando 
que, sociolóxicamente, pódense identificar dous 
momentos: O primeiro arrancou coa declaración do 
estado de alarma no que a cidadanía demandaba 
coñecer “que ocorre?”, “por que?”  e “como ac-
tuar?”. O consenso sobre a diagnose da situación 
entre os distintos grupos favoreceu a asunción do 
confinamento como unha medida imprescindible 
para atallar o problema de saúde pública.
Nun segundo intre, no que comezou a desescalada, 
houbo que abordar a volta á nova normalidade, o 
que plantexou como riscos particulares o incumpri-
mento da norma de distancia física, a aparición de 
actitudes hostís cara a determinados grupos, unha 
maior demanda de seguridade e a ira como factor 
de desestabilización. A cooperación, en lugar da 
confrontación, aparece como a única estratexia ca-
paz de xestionar esa situación, de reducir a actual 
polarización política e de evitar o fortalecemento de 
ofertas políticas extremistas.

As claves da desescalada, dende
a sanidade, a tecnoloxía e a sociedade
A Academia reuniu expertos nun seminario para abordar
o regreso á ‘nova normalidade’ 

Oportunidades económicas tras a crise

A Real Academia Galega de Ciencias analizou en 
maio nun seminario con participación de máis de 
250 asistentes as perspectivas e oportunidades 
económicas de Galicia tras a crise da Covid-19.
No seminario, coordinado polo Presidente da 
RAGC, Juan M. Lema, participaron os académicos 
Juan R. Quintás, catedrático de Análise Econó-
mica e Luis Caramés, catedrático de Economía 
Aplicada da USC; a académica correspondente, 
Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de 
Economía na Universidade de Las Palmas de Gran 
Canaria e asesora do Ministerio de Sanidade, e o 
Miguel Vázquez Taín, profesor de Economía Apli-
cada na USC e presidente do Consello Galego de 
Economistas.
Analizando a situación baixo unha perspectiva 
internacional, o profesor Juan R. Quintás indicou 
que mentres a primeira reacción da Unión Europea 
ante a crise da Covid-19 foi decepcionante (peche 
de fronteiras, competencia desleal por equipos 
sanitarios, fracaso radical do sistema de alerta), foi 
positiva a reacción posterior, como a actuación do 
Banco Central Europeo, o relaxamento das súas 
directrices orzamentarias sobre axudas estatais e 

un fondo para transferencias.
A profesora Beatriz González salientou que a 
pandemia vai aumentar as desigualdades socioe-
conómicas preexistentes, feito xa observado en 
epidemias anteriores.
Espérase, asemade, un incremento na fenda 
educativa de xeito significativo. Porén, a crise da 
Covid-19 fomentou cambios na organización e na 
xestión, dándolle unha maior importancia á tele-
medicina, que pode consolidarse, permitindo así a 
mellora do Sistema Nacional de Saúde.
Analizando a crise baixo un punto de vista em-
presarial, o profesor Vázquez Taín indicou que 
na nosa comunidade perderon o emprego o 4,5%  

dos traballadores e o 31,6% víronse afectados por 
un ERTE. Indicou este investigador que de cara a 
unha recuperación económica, o importante grao 
de internacionalización da economía galega resul-
ta un elemento positivo.
Nesta mesma liña de internacionalización da eco-
nomía galega, o profesor Luis Caramés salientou a 
relevancia extrema das interdependencias produ-
tivas, ou o que é o mesmo, as cadeas de valor. O 
desglose ou a debilidade destas cadeas amosarán 
a vulnerabilidade de determinados sectores eco-
nómicos ou parte deles. 
Salientou Caramés que a maioría das cadeas de 
valor nos países europeos son máis europeas que 
asiáticas, pero o que conta son os vínculos, algúns 
esenciais.
Galicia, nalgunhas das súas producións, vai rea-
lizar cambios na súa oferta ou na importación 
de produtos fabricados, pero estes efectos de 
substitución requiren tempo, non sempre son auto-
máticos e nada asegura que o farán as empresas 
galegas.
En téxtiles, por exemplo, Portugal está en bloque. 
Finalmente, destacou a necesidade de contar con 

persoal formado, que pode ser un elemento decisi-
vo neste momento, cara ás empresas que queren 
mudarse.
Como conclusión xeral, os relatores indicaron que 
esta crise debe ser aproveitada como unha opor-
tunidade para acometer reformas que impulsen o 
noso tecido produtivo, mellorando a súa compe-
titividade mediante o reforzamento das estruturas 
empresariais, o incremento do peso relativo nas 
cadeas de valor e a concentración de actividades 
e agregación de capacidades. Todo elo focali-
zando esforzos naquelas áreas produtivas que 
exercen un maior efecto tractor sobre o resto da 
economía galega.

O seminario organizado en maio pola RAGC analizou as perspectivas
da economía coa pandemia
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A Xeración Nós e a ciencia galega

Introducción
Existen bastantes e diversas opinións sobre 
a delimitación, tanto dos integrantes como do 
período no que se enmarca esta “Xeración” xa 
que, por unha banda, nun sentido moi estrito, 
serían considerados só como pertencentes 
a ela os que publicaron traballos na revista 
NÓS e a súa duración, o tempo que tivo de 
vida: 1920-1936. Pero, pola outra, está bas-
tante xeralizada a idea de que a revista NÓS 
foi sobre todo un testemuño sobranceiro dun 
movemento renovador do alento galeguista 
que se viña manifestando desde mediados 
do XIX nos Precursores e os seus epígonos. 

Este foi un movemento que, sobre todo, rachou 
co sentimento tradicional dos devanceiros, 
o “ iso lamento a ldeán” ,  que d i r ía  Carba l lo 
Calero R (1975), e reinterpretou a realidade 
do país co novo prisma dos movementos van-
gardistas europeos da arte e da literatura, da 
investigación histórica e cultural e, tamén, da 
ciencia. Foron grupos que se relacionaban 
moito e mesmo compartían acotío actividades, 
como foi o caso de NÓS, das Irmandades da 
Fala (1916-1936) e do Seminario de Estudos 
Galegos (1923-1936).  Tarr io A (1994),  que 
defendeu esta interpretación, non se cansou 
de avogar “pola necesidade de referírmonos 
a esta etapa (1916-1936) como a Época Nós, 
en lugar de Xeración Nós”, punto de vista que 
resulta moito mais acaido para o estudo da 
ciencia galega do momento, porque permite 
incluir  nesta “Época Nós” publ icacións tan 
significativas como os Arquivos do Seminario 
de Estudos Galegos, Logos e A Nosa Terra.
Con relación á ciencia da época tamén hai 
un amplo consenso en considerar que as tres 
primeiras décadas do XX corresponden a un 
período “revolucionario” no que  moitas das 

seguridades, materiais e espirituais, que os 
adiantos científico-técnicos do pasado século 
lle transmitiran á sociedade, ficaron conmocio-
nados. A relatividade, a mecánica cuántica e 
a psicanálise, entre outras, foron teorías que 
atentaron contra os mesmos aliceces nos que 
se sostiñan os coñecementos tradicionais sobre 
o universo, a materia e o propio ser humano. 
En España, a época estivo caracterizada pola 
creación da Junta para Ampliación de Estudos 
en 1907 e por todas as actividades de promo-
ción da ciencia que desenvolveu, que supu-
xeron unha autenténtica renovación das súas 
estruturas e cadros de persoal. Galicia non foi 

allea a estes novos aires e os seus mellores 
talentos puideron aproveitarse da xenerosa 
política de bolseiros da JAE e beneficiarse da 
creación de novos centros de investigación 
como a Misión Biolóxica de Galicia.

As ciencias físicas
Se houbo unha teor ía  que carac te r izou  a 
ciencia destas primeiras décadas do XX, foi 
a da relatividade. Non só polo que supoñia 
de ruptura cos paradigmas newtonianos ante-
riores e de apertura cara a un novo universo 
de caracter ís t icas e dimensións ata entón 
inimaxinables, senón tamén pola repercusión 
pública que acadou nos máis diversos ambien-
tes. En Galicia, no ano 1920, cando Eisntein 
comezaba a ser noticia nos xornais europeos, 
NÓS xa publicaba unha tradución ao galego 
dun traballo do italiano Necchi sobre “Espazo 
e tempo”, no que se facía unha crítica da re-
latividade desde o pensamento bergsoniano. 
Losada Diéguez que fora o seu tradutor, pu-
blicaba nese mesmo número un traballo sobre 
a velocidade e sinalaba que “o relativismo de 
Einstein non é unha doctrina filosófica, é máis 

Por Francisco Díaz-Fierros Viqueira

A Xeración Nós: Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco, Florentino López Cuevillas e Alfonso R. Castelao
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As científicas e científicos das tres universidades 
galegas elaboraron máis de 150 propostas de 
investigación na procura de solucións directas 
fronte a Covid-19. Nun acto, celebrado en xullo 
no Salón nobre de Fonseca, foron premiados 
20 proxectos de investigación (9 da USC, 7 da 
UVigo e 3 da UdC), f inanciados por diversas 
institucións como o Instituto de Salud Carlos III, 
Axencia Galega de Innovación (GAIN), Fondo 
Supera-Covid, Fundación Amancio Ortega, Ser-
gas, Tragsa, Augas de Galicia e EdardeBens, 
realizados nas tres universidades galegas.
O presidente da RAGC, Juan M. Lema Rodicio, 
subliñou que “A Ciencia Galega soubo estar á 
altura das circunstancias, respondendo cun gran 
dinamismo e ilusión fronte á crise e amosando unha 
extraordinaria vocación de servizo á Sociedade, 
o que demostra unha vez máis a necesidade de 
manter un tecido científico de calidade”.
Os proxectos encadráronse en seis diferentes 
áreas. Na primeira, na que se procura unha de-
tección temperá da infección mediante a análise 
das augas residuais, realízanse os proxectos 
liderados por Margarita Poza, Claudio Cameselle, 
Jesús López Romalde e Juan M. Lema. 
Mediante a modelización matemática, nos proxec-
tos de Iván Area, Jorge Mira, Angel Miramontes 
e Ricardo Cao preténdese determinar o impacto 
futuro da infección baixo diferentes supostos e 

analizar a súa distribución xeográfica. Na terceira 
área, orientada a novas vacinas, presentáronse 
os proxectos dirixidos por María José Alonso, que 
busca unha estratexia mellorada para a dosifica-
ción da vacina mediante nanotecnoloxía, e por 
Javier Montenegro e José M. Martinez Costas; 
que aplican conceptos orixinais para desenvolver 
vacinas fronte ó SARS-Cov2.
O traballo de Angel Carracedo, encadrado na área 
de “Biomedicina” pretende atopar determinantes 
xenéticos de risco e biomarcadores xenómicos de 
resposta; e o de David Posada  pretende avaliar 
a modificación xenética do virus ó longo do tem-
po. Por outra banda, Federico Mallo realiza un 
ensaio clínico para o tratamento da pneumonía 
provocada polo virus.
Jorge Pérez Juste propón metodoloxías inno-
vadoras para novos procedementos de detec-
ción e os de Jacobo Porteiro e Marcos Ortega 
desenvolven sistemas baseados en intelixencia 
artificial. Finalmente no bloque destinado á des-
activación do virus, Juan M.Garrido explicou o 
desenvolvemento do procedemento e a produción 
de 20.000 botellas de hidroxel para o Sergas, 
Fermín Navarrina, sobre a destrución da cápside 
do virus mediante resonancia e Higinio González 
presentou un sistema de desinfección mediante 
dispersión de líquidos e sistemas aéreos non 
tripulados.

A Academia salienta que a Ciencia
Galega ‘estivo á altura nesta crise’
A RAGC celebrou no Colexio Fonseca un acto de homenaxe aos investigadores 
que traballan sobre a Covid-19
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USC coa colaboración do SEG, habería de ser 
o xerme da xeoquímica española se o afasta-
mento que sufriu despois da Guerra Civil no 
o impedira. 

As ciencias do home
O coñecemento do home como individuo e 
como sociedade sufriu tamén nestes tempos 
iconoclásticos cambios radicais cos adiantos 
derivados de ciencias como a psiquiatría-psico-
loxía e antropoloxía. 
De teorías sobre o 
espíritu e os grupos 
sociais que tiñan 
moito máis de cren-
zas e metaf ís ica 
que  de  c ienc ia , 
pasouse á crea-
ción dunhas bases 
racionais cada vez 
máis asentadas en 
datos empíricos que 
renovaban tota l -
mente a imaxe que 
se tiña ata entón 
do ser humano. A 
obra de Freud S. 
e os seus segui-
dores foi  un dos 
momentos críticos 
destes cambios. 
V ique i ra  X .V . ,  a 
pesar da súa corta 
vida, é considera-
do como unha das 
mentalidades gale-
gas máis privilexia-
das do momento. 
Formado tamén en 
Alemaña pola JAE 
xunto a Stunf en 
Berl in, Wundt en 
Leipzig e,  sobre 
t o d o ,  M ü l l e r  e n 
Göttingen, cando 
regresa a España 
v iña conver t ido, 
posiblemente, no 
mellor especialis-
ta  en ps ico lox ia 
exper imenta l  do 
país. De volta a Galicia, no ano 1914, t ivo 
apenas dez anos para deixar constancia da 
altura intelectual e alento renovador do seu 
pensamento, que ficou recollido en obras como 
La Nueva Ciencia del  Alma, La Psicología 
Contemporánea ou Introducción a la psico-
logía pedagógica. Integrado nas Irmandades 
da Fala coruñesas, das que foi un dos seus 
máis significados animadores, ten unha obra 
en galego, de ensaios e poesía, que f icou 

recollida fundamentalmente en A Nosa Terra.
Un tema antropolóxico moi importante para os 
nacionalismos da época foi o das razas, nas 
que se procuraban as bases das identidades 
nacionais. Risco defendeu a existencia dunha 
raza “loira centro europea” para os galegos, e o 
médico Quintanilla X. escribiu en NÓS un artigo 
sobre “razas loiras e razas morenas” no que, a 
partir dunha suposta xeografía antropolóxica, 
tentaba achegar a “verdadeira base científica 

do nacionalismo”. 
A conclusións di-
ferentes chegaría 
López Teijeiro M., 
das Irmandades 
da Fala ourensás, 
en dous art igos 
p u b l i c a d o s  e n 
NÓS sobre “ In -
vestigacións et-
no-morfolóxicas 
ent re  a  poboa -
ción de Ribeiro 
de Avia” (1933) 
e “A raza euroa-
f r icana” (1935). 
Con medidas an-
t roprométr icas, 
verdadeiramente 
p i o n e i r a s  p a r a 
Galicia, negaba 
a singular idade 
da poboación do 
NW español, ao 
tempo que gaba-
ba unha suposta 
raza mediterránea, 
propia da Iberia.

Conclusións
Houbo máis cone-
xións entre cientí-
ficos de renome e 
galeguismo, como 
puido ser o caso 
de Ramón Novoa 
Santos ,  M igue l 
Gil Casares, ou 
J. Deulofeu, afíns 
ás Irmandades da 
Fala coruñesa e 

compostelás, pero estimamos que a mostra 
comentada é dabondo expresiva como para 
deixar constancia de que o alento de moderni-
dade e preocupación polo país que promoveron 
os animadores desta “Época NÓS” non deixou 
indiferentes a moitos persoeiros da ciencia 
galega. Se ben uti l izaron moi pouco o gale-
go como vehículo expresivo, nunca deixaron 
de apoiar e defender, mesmo polit icamente, 
estes movementos. 

A revista Nós acolleu artigos
das grandes novidades científicas
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ben un método e unha técnica para traballar 
as cencias físicas co renovamento matemáti-
co”. Non foi a única referencia da relatividade 
na revista, pois noutros números apareceron 
pequenas notas (da posible autoría de Risco 
ou de Losada) que facían referencia a ela. 
Membros do Seminario de Estudos Galegos 
como D. Ramón Aller tamén falaron da relati-
vidade, nunha época bastante tardía (en 1931 
e 1934) no Boletín Logos de Pontevedra, aínda 
que hai constancia de que xa debía ter un bo 
coñecemento dela cando menos desde 1921. En 
moitas das tertulias de intelectuais composte-
láns, como as que tiñan lugar na redacción de 
El Eco de Santiago, 
era acotío tema de 
conversa e, mesmo 
algún dos seus asis-
tentes, como Amor 
Ruibal, podían dar 
noticia dela a partir 
de novas lidas en 
artigos orixinais en 
alemán.
Pe ro  a  t eo r í a  da 
relatividade, como 
ocorría no resto do 
mundo, foi reinter-
pretada tamén desde 
o  pun to  de  v i s ta 
cultural nun sentido 
bastante amplo e, 
m e s m o  p i n t o r e s 
como Cebre i ro  e 
poetas como Manuel 
Antonio escribiron 
dela: “Os astróno-
m o s  d i s p a r a b a n 
telescopios / con-
t ra  unhas órbi tas 
descatalogadas / 
n-os t ratados d’a 
Relatividade”.

As ciencias bio-
lóxicas
O  P r e m i o  N o b e l 
M o r g a n  T H  f o i  o 
protagonista da se-
gunda revolución da 
xenética (a primeira fora a domesticación de 
plantas e animais no Neolítico) co descubrimen-
to da localización dos xenes nos cromosomas 
que, así mesmo, serviu para asentar as bases 
conceptuais da teoría clásica mendeliana que 
fora redescuberta nos comezos do século.
Gallastegui C., membro do Seminario de Estudos 
Galegos, cunha bolsa da JAE comezou os seus 
estudos de xenética co propio Morgan TH na 
Universidade de Columbia (USA) en 1918, quen 
o orientou cara a unha formación en xenética 

vexetal noutros centros americanos nos que 
foi protagonista, xunto a East EM, da primeira 
colleita de millos híbridos do mundo. De volta 
a Galicia como director da Misión Biolóxica, 
en Santiago primeiro e en Salcedo (Ponteve-
dra) despois, puxo en marcha un programa, 
pioneiro en Europa, de mellora xenética deste 
cultivo que tamén tentou levar á práctica na 
deprimida economía galega. Desde o centro 
que dir ix ía puxo en marcha varias l iñas de 
investigación e deseñou un amplo programa 
de melloras agrícolas, gandeiras e forestais 
para Galicia.
Iglesias L., membro igualmente do SEG, foi o 

iniciador das publi-
cacións de bioloxía 
no idioma galego, 
nos  Arqu ivos  do 
SEG e NÓS,  con 
traballos sobre avi-
fauna e coleópteros. 
Tamén, en colabo-
rac ión  coa USC, 
puxo en marcha un 
Consultorio sobre 
Pragas do Campo, 
que editou en ga-
lego un boletín de 
divulgación.

A s  c i e n c i a s  d a 
terra
Despois da grande 
síntesis xeolóxica 
de Suess E.,  coa 
súa Faces da Te-
rra (1909) acadou 
a sua madureza e 
comezou un proceso 
de diversificación 
coa aparición de 
novas  espec ia l i -
dades, como foi o 
caso da xeoquímica 
das que axiña se 
derivaron importan-
tes consecuencias 
p rác t i cas .  Ou t ro 
membro do SEG, 
Pa rga  Ponda l  I . , 

foi o introdutor destes novidosos estudos en 
España, así como dos métodos do suízo Niggli 
para a clasificación das rochas (algún deles 
aínda hoxe vixentes), con quen traballou en 
Zurich, grazas tamén a unha bolsa da JAE. 
Afín ás Irmandades da Fala, que defendían con 
radicalidade a capacidade do idioma galego 
como vehículo de expresión para todo tipo de 
cuestións, publicou algún dos seus traballos 
en galego nos Arquivos do SEG. Así mesmo, 
o Laboratorio de Xeoquímica, que creou na 

Habería que falar dunha Época Nós,
en lugar de Xeración Nós
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Tomás Batuecas como protagonista do 
Día da Ciencia en Galicia.
O conselleiro Francisco Conde des-
tacou da exposición: “Aquí podemos 
ver como a industria química foi, e é, 
un elemento moi importante para com-
prender a relevancia que teñen o coñe-
cemento, a formación e a investigación 
no progreso de Galicia”. Pola súa parte, 
o presidente da RAGC manifestou que 
iniciativas como esta mostra “contri-
búen a desmontar a visión negativa, e 
moitas veces inxusta, que se ten cara á 
Química hoxe en día. Grazas a ela con-
seguíronse avances impensables hai 
algo máis dun século”, expuxo Lema 
Rodicio. Gumersindo Feijoo subliñou 
que “o estado do benestar actual non 
sería posible sen a química”, xa que 
fixo posible que a cidadanía teña hoxe 
unha vida moito mellor cá os dos seus 
devanceiros. 
No percorrido pola mostra puideron 
observarse os diversos sectores de 
actividade da química, nos que se des-
tacan os principais esforzos científicos 
realizados ao longo da historia para lo-
grar novas solucións en sectores tan re-
levantes como a alimentación, a saúde, 
o medio ambiente ou os materiais. En 
cada un reservouse tamén un espazo 
para reseñar os fitos rexistrados en Ga-
licia en relación a cadanseu ámbito, coa 
participación de preto dunha vintena de 
empresas (Finsa, GalChimia, Viaqua, 
Ceamsa, Ence, AMSlab, Repsol, Lon-
za Biologics, Instituto de Cerámica de 
Galicia, Pharmamar, Alcoa, Nanogap, 
Mestrelab, Foresa, Zendal, Syngenta e 
Bioetanol Galicia-Vertex Bioenergy).

‘Química para un mundo mellor’

Canto se reduciu a mortalidade infantil grazas ás vacinas 
e ós antibióticos? Como foi o proceso que permitiu a 
síntese dos fertilizantes de nitróxeno, que hoxe alimentan 
a arredor da metade da poboación mundial? Como se 
pode converter unha substancia procedente dunha espe-
cie mariña nun fármaco antitumoral? As respostas a estas 
cuestións e a moitas 
máis estiveron na expo-
sición “Química para un 
mundo mellor“, que se 
inaugurou en outubro do 
2019 no claustro do Pazo 
de Fonseca de Santia-
go de Compostela por 
iniciativa da Real Acade-
mia Galega de Ciencias.
A mostra constou de 20 
paneis nos que se des-
criben algúns dos fitos 
da química aplicada e o 

seu impacto na sociedade, tendo en conta o traballo das 
industrias galegas neste aspecto.
O acto de inauguración contou coa participación do 
conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco 
Conde; o vicerreitor de Planificación e Proxección Exterior 
da USC, Gumersindo Feijoo; o presidente do Colexio 

Oficial de Químicos de 
Galicia, Manuel Rodrí-
guez; e o presidente da 
Real Academia Galega 
de Ciencias, Juan M. 
Lema Rodicio. “Química 
para un mundo mellor”, 
producida por GCiencia, 
enmarcouse na conme-
moración no  2019 do 
150º aniversario da crea-
ción da táboa periódica, 
e da homenaxe que a 
RAGC rendeu ao químico 

Unha grande exposición no claustro de Fonseca
achegou a utilidade da química nas nosas vidas
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foi un auténtico referente mundial na determinación 
dos pesos atómicos dos elementos químicos.
Ademais, tras o acto, inaugurouse no claustro de 
Fonseca a exposición “Química para un mundo 
mellor”, impulsada pola RAGC e patrocinada pola 
Axencia Galega de Innovación, a USC e cerca dun-
ha vintena de empresas galegas do sector.
Durante o acto foron entregadas as Medallas de In-
vestigación da RAGC a cinco científicos e científicas 
de prestixio en cada unha das súas cinco seccións, 
aos que Lema felicitou pola súa excepcional carrei-
ra, ao tempo que lles deu as grazas “por ser motor 
e exemplo para as novas investigadoras e investi-
gadores”.
Recibiron a distinción Xavier Labandeira, cate-
drático de Economía da Uvigo (Medalla Domingo 
García-Sabell Rivas); Carlos Diéguez González, 
catedrático de Fisioloxía da USC (Medalla Ánxeles 
Alvariño); Alfredo Bermúdez de Castro, catedrático 
de Matemática Aplicada da USC (Medalla Enrique 
Vidal Abascal); María Teresa Moreira, catedrática 
de Enxeñería Química da USC (Medalla Isidro Par-
ga Pondal); e José Luis Mascareñas, catedrático de 
Química Orgánica da USC (Medalla Antonio Casa-
res Rodríguez).
Tamén se fixo entrega dos Premios de Investigación 
Ernesto Viéitez Cortizo, onde “particularmente este 
ano  a competencia foi moi forte, debido á calidade 

e cantidade dos traballos presentados”, segundo 
precisou o presidente da RAGC.
O Premio de Investigación 2019 foi recollido polos 
autores da primeira análise xenética de castiñeiros 
monumentais no sur de Europa, que demostra que 
as primeiras prácticas de “domesticación instantá-
nea”, é dicir, de cultivo mediante o enxerto, foron 
realizadas en Galicia, a principios do século XV. O 
equipo galardoado está liderado por Santiago Pe-
reira e Ana María Ramos, investigadores do Grupo 
de Agronomía do Campus de Lugo da USC e conta 
coa colaboración de científicos franceses, italianos, 
andaluces, vascos e estremeños.
O biólogo Juan Cuñarro, do Centro Singular de In-
vestigación en Medicina Molecular e Enfermidades 
Crónicas (CiMUS) da USC, recolleu o premio para 
investigadores mozos. O seu traballo identifica unha 
nova diana para terapias contra a obesidade e a sín-
drome metabólica en xeral, un grupo de afeccións 
relacionadas co risco de desenvolver unha enfermi-
dade cardiaca e diabetes tipo 2.
En ambas as dúas categorías foron entregadas 
mencións honoríficas. No caso do premio a investi-
gadores sénior, a María Celeiro, en equipo con Ma-
ría Llompart, do Instituto CRETUS da USC. Na ca-
tegoría de investigadores mozos, a Xabier García, 
do Departamento de Matemáticas do Campus de 
Ourense da Uvigo.
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A hora dun gran pacto pola ciencia
A Academia celebrou o Día da Ciencia en Galicia cun acto que honrou 
a Tomás Batuecas e se entregaron as Medallas de Investigación

O presidente da Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC), Juan M. Lema Rodicio, avogou por un gran 
pacto entre axentes políticos, sociais, económicos e 
académicos para garantir as condicións que lle per-
mitan á ciencia e á tecnoloxía galegas avanzar de 
xeito competitivo. Foi durante a súa intervención no 
acto académico do Día da Ciencia en Galicia, cele-
brado o 8 de outubro do 2019, no que Lema reco-
ñeceu o esforzo da Administración por promover a 
estruturación do sistema científico galego, pero pre-
cisou que “compre dotarnos con urxencia de pro-

gramas que permitan a atracción de talento, galego 
ou non, e que contribúan á dinamización e ao refor-
zamento dos grupos de investigación”. Neste senti-
do, insistiu en que é fundamental o traballo conxunto 
entre a Universidade e a Administración nun marco 
que permitira a incorporación estable de investiga-
dores de nivel internacional.
Ao acto, celebrado no Colexio de Fonseca, en San-
tiago de Compostela, asistiron, entre outras per-

sonalidades, a conselleira de Educación, Univer-
sidade e Formación Profesional, Carmen Pomar; a 
presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario 
Álvarez; o reitor da Universidade da Coruña, Julio 
Abalde; o vicerreitor de Investigación e Innovación 
da Universidade de Santiago de Compostela, Vi-
cente Pérez Muñuzuri; o vicerreitor de Planificación 
Académica e Profesorado da Universidade de Vigo, 
Manuel Ramos; o delegado en Galicia do Consello 
Superior de Investigacións Científicas (CSIC), Anto-
nio de Ron; e o arcebispo de Santiago de Compos-

tela, Julián Barrio.
O presidente honorario da RAGC, Miguel Ángel Ríos, 
foi o encargado de glosar a figura do químico Tomás 
Batuecas Marugán, distinguido no 2019 como figura 
homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia, coinci-
dindo co 150 aniversario da creación da táboa pe-
riódica. Ríos, que foi alumno de Batuecas na Facul-
tade de Química da USC na promoción 1959-1964, 
lembrou o “altísimo prestixio internacional” de quen 
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A astrofísica Minia Manteiga
ingresa na RAGC
A RAGC celebrou o 4 de marzo do 
2020 no Pazo de San Roque, en 
Santiago, o acto de ingreso de Minia 
Manteiga Outeiro, catedrática de As-
tronomía e Astrofísica da Universidade 
da Coruña, que se integra na Sección 
de Matemáticas, Física e Ciencias da 
Computación da institución. O dis-
curso de toma de posesión da nova 
académica numeraria titulouse “Gaia: 
o primeiro censo de estrelas da Vía 
Láctea en 6 dimensións”.
Ao acto asistiron, entre outros, o reitor 
da UDC, Julio Abalde; o vicerreitor de 
Investigación e Innovación da USC, 
Vicente Pérez Muñuzuri; o director do 
Campus do Mar da UVigo, Daniel Rey; 
a presidenta do Consello da Cultura 
Galega, Rosario Álvarez; a directora 
da Axencia Galega de Innovación, Pa-
tricia Argerey; a directora da Axencia 
de Coñecemento en Saúde, Beatriz 
Allegue; e o coordinador institucional 
do CSIC en Galicia, Antonio M. de 
Ron.
Minia Manteiga (Negreira, 1963) 
converteuse na primeira muller cate-
drática de Astrofísica de Galicia no 
ano 2018. É especialista en evolución 
estelar, astrofísica espacial e Big Data 
Astronomy. Actualmente exerce como 
docente na Escola Superior de Náuti-
ca e Máquinas da UDC e anteriormen-
te, entre 1994 e 1999, impartiu clase 
na Facultade de Ciencias da UVigo.

Realizou a súa formación doutoral no 
Instituto de Astrofísica de Canarias e a 
postdoutoral no Instituto dei Astrofísica 
Spaziale (Frascati-Roma, Italia) e no 
Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial (INTA, Madrid).
Actualmente forma parte do consorcio 
internacional DPAC –que procesa e 
analiza os datos do satélite Gaia da 
ESA– con responsabilidade nos pa-
quetes de traballo de clasificación e 
parametrización das fontes astronó-
micas.
En 2017 foi profesora visitante do pro-
grama Fulbright no Departamento de 
Física e Astronomía da Universidade 
Johns Hopkins (EUA) e en 2019 foi 
investigadora polo programa Severo 
Ochoa no IAC.
Colaboradora da Axencia Estatal de 
Investigación (AEI) na área Fisica/Es-
pazo, exerceu como responsable da 
área de Recursos Humanos de Físicas 
os anos 2018 e 2019.  Presidenta do 
Grupo de Astrofísica da Real Socie-
dade Española de Física e membro 
da súa xunta directiva entre 2001 e 
2008. Membro numerario da Socieda-
de Española de Astronomía desde a 
súa fundación, da Unión Astronómica 
Internacional (IAU) e da Sociedade 
Europea de Astronomía (EAS).
É autora de máis de 150 artigos, ca-
pítulos de libro e comunicacións en 
congresos internacionais.

O ingreso como académico numerario da RAGC de 
Wenceslao González Manteiga produciuse en se-
tembro do ano 2018. O catedrático de Estatística e 
Investigación Operativa da Universidade de Santiago 
de Compostela (USC) integrouse na Sección de Ma-
temáticas, Física e Física do Cosmos da institución. 
O seu discurso de ingreso, que tivo lugar no Pazo de 
San Roque de Santiago, levou por título “A estatística 
matemática na era do Big Data”. Na súa intervención, 
Wenceslao González expuxo como internet, as novas 
tecnoloxías da información e os métodos innovado-
res de cálculo están propiciando unha revolución na 
estatística, cunha explosión de múltiples aplicacións 
que van desde os controles de procesos industriais 
ata a criminoloxía, pasando pola clasificación das 

noticias falsas e a medicina personalizada.
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Incorporación de Wenceslao González 

Nomeamento de novos académicos
correspondentes
A Academia incorporou a Luis Liz Marzán, Xosé Ramón Bustelo,
Aníbal Figueiras, Beatriz González e Manuel de León

O presidente da Real Academia 
Galega de Ciencias (RAGC), Juan 
M. Lema Rodicio, fixo unha cha-
mada urxente á reflexión política, 
social e empresarial sobre a nece-
sidade de establecer un pacto de 
país pola ciencia. Así foi no acto 
de apertura do curso académico, 
celebrado en xaneiro en Santiago, 
onde Lema botou man dunha 
análise realizada pola institución 
sobre a produción científica das 
tres universidades galegas e o im-
pacto desta, en comparación coa 
doutras universidades da penín-
sula Ibérica e do resto de Europa. 
Este acto de apertura da RAGC 
foi presidido polo titular da Xunta, 

Alberto Núñez Feijoo, acompa-
ñado co ingreso de cinco novos 
académicos correspondentes. 
O académico Juan Ramón Vidal 
Romaní foi o encargado de im-
partir a lección maxistral, titulada 
“A xeoloxía e o cambio climático 
na Terra”.
Luis Liz Marzán, Xosé Ramón 
Bustelo, Aníbal Figueiras, Beatriz 
González e Manuel de León pasa-
ron a formar parte da nómina de 
científicos e científicas galegos 
–ou cunha estreita vinculación a 
Galicia– de recoñecido prestixio 
nas súas áreas de coñecemento 
e que exercen a súa actividade 
investigadora en centros de refe-

rencia no resto de España ou no 
estranxeiro, con capacidade para 
contribuír á promoción da ciencia 
en Galicia a través da RAGC.
Ao acto asistiron, entre outras 
autoridades, a conselleira de 
Educación, Universidade e FP, 
Carmen Pomar; o reitor da Uni-
versidade da Coruña, Julio Abal-
de; a presidenta do Consello da 
Cultura Galega, Rosario Álvarez; 
os vicerreitores de Investigación 
das Universidades de Santiago 
e Vigo, Vicente Pérez Muñuzuri 
e Belén Rubio; e a vicerreitora 
de Relacións Institucionais da 
Universidade Carlos III, Matilde 
Sánchez.
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España
A menor diverxencia de Galicia respecto á contorna 
está na comparativa co resto de España, cun crece-
mento lixeiramente superior a Galicia (6,5% fronte 
a 6,1%). Nalgúns casos, como o da Politécnica de 
Valencia e a Pompeu Fabra, hoxe superan á USC 
despois de partir dunha situación de desvantaxe na 
década dos 2000.

O pulo de Icrea e Ikerbasque
A análise repara tamén na relevancia na creación dos 
programas Icrea (Cataluña) e Ikerbasque (Euskadi) 
para a produción científica nestas rexións. Estas 
institucións, creadas pola Generalitat en 2001 e o 
Goberno vasco en 2007, apostaron pola captación 
de talento internacional de alta calidade, un feito que 
impactou positivamente tanto na Universidade do 
País Vasco como nalgunha das institucións catalás: 

a Autònoma de Barcelona medrou ata superar, con 
bastante distancia, ao conxunto da produción en 
Galicia.
Na xornada organizada pola RAGC analizáronse 
posibles medidas, tanto internas das universidades, 
como externas que poden permitir mellorar a situa-
ción do SUG no contexto nacional e internacional.

 

Evolución da produción científica do
Sistema Universitario Galego (1999-208)

Informe completo dispoñible
capturando este código QR

Publicacións en xornais SCI das Universidades da Rexión Norte de Portugal e do SUG

Evolución das publicacións internacionais do SUG

Un informe da RAGC analiza a produción 
científica das universidades galegas
A Real Academia Galega de Ciencias presentou en 
febreiro de 2020 un informe no que analizou, coa 
axuda de máis de 60 investigadores do sistema uni-
versitario galego (SUG), a produción científica das 
tres institucións académicas do país desde o ano 
1999 ata o ano 2018. O documento, asinado polo 
presidente da RAGC, Juan M. Lema Rodicio, afon-
da na evolución do traballo investigador en Galicia, 
poñéndoo tamén en relación coa liña desenvolvida 
nas rexións máis próximas, como Portugal, España e 
o resto de Europa. O informe forma parte da liña de 
actuacións marcada pola nova directiva da RAGC, 
na que se pon o acento 
en fomentar o debate e 
a análise informada na 
sociedade galega. 
O documento, que se 
pode consultar de ma-
neira íntegra través do código QR dispoñible nestas 
páxinas, debulla en 19 páxinas a evolución nestes 
últimos 20 anos. E entre outras conclusións, extráese 
que a progresión é “desfavorable en comparación 
con outras universidades da súa contorna rexional, 
nacional e europea, coas que debería presentar unha 
maior sintonía e correspondencia no plano científico”.

Norte de Portugal
Así, os datos advirten de que os centros de investi-
gación do país están perdendo pulo fronte ao avance 
das rexións da contorna. Así, o traballo conclúe que 
o SUG “está a diverxer notablemente”. Ponse como 
exemplo o crecemento que experimentou nos últi-
mos anos o grupo das tres universidades do norte 
de Portugal (Porto, Minho, e Trás-os-Montes e Alto 
Douro). Mentres que o crecemento de Galicia foi dun 

6,1%, lastrado de forma importante pola crise e os 
recortes a partir de 2009, as tres institucións portu-
guesas medraron a un ritmo anual do 13,2% en canto 
a produción. “A pesar de ter unha situación de crise 
moi superior á de Galicia, soubo manter unha política 
expansiva en ciencia”.
Como exemplos, o documento expón o caso da Uni-
versidade do Porto, que no ano 2000 tiña unha pro-
dución inferior á da USC e hoxe supera ao conxunto 
do SUG, ou o da Universidade do Minho, que supe-
rou no 2003 a produción da UDC e en 2011 á da UVi-
go, achegándose xa á USC, que acapara o 50% da 

produción en Galicia.
Entre os motivos, a 
RAGC apunta á “políti-
ca activa e intensa de 
captación de talento 
polas universidades 

portuguesas nos anos 2000, previos á crise, coa 
incorporación dun número moi importante de in-
vestigadores de nivel internacional”. Unha aposta 
que redundou nun maior cadro de investigadores 
posdoutorais e, deste xeito, un aumento da calidade 
media das publicacións e da produtividade media 
dos investigadores.
Neste indicador, mentres que a produtividade media 
do SUG é de 0,98 publicacións/profesor/ano, a rexión 
do norte de Portugal case dobra esta cifra, cun 1,71, 
“probablemente debido ao importante número de 
investigadores posdoutorais que manteñen nas súas 
estruturas”, aclara o texto.
Deste xeito, a rexión norte de Portugal acadou agora 
a categoría de “rexión forte” en termos de innovación, 
mellorando desde 2012, fronte ao estancamento de 
Galicia na clasificación de “innovación moderada”.

A Universidade do Porto tiña no ano 2000
unha produción menor cá USC

e hoxe supera a do conxunto de Galicia



•42• •43•

Novas da RAGC Novas da RAGC

Entrevista da directiva da Academia 
co presidente da Xunta

A RAGC asesorará ao Parlamento Galego

A directiva ao completo da RAGC, 
encabezada polo seu presidente, 
D. Juan Lema, visitou o pasado 12 
de decembro de 2019 ao presiden-
te de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, 
na súa residencia oficial. Á entre-
vista asistiu tamén o Conselleiro de 
Economía e Industria.
Juan Lema anticipou o contido do 
seu artigo publicado en La Voz de 
Galicia no que pedía un “Pacto pola 
Ciencia en Galicia”, que compro-

meta aos axentes sociais, políticos 
e económicos galegos no apoio á 
Ciencia e Tecnoloxía, cunha forte 
aposta pola atracción de talento, 
como mecanismo para evitar a des-
aceleración que sofre a rexión na 
súa actividade investigadora.
O presidente Feijoo e o conselleiro 
Conde agradeceron a iniciativa da 
RAGC e solicitaron datos homolo-
gables aos da Comunidade Galega 
para poder establecer un diag-

nóstico. O Presidente da RAGC 
comprometeuse a facerlles chegar 
un informe no que se analizase a 
progresión da produción científica 
galega en comparación con uni-
versidades de España, o Norte de 
Portugal e outros países europeos. 
Dito e feito, meses máis tarde, a 
Real Academia Galega de Ciencias 
presentaba un completo estudo 
sobre a realidade da investigación 
en Galicia.

A directiva da RAGC e o Parlamento 
de Galicia, por medio dos seus pre-
sidentes, J. Manuel Lema e Miguel 
Ángel Santalices, asinaron o 12 de 
decembro un convenio de colabora-
ción polo que a institución científica 
se pon á disposición dos deputados 
e deputadas para asesoralos e 
facilitarlles o acceso a información 
científica “obxectiva e de calidade”, 
cumprindo así coa vontade mani-
festada por ambas entidades en 
encontros previos.
Como resultado deste acordo, o 
equipo da RAGC facilitará ao Par-
lamento os estudos, traballos ou 

informes que, en materia científica, 
lle solicite a Cámara, co obxectivo 
de tomar decisións a prol dos cida-
dáns sustentadas polo traballo dos 
investigadores e investigadoras.
O asesoramento po-
derá referirse tanto ás 
cuestións de interese 
relacionadas co desen-
volvemento do labor de 
deputadas e deputados, 
como a aquelas que lles 
permitan anticiparse aos 
retos de futuro deriva-
dos do desenvolvemento 
científico. E na práctica, 

a sinatura deste acordo dota aos 
deputados e deputadas do respal-
do equivalente ao dunha oficina de 
ciencia e tecnoloxía, aínda que sen 
custe algún para as arcas públicas.

O presidente Juan Lema transmitiu a Feijoo a súa iniciativa
dun ‘Pacto pola Ciencia en Galicia’

Carracedo, doutor honoris causa 
pola Universidade do Minho

Silvia R. Pontevedra, de El País,
Premio de Xornalismo Científico da RAGC

“De sorriso fácil”, “neto de médico, 
fillo de bancario, e estivo a un paso 
de ser fareiro”, e “un dos maiores 
nomes da Xenética Forense en 
todo o mundo que lidera desde 
Galicia o maior grupo mundial 
deste sector”. Así presentaba a 
Universidade do Minho o vídeo 
conmemorativo para celebrar 
o nomeamento como doutor 
honoris causa en Psicoloxía de 
Ángel Carracedo (Santa Com-
ba, 1955), que tivo lugar nun 
acto celebrado o 17 de febreiro 
do 2020 no salón medieval da 
Reitoria da universidade, na Praza 
do Paço, en Braga.
A cerimonia, á que asistiron nu-
merosas autoridades de Galicia 
e Portugal, entre elas, o reitor da 
USC, Antonio López, comezou coa 
intervención do neuropsicólogo e 
catedrático da Universidade  do 
Minho Óscar Gonçalves, encarga-

do da laudatio introdutoria.
A institución académica destaca 
de Ángel Carracedo que se trata 

dunha “personalidade esencial da 
sociedade científica”, amplamente 
recoñecido non só polo seu impac-
to nos campos da xenética forense, 
clínica e de poboacións, senón 
tamén na aplicación dos seus es-
tudos en beneficio da sociedade, 
con importantes contribucións no 
eido da  farmacoxenética. Ade-

mais, pon de manifesto “as súas 
enormes contribucións á cultura 
galega, sendo un fervente impulsor 

da alfabetización científica e 
na difusión dos valores cien-
tíficos e humanos”.

“Na antesala do Nobel”
Gonçalves, que non dubi-
da en situalo “na antesala 
do Nobel”, asegura que o 
científico de Santa Comba 
entende “a ciencia como 
servizo”, glosando as virtu-
des humanas do profesor 

Carracedo.
Pola súa banda, Ángel Carracedo 
agradeceu o nomeamento, gra-
titude que fixo extensiva ao seu 
equipo e familia e pronunciou un 
discurso sobre ‘A  xenética e a 
psicoloxía’ no que falou da impor-
tancia da diversidade e da necesi-
dade da educación en valores.

O Premio Galicia de Xornalismo 
Científico na súa edición do 2019, 
e dotado con 4.000 euros netos, 
foi entregado o 11 de decembro 
á xornalista Silvia Rodríguez Pon-
tevedra, redactora do diario El 
País, pola súa reportaxe titulada 
“Las congeladoras toman el timón 
en la carrera científica por la cría 
del pulpo”, publicada o 8 de xa-
neiro de 2019 na sección Materia 
e na que se dá conta dos enor-
mes avances e do desembarco 
de grandes empresas conxelado-
ras nos dous proxectos levados 
a cabo polo CSIC e o IEO para 
avanzar na acuicultura do polbo.
O acto de entrega tivo lugar no 
pazo de San Roque de Compos-
tela, nun evento no que tamén se 
entregaron os Premios de Transfe-
rencia que convoca a RAGC.
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Crónica de 12 meses de investigación,
acontecementos e achados
que marcaron a actualidade científica.
Percorrido polas novas e reportaxes
publicadas en GCiencia

Convenio coa Deputación de Pontevedra

Premios de Transferencia 2019

A presidenta da Deputación 
de Pontevedra, Carmela 
Silva, e a vicepresidenta da 
Real Academia Galega de 
Ciencias, Alicia Estévez, pre-
sentaron en marzo de 2020 
a primeira edición do ciclo 
de conferencias dedicado á 
bióloga galega Aida Fernán-
dez Ríos.
Esta actividade está enmar-
cada no convenio asinado 
por ambas as dúas institu-
cións. “Sei que esta foto non 
é habitual: tres mulleres sentadas 
falando de ciencia, xa que as mu-

lleres adoitamos estar infrarrepre-
sentadas”, significou a presidenta 
Carmela Silva.

As conferencias están desti-
nadas a toda a cidadanía e 
teñen como propósito ache-
gar asuntos de importancia 
e de actualidade ligados á 
ciencia. Ademais, a Depu-
tación de Pontevedra e a 
Real Academia Galega de 
Ciencias promoverán unha 
serie de charlas en colexios 
da provincia coa intención de 
estimular a vocación científica 
entre a mocidade. As medi-
das de confinamento contra a 

pandemia adiaron algunhas das 
actividades previstas.

O grupo EQ10 da UVigo, o equipo 
Photonics4life da USC e a spin-off 
da UVigo Alén Space recibiron 
os Premios de Transferencia 
2019, nun acto celebrado o 11 
de decembro no pazo de San 
Roque de Santiago. A RAGC, 
en colaboración coa Axencia 
Galega de Innovación, convo-
can estes galardóns. No acto, 
o presidente da RAGC, Juan 
M. Lema, reivindicou a figura 
dos grandes precursores da 
transferencia de tecnoloxía en 
Galicia como referentes nece-
sarios para os investigadores e 
emprendedores.
No seu discurso, Lema desta-
cou a contribución das figuras 
de Ricardo Bescansa, Francis-
co Guitián e Fernando Calvet –
que lles dan nome ás tres cate-
gorías dos galardóns– á posta 
en valor do coñecemento cien-
tífico no mercado. Os premios, 
que no 2019 alcanzaron a súa 
quinta edición, recoñecen as 
mellores prácticas de transferen-
cia de coñecemento procedente 
dos organismos de investigación 
ao tecido produtivo, cunha dota-
ción de 6.000 €. netos en cada 
unha das súas categorías.
Pola súa banda, a directora da 

GAIN, Patricia Argerey, subliñou 
que a transferencia de coñe-
cemento e a comunicación da 

ciencia son dúas pezas clave 
no impacto social que teñen as 
diversas disciplinas de ciencias e 
tecnoloxía, na medida en que con-
tribúen a que as actividades de 
I+D+i non se limiten á obtención 
de beneficios económicos e de 

excelencia científico-tecnolóxica, 
senón que avancen no benestar 
social e na sustentabilidade do 

planeta.
Na entrega dos galardóns 
tamén participaron os reito-
res da USC, Antonio López; 
e da UDC, Julio Abalde; e a 
vicerreitora de Transferencia 
da Uvigo, Mª Consuelo Pérez.
O Premio “Ricardo Bescansa 
Martínez” foi recollido por 
Guillermo Lamelas, CEO da 
spin-off da UVigo Alén Spa-
ce, dedicada á fabricación 
de nanosatélites.
O premio “Francisco Guitián 
Ojea” foi recollido por María 
Teresa Flores, investigadora 
principal do grupo Photo-
nics4life da USC, polo seu 
proxecto para fabricar mode-
los 3D capaces de reproducir 
sistemas biolóxicos sobre os 
que estudar patoloxías ou 
testar fármacos de xeito máis 
fiable.

O premio “Fernando Calvet Prats” 
foi recollido por Ana Belén Moldes, 
do grupo EQ10 da UVigo, polo 
descubrimento da presenza de 
biosurfactantes, un tipo de deter-
xente biolóxico, nos residuos da 
industria do millo.

O grupo EQ10 da UVigo, Photonics4life da USC e a spin-off
da UVigo Alén Space recibiron os galardóns
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Lourditas, a femia de polbo de acuicultura

Science publica un estudo mundial
sobre as miñocas

O fito científico que os investi-
gadores dos Centros Oceano-
gráficos de Vigo e Canarias e a 
empresa Pescanova anuncia-
ron a finais do 2018, 
deu novos pasos no 
2019. Lourditas, a 
femia nacida en ca-
tividade que foi a 
protagonista dos pri-
meiros pasos des-
tas novas técnicas 
de acuicultura, foi 
presentada en outu-
bro coas súas crías, 
unha vez superado 
o colo de botella que 
causaba mortalida-
des que non eran 
asumibles para fa-
cer rendible o cultivo 
do cefalópodo. Os 

investigadores involucrados no 
proxecto informaron que ata me-
dio cento de crías superaron con 
éxito a  fase crítica, a primeira vez 

na historia que se conseguía.
A supervivencia desta xeración 
de polbos de acuicultura supuxo 
unha nova meta superada polo 

equipo que confor-
man os científicos 
Ricardo Tur -inves-
tigador principal-, 
Pablo García, Pablo 
Touriñán e Asela 
Ruíz, integrados na 
actualidade no de-
partamento de I+D 
do Pescanova Bio-
marine Center.
O polbo de acuicul-
tura semella que vai 
ser unha realidade 
galega, despois de 
décadas dunha ca-
rreira internacional 
por conseguilo.

Parecen só uns pequenos bechos que se moven polo 
chan, pero son moito máis. As miñocas de terra son 
compoñentes clave dos ecosistemas dos solos, xa que 
realizan funcións esenciais para a descomposición e o 
ciclo de nutrientes que é a base destas comunidades. 
Cómpre, por tanto, coñecer ben a súa distribución, 
diversidade, abundancia e biomasa para comprender 
mellor o papel que xogan. Ese é o traballo que realizou 
durante anos un equipo de 140 científicos de todo o 
mundo, coordinados polo German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv), que analizou a situación 
das miñocas en todo o planeta, incluíndo diversos datos 
ambientais.
No artigo, que publicou Science no mes de outubro de 
2019, participaron tamén tres investigadores da Univer-
sidade de Vigo: a catedrática de  Ecoloxía e Bioloxía 
Animal María Jesús Iglesias Briones, experta interna-
cional na biodiversidade do solo, e Raúl Piñeiro e Javier 
Rodeiro Iglesias, da Escola de Enxeñaría Informática de 
Ourense.

Os expertos compilaron a maior base de datos de mi-
ñocas no mundo, que inclúe 6.928 localidades de 57 
países. A maior diversidade local e a maior abundancia 
e biomasa destes animais atópanse en rexións tempe-
radas como Europa, o norte de Estados Unidos e Nova 
Zelandia, segundo o estudo.

Outubro 2019

Mª Jesús Iglesias, Javier Rodeiro e Raúl Piñeiro, da Universidade
de Vigo, asinan un traballo no que se analizaron case 7.000 lugares

Os científicos do Instituto Español de Oceanografía e Pescanova
deron grandes pasos para a cría do “Octopus vulgaris” en catividade

Setembro 2019

La Caixa apoia cun millón de euros
dous proxectos do CiMUS
Os traballos financiados de Miguel López e Rubén Nogueiras
céntranse na neurociencia e no metabolismo
Miguel López e Rubén Nogueiras, 
científicos do Centro Singular de 
Investigación en Medicina Mole-
cular e Enfermidades Crónicas da 
USC (CiMUS), recibiron cadansúa 
axuda na convocato-
ria Health Research 
2019 da Fundación ‘la 
Caixa’ 2019, que su-
puxo o financiamento 
por valor de preto dun 
millón de euros para 
o período 2019-2022. 
A esta liña de axudas 
presentáronse pre-
to de 650 propostas, 
das que unicamente 
recibiron recursos 22 
proxectos.
A proposta de Miguel López está 
centrada no ámbito da neurocien-
cia e o seu proxecto pretende 
desenvolver unha nova terapia 
para a obesidade baseada na 
utilización de exosomas, tendo 
como diana terapéutica unha 

poboación de neuronas no hipo-
tálamo.
O segundo dos proxectos da 
USC financiados está localiza-
do na área de Metabolismo e 

liderado polo profesor da USC 
Rubén Nogueiras, Marc Claret 
(IDIBAPS-Universidade de Bar-
celona) e Patrice Cani (Universi-
dade de Lovaina). A finalidade do 
proxecto financiado é  esclarecer 
os mecanismos a través dos que 

o hipotálamo controla a función 
gastrointestinal e a composición 
da flora intestinal.
A importancia de levar a cabo 
este proxecto vén dada segundo 

explicou o profesor 
Nogueiras, porque 
“ impl ica un sal to 
conceptual impor-
tante. Ata agora é 
amplamente acepta-
do que as bacterias 
do intestino exercen 
algunhas accións 
importantes sobre o 
cerebro, pero o con-
trario non se con-
templaba. O noso 
proxecto pretende 

desenmascarar e estudar en de-
talle este circuíto cuxa función 
pode ser moi relevante á hora de 
entender nun futuro distintas pato-
loxías”, manifestou o investigador 
da Universidade de Santiago de 
Compostela.

GCiencia gaña o premio máis prestixioso 
de información científica de España
O xurado dos Premios Prismas anunciou en setem-
bro que GCiencia foi a gañadora deste prestixioso 
galardón no 2019, o máis importante en informa-
ción científica en España, na categoría de ‘novos 
medios’, salientando que este medio de comuni-
cación “combina xornalismo e divulgación científi-
ca desde Galicia, cunha linguaxe amena, popular 
e rigorosa, comentando con regularidade todas 
as noticias máis importantes que se producen no 
mundo da ciencia”.
Os premios Prismas son convocados polos Mu-
seos Científicos Coruñeses e están considerados 
os de maior prestixio en España e o xurado estivo 
presidido por Lluis Montoliu, investigador científico 
do CSIC. O xornal GCiencia naceu en novembro 
de 2013 coa vocación de facer divulgación cientí-
fica a través do xornalismo.
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Reconstrúen a nivel xenómico
a evolución dun cancro colorrectal

Nieves R. Brisaboa, 
Premio Nacional de 
Informática

Patricia Fernádez
Calvo, premio L’Oréal

O catedrático de Xenética David Posada, da UVigo, liderou
un traballo que utiliza unha sofisticada técnica para coñecer
mellor o ADN do tumor

“É o primeiro artigo importante que 
resulta do noso proxecto ERC”. Así 
se refería o docente e investigador 
da Universidade de Vigo David Po-
sada ao traballo que publicou na 
revista Nature Communications. A 
investigación reconstruía a partir da 
análise xenómica a historia evolutiva 
dun cancro colorrectal e a súa ex-
pansión metástatica. Tamén asina-
ban o traballo os seus compañeiros 
da UVigo Joao Alves e Sonia Prado, 
e o patólogo do Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago José Manuel 
Cameselle.
“Isto é unha proba de concepto, un 
estudo onde amosamos como se 
poden utilizar técnicas evolutivas 

sofisticadas para reconstruír o modo 
e o tempo da diseminación tumoral 
dentro dunha persoa”, explicaba o 
catedrático, que sinalaba que, se o 
cancro é un proceso evolutivo, em-
pregar esta perspectiva é natural 
para entender como medra e se ex-
pande e a que velocidade o fai.
Segundo Posada, o traballo supón 
“entender a bioloxía do cancro”. O 
científico salientaba a novidade que 
supón a abordaxe con modelos pro-
babilísticos dos cambios xenómicos 
dun tumor no tempo e no espazo, 
algo que, segundo o investigador 
da Universidade de Vigo, se intentou 

previamente, aínda que dun xeito 
máis descritivo. “Utilizamos métodos 
sofisticados que nos permiten esti-
mar parámetros evolutivos relevan-
tes a partir do ADN tumoral, como 
a taxa de crecemento, a migración 
celular ou a adaptación xenómica. 
Achegamos medidas cuantitativas 
da dinámica tumoral”, detalla Posa-
da, que destaca en que o equipo 
que coordina é o primeiro en empre-
gar esta metodoloxía evolutiva avan-
zada para a análise do cancro, razón 
pola que Nature Communications 
decidiu publicar este traballo.
A investigación, que se prolongou 
durante dous anos, conclúe que, no 
caso do paciente estudado, a me-

tástase inicial, en lugar de ser a tra-
vés do sistema linfático, foi a través 
da vena porta, que une o colon co 
fígado, é dicir, vía sanguínea: “De-
mostramos así que o cancro pode 
chegar aos nodos linfáticos do in-
testino non a partir do propio colon, 
senón pasar primeiro polo fígado”.  
Apuntamos ademais os posibles 
cambios xenómicos concretos que 
poderían explicar a adquisición da 
capacidade metastática, é dicir, da 
posibilidade de diseminarse con éxi-
to e colonizar outros órganos e teci-
dos”, detallaba Posada na presenta-
ción do estudo.

A profesora da Facultade de Informáti-
ca da Universidade da Coruña, Nieves 
R. Brisaboa, recolleu este martes en 
Madrid o Premio Nacional de Informá-
tica que leva o nome de Ángela Ruíz 
Robles, un dos que outorga a convo-
catoria que organiza a Sociedad Cien-
tífica de España e a Fundación BBVA. 
O xurado do premio valorou o traballo 
de Brisaboa que “permitiu a creación 
da Biblioteca Virtual Galega, utilizada 
en colexios de toda Galicia, na que 
poden verse textos de todos os auto-
res, así como acceder a ficheiros mul-
timedia nos que aparece o autor lendo 
a súa obra”. En 1996 Nieves R. Brisa-
boa creou o Laboratorio de Bases de 
Datos da Universidade da Coruña.

A bióloga molecular Patricia Fernán-
dez Calvo, que actualmente traballa 
no Centro de Biotecnología y Genó-
mica de Plantas (CBGP) da Univer-
sidad Politécnica de Madrid (UPM), 
foi unha das cinco gañadoras en 
España do programa For Women In 
Science que convoca a multinacio-
nal L’Oreal, e que outorga unha bol-
sa de investigación de 15.000 euros 
a cada unha destas científicas me-
nores de 40 anos.

Novembro 2019Outubro 2019

Dez lugares de Galicia que estarán 
ameazados polo mar en 2050

Proxecto europeo 
para a física
Elena G. Ferreiro

Núñez Seixas,
Premio Nacional
de Ensaio

Unha nova predición triplica o número de persoas en risco
de perder os seus fogares por mor da subida do nivel do mar

Unha nova advertencia sobre o im-
pacto da crise climática apareceu 
en outubro de 2019 nas páxinas 
de Nature Communications. Un 
estudo publicado por Scott Kulp e 
Benjamin Strauss, da organización 
Climate Central, que expoñía que 
alomenos 300 millóns de persoas, 
sobre todo no sudeste asiático, se 
verán afectadas directamente en 
2050 pola subida do nivel do mar. 
Segundo o artigo, coas peores 
perspectivas de suba de nivel do 
mar, e en caso de que se manteñan 
as altas emisións de gases de efec-
to invernadoiro, a predición apunta 
a que ata 340 millóns de persoas 
vivirán por debaixo do nivel do mar 

dentro de 30 anos, en 2050. Hoxe 
en día, uns 1.000 millóns de per-
soas viven en terreos situados a 
menos de 10 metros sobre a liña de 
costa, o que amosa a gran cantida-
de de persoas en zonas que pode-
rían verse afectadas por esta crise 
climática.
En Europa, algunhas rexións dos 
Países Baixos, Bélxica e Inglaterra 
tamén se sitúan en áreas de risco, o 
mesmo que o delta do Ebro e Doña-
na, en España. En Galicia, a acci-
dentada orografía mantería a salvo 

a maioría das zonas do litoral, pero 
outras aparecen ameazadas mes-
mo polas predicións máis optimis-
tas. É o caso de espazos de dunas 
e grandes praias, como Corrubedo, 
Carnota, Razo-Baldaio ou Valdovi-
ño, e as beiras da ría de Arousa.
Son datos xa adiantados en estudos 
anteriores realizados por investiga-
dores galegos, como o índice de 
vulnerabilidade costeira publicado 
en 2018 polos xeógrafos Alejan-
dro Gómez Pazo e Augusto Pérez 
Alberti, da USC, que describe este 
problema nos sistemas dunares. E 
os exemplos disto son xa patentes 
en lugares como as Cíes, onde a 
praia de Rodas experimentou un 

notable retroceso nas últimas dé-
cadas.
Ademais, no ano 2020, Afundación 
presentou unha recreación informá-
tica que analizaba a suba do nivel 
do mar en diversos puntos de Ga-
licia, con gráficos que amosaban a 
futura desaparición de boa parte da 
illa de Arousa, o asolagamento do 
porto da Coruña e do porto exterior 
de Punta Langosteira ou os efectos 
sobre as terminais de automóbiles 
pertencentes ao porto de Vigo, en-
tre outros efectos previstos.

A investigadora do Instituto Galego 
de Física de Altas Enerxías (IGFAE) e 
profesora da USC Elena G. Ferreiro foi 
nomeada presidenta da xunta directi-
va do novo proxecto europeo na van-
garda dos estudos sobre a interac-
ción forte STRONG-2020. A iniciativa, 
dotada con 10 millóns de euros, ten 
por obxectivo abordar as cuestións 
abertas desde o punto de vista teórico 
e experimental sobre a forza nuclear 
forte, a responsable de manter unidos 
os protóns e neutróns no interior do 
núcleo atómico. E involucra a 44 ins-
titucións internacionais.

Xosé Manuel Núñez Seixas (Ouren-
se, 1966), catedrático de Historia 
Contemporánea da Universidade de 
Santiago de Compostela, recibiu o 
Premio Nacional de Ensaio pola obra 
‘Suspiros de España. El nacionalis-
mo español 1808-2018’. A xurado 
loubou o traballo “por trazar unha 
historia do nacionalismo español nas 
súas diversas correntes e manifesta-
cións ao longo da Idade Contempo-
ránea”. 
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A gravación dun exemplar no Macizo Central e novos achados 
nos Ancares consolidan a recuperación da especie

O oso pardo reforza o seu hábitat
en Galicia

Hai apenas tres decenios, o risco de extinción do oso 
pardo (Ursus arctos) no noroeste da península ibéri-
ca chegou a ser real. As femias reprodutoras contá-
banse cos dedos das mans, o que deixaba a unha 
especie emblemática da montaña cantábrica ao bor-
do da desaparición. O esforzo de administracións 
e entidades ecoloxistas e veciñais chegou xusto a 

tempo para impedilo. Nos últimos tempos os froitos 
comezan a recollerse, e os sinais apuntan a que, se 
todo segue ben, o oso pode converterse en poucos 
anos nunha especie con presenza estable nas mon-
tañas de Lugo e mesmo Ourense. Os novos rexistros 

da especie, no parque natural do Invernadeiro e na 
fronteira entre Galicia, Castela e Portugal, apuntan a 
que o leste de Galicia xogará un papel clave para 
a recuperación dun espazo arrebatado ao úrsido no 
último século e medio.
Unha das novas do ano foi a difusión das imaxes gra-
vadas polas cámaras de fototrampeo instaladas para 
a película Montaña ou Morte, producida por Zeitun 
Films e dirixida polo cineasta Pela del Álamo, que 
constataron que o animal se vai asentando nun punto 
clave para a súa expansión: O Invernadeiro, o gran 
parque natural situado en Ourense.
Tamén se ten constatado a súa volta a Portugal des-
pois de 180 anos. E obtivéronse novas evidencias 
de presenza estable na serra do Courel, ademáis do 
avistamento dun exemplar nos Ancares a finais de 
marzo. Ademais, os ataques a algúns apiarios dan 
conta de que os osos teñen en Galicia unha gran 
capacidade de desprazamento, movéndose polas 
montañas de Valdeorras e Trevinca, Sanabria ou O 
Bierzo ata o Parque Natural de Montesinho, xa en 
Portugal.
O 23 de abril, a Fundación Oso Pardo difundiu un ví-
deo no que unha cámara automática recolleu imaxes 
de dous exemplares distintos no mesmo lugar. 

Califa, un detector galego 
para as fronteiras da física
O detector Califa (CAlorimeter for In-Flight detection 
of gamma-rays and high energy charged pArticles), 
desenvolvido por un equipo liderado por Dolores 
Cortina, profesora de Física na USC e investigado-
ra no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, foi 
xa instalado no experimento R3B do acelerador FAIR 
en Darmstadt (Alemaña). O aparello, un calorímetro 
capaz de detectar partículas cargadas e radiación 
gamma dun rango enerxético sen precedentes, per-
mitirá realizar experimentos de precisión aproveitan-
do as vantaxes dos primeiros feixes de ións acelera-
dos en FAIR.
Culmina así unha nova etapa do proceso, despois de 
que o ano pasado finalizase en Galicia a construción 
do detector, cuxo custo supera os 3,5 millóns de eu-
ros na súa primeira fase (22% dos cales foron finan-
ciados con fondos captados polo IGFAE) e máis de 
5 millóns de euros en total. Neste proxecto, ademais 
de persoal investigador de Alemaña, Suecia e Rusia, 

e os investigadores da UVigo e a USC, empresas ga-
legas especializadas , como Quantum Innovative, Eu-
roprecis Galicia e Bargfleth Vigo, encargáronse dos 
procesos de fabricación de fibra de carbono, meca-
nizado de precisión e metroloxía. Desde 2005, o IG-
FAE colabora co grupo CIMA de enxeñería mecánica 
da Universidade de Vigo, quen foi artífice do deseño 
da estrutura mecánica do detector xunto co Instituto 
de Estrutura de la Materia (IEM-CSIC).
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O vínculo entre sistema
inmunitario e envellecemento
A investigación con peixes cebra atopa a relación
coa mutación dun xene implicado na resposta inmune

Un dos pais do acelerador de partículas do CERN ofreceu
en Santiago unha conferencia na que explicou a súa experiencia

Un equipo internacional con participación de varios 
investigadores galegos revelou nun estudo con peixes 
cebra (Danio rerio) que o sistema inmunitario xoga un 
papel fundamental no envellecemento. O resultado, 
publicado na revista Aging Cell, é froito de máis de 
dez anos de traballo no marco do proxecto europeo 
FishforPharma e de proxectos do Plan Estatal, e está 
asinado, entre outros por investigadores do Instituto 
de Investigacións Mariñas (IIM) do CSIC, en Vigo, e do 
Instituto de Investigacións Sanitarias (IDIS) de Santia-
go de Compostela.
Os investigadores estudaron a mutación dun xene que 
provoca a falta de resposta inmune específica, é dicir, 
a ausencia de anti-
corpos. “O princi-
pal achado radica 
na observación de 
que a mutación do 
devandito xene (o 
Rag1) en peixe ce-
bra vai asociada a 
un envellecemento 
prematuro, menor 
vida media e al-
teracións morfo-
lóxicas típicas da 
idade. Esta conse-

cuencia pódese explicar porque o exceso de inflama-
ción que teñen os peixes mutantes xera un estado de 
estrés oxidativo que dana o ADN e acelera o enve-
llecemento”, explicou Antonio Figueras, profesor de 
investigación do IIM de Vigo e membro do grupo que 
liderou o estudo.
“A mutación, ademais, parece afectar á capacidade 
de reparar outras zonas do ADN celular. A maior re-
sistencia dos peixes mutantes, que fai que non sufran 
máis infeccións que os peixes non mutantes, a diferen-
za dos mamíferos, permitiunos establecer un modelo 
de envellecemento e poder estudar non só os meca-
nismos implicados, senón establecer un excelente mo-

delo para avaliar 
tratamentos fronte 
ao envellecemento 
celular”, engaden 
os investigadores.
“De feito, puide-
mos avaliar a efi-
cacia de distintos 
compostos que 
son capaces de 
reducir a acumu-
lación de células 
envellecidas”, ma-
nifestou Figueras.

Lyn Evans: “Facer chocar partículas
é como bater dúas laranxas maduras”

Lyn Evans (Aberdare-Gales, 1945), estivo en Santiago de Compostela ante 
un público cheo de mozas e mozos (“é moi bo ver tan xente nova aquí”, 
dixo) na segunda edición da Semana da Ciencia organizada polo Instituto 
Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE). O físico galés explicou como 
se pode construír a meirande estrutura de uso científico que xamais desen-
volveu a humanidade: o Gran Colisionador de Hadróns (LHC) que discorre 
entre Francia e Suíza, preto de Xenebra, nunha enorme circunferencia de 27 
quilómetros de diámetro. Unha “marabilla da tecnoloxía“, tal e como dicía o 
título da charla.
O obxectivo do LHC, tal e como lembrou Evans, é achegarse o máximo 
posible ao momento do Big Bang para coñecer a orixe das partículas que 
deron orixe a todo o que somos. Para explicar como foron aqueles momen-
tos, o ínvestigador presentou os trazos do Modelo Estándar da Física de 
Partículas no que trata de afondar o acelerador do CERN.
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Novo fito con partici-
pación do equipo lide-
rado polo doutor Ángel 
Carracedo. O Consor-
cio de Secuenciación 
do Autismo, un equipo 
internacional no que 
está presente o grupo 
Genomics and Bioin-
formatics da USC e do 
CiMUS, publicou en xa-
neiro ee 2020 na revista 
Cell a que é a maior se-
cuenciación de exoma 
-a parte funcional do 
xenoma- do trastorno do espectro autista (TEA) a ni-
vel internacional.
Para conseguilo, os científicos analizaron o xeno-
ma de 35.584 persoas, 11.986 delas con autismo, 
e a través de técnicas de secuenciación e análises 
bioinformático, disciplinas fundamentais para lograr 
a máxima precisión, alcance e rapidez nos avances 
científicos e médicos, identificáronse 102 xenes de 
risco relacionados co autismo, un trastorno cun im-
portante compoñente xenético, dos cales 31 son xe-
nes de risco novos.
Da totalidade, 49 xenes mostran frecuencias máis al-
tas de variantes disruptivas de novo en individuos de-
terminados por atraso do desenvolvemento neurolóxi-
co grave, mentres que 53 mostran frecuencias máis 

altas en individuos con 
TEA; e evidenciouse 
que a comparación de 
casos de autismo con 
mutacións nestes gru-
pos revela diferenzas 
fenotípicas. Segundo 
explica Ángel Carrace-
do, “a maior parte des-
tes xenes exprésanse 
moi precozmente no 
desenvolvemento ce-
rebral e teñen un papel 
importante na regula-
ción da expresión xéni-

ca e na comunicación entre neuronas. Deles, un 10% 
están en zonas onde existen variantes de número de 
copia que xa se sabe que están a miúdo implicadas 
en trastornos de espectro autista”.
Por mor deste estudo, no que participou tamén o Hos-
pital Gregorio Marañón de Madrid e a Fundación Pú-
blica Galega de Medicina Xenómica, do IDIS, e que 
conta con pacientes galegos incluídos na mostra, 
grazas á colaboración das asociacións de pacientes 
con TEA de Galicia e a Fundación María José Jove; 
correlacionáronse os achados xenómicos con datos 
de expresión a nivel da corteza cerebral, o que de-
mostra que numerosos xenes asociados ao trastorno 
atópanse en neuronas maduras excitatorias ou inhibi-
torias, o que se relaciona co fenotipo dos pacientes.
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César de la Fuente recibe
o prestixioso premio Langer

O investigador César de la Fuente (A Coruña, 1986) 
recibe un novo recoñecemento á súa prometedo-
ra traxectoria. O Instituto Americano de Enxeñeiros 
Químicos (AIChE) vén de premialo co primeiro Pre-
mio Langer á innovación e excelencia en emprende-
mento. Este galardón outórgase na honra de Robert 
Langer (Albany-Nova York, 1948), un dos enxeñeiros 
máis prestixiosos e citados da historia, que recibiu, 
entre outros premios, o Príncipe de Asturias ou o 
Breakthrough Prize en Ciencias da Vida.
De la Fuente, actualmente profesor e investigador nos 
departamentos de bioenxeñaría, microbioloxía e psi-
quiatría da universidade de Pennsylvania, é un dos 
máis prometedores científicos no estudo da ameaza 

da resistencia bacteriana. Dirixe na actualidade o 
grupo Machine Biology, onde afonda no deseño de 
proteínas, bioloxía sintética, bioenxeñería, microbio-
loxía e bioloxía computacional para achegar novas te-
rapias contra doenzas infecciosas, pero tamén fronte 
ao cancro. 

O maior estudo internacional analizou mostras de familias galegas

O equipo de Carracedo, no achado
de 102 xenes de risco do autismo
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O galardón é outorgado polo Instituto
Americano de Enxeñeiros Químicos
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Alén Space: “Vimos posible facer 
satélites desde Galicia, sen emigrar”

Julio Abalde,
reelixido reitor
da Universidade
da Coruña A empresa aeroespacial nacida da Universidade de Vigo recibiu 

un dos premios de Transferencia de Tecnoloxía de Galicia

Ata hai uns anos, enviar satélites ao 
espazo era unha quimera ao alcan-
ce de moi poucos; grandes corpo-
racións ou axencias espaciais de 
países punteiros. Pero a ciencia 
avanzou ata conseguir desenvolver 
os nanosatélites, aparellos pouco 
máis grandes ca unha caixa de za-
patos que poden orbitar arredor da 
Terra e enviar información moi va-
liosa para empresas e organismos 
públicos. Cando esta nova idea co-
mezaba a agromar, no 2007, naceu 
en Galicia a Agrupación Estratéxica 
da Universidade de Vigo. Só cinco 

anos despois, estaba en órbita o 
Xatcobeo, o primeiro nanosatélite 
español, ideado no campus vigués.
Foi o xermolo de Alén Space, unha 
spin-off da universidade que botou 
a andar en 2017. Na súa bagaxe, 
ademais do Xatcobeo, xa estaban 
o Humsat-D, o DustCube e o Ser-
pens. O último proxecto, o máis 
avanzado ata a data, xira arre-
dor da Terra desde decembro de 
2018: o Lume-1, unha ferramenta 
para detectar de forma temperá os 
incendios forestais, saíu desde o 
cosmódromo ruso de Vostochny a 
bordo dun foguete Soyuz. Nun sec-
tor suxeito a centos de factores que 
poden botar por terra a misión, Alén 
Space suma ata agora un 100% de 

casos de éxito.
Ante a democratización que está a 
vivir a exploración espacial, desde 
Alén Space quixeron adiantarse ao 
novo paradigma. A empresa ofrece 
agora os seus servizos a calquera 
cliente en todos os pasos que le-
van a poñer un nanosatélite en ór-
bita.”Partindo das necesidades do 
cliente, desenvolvemos dende o 
estudo de viabilidade ata o dato en 
man, pasando por deseño, fabrica-
ción, posta en órbita e operacións 
das constelacións, etc. en función 
do que nos piden”, explica Antón 

Vázquez, director financieiro e co-
fundador da compañía.
Para o equipo de Alén, o galardón 
de Transferencia de Tecnoloxía que 
lles concedeu a Real Academia Ga-
lega de Ciencias e a Axencia Gale-
ga de Innovación é “unha gran ale-
gría, porque se recoñece todo ese 
traballo que levamos anos facendo 
para crear valor desde aquí”, subli-
ñaba Vázquez. É un exemplo, para 
el, da capacidade de desenvolver 
proxectos relevantes en materia de 
innovación sen facer as maletas. 
“Vimos que era posible facer saté-
lites desde Galicia, sen ter que emi-
grar, e iso para nós é un orgullo”, 
manifestan estes socios da Axencia 
Espacial Europea.

O ata agora reitor da Universidade da 
Coruña, Julio Ernesto Abalde Alonso 
(Vigo, 1956) gañou as eleccións ao re-
itorado da institución académica, nas 
que se medía ao catedrático de Enxe-
ñaría da Construción Fernando Martí-
nez Abella. Abalde obtivo un 70,15% 
dos votos fronte ao 29,85% do outro 
candidato.
Julio Abalde e o seu equipo dirixirán, 
por tanto, a universidade coruñesa 
ata o 2023. O actual reitor accedeu ao 
cargo en 2015. 
O reelixido reitor da UDC é licencia-
do en Ciencias Biolóxicas en 1978 e 
Doutor en 1986 pola Universidade 
de Santiago de Compostela. Desde 
o ano 1985 impartiu clase no Colexio 
Universitario da Coruña e en 1988 
obtivo a praza de profesor Titular de 
Microbioloxía na USC, impartindo 
docencia nas Facultade de Bioloxía, 
Veterinaria e Farmacia. No ano 1991, 
pouco despois da creación da univer-
sidade coruñesa, comezou a exercer 
como profesor titular de Microbioloxía 
na Facultade de Ciencias.
O seu labor investigador está cen-
trado no eido das microalgas, en as-
pectos como a súa produción masiva 
e utilización en acuicultura ou na res-
posta fisiolóxica á presenza de conta-
minantes, metais pesados e pestici-
das no medio.
Antes do seu acceso ao Reitorado 
da UDC, Julio Abalde desempeñou 
diversos cargos directivos na USC, 
na UDC así como na Axencia para a 
Calidade do Sistema Universitario de 
Galicia.



•54• •55•

Xaneiro 2020

O equipo de Mascareñas acada
unha nova bolsa europea do ERC
O financiamento destinado ao proxecto antiCSC servirá 
para desenvolver compostos baseados en metais contra os tumores

A científica Mercedes Dosil lidera un estudo sobre a síntese destes 
corpos celulares no que colabora Xosé Bustelo

O equipo dirixido por 
José Luis Mascare-
ñas, investigador prin-
cipal do CiQUS de 
Santiago, acadou no 
2020 unha nova axu-
da Proof of Concept 
(PoC, ‘Proba de Con-
cepto’) de parte do 
Consello Europeo de 
Investigación (ERC). 
O proxecto, co nome 
antiCSC, servirá para 
financiar o deseño e 
desenvolvemento de 
compostos químicos baseados en metais, capaces 
de actuar de forma selectiva sobre o metabolismo 
das células nai do cancro e, deste xeito, eliminar as 
súas características canceríxenas.
Tal e como explican desde o CIQUS, as células nai 
do cancro son responsables do inicio e expansión 
de moitos tipos de cancro, e por iso existe un grande 
interese en eliminar ou cancelar a actividade des-
tas poboacións celulares. O novo proxecto permitirá 
avaliar ata que punto é viable a utilización dalgúns 
destes compostos como novos axentes antitumorais, 
unha investigación que xorde como resultado dos 
descubrimentos asociados ao proxecto previo ERC 

Advanced Grant MET-
BIOCAT, situado na 
fronteira entre a quí-
mica de metais e a 
bioloxía celular. As 
axudas da liña PoC 
desenvolven proxec-
tos xa apoiados polo 
propio ERC, coa fina-
lidade de estudar a 
transferencia á socie-
dade de determinados 
resultados e avaliar o 
seu potencial merca-
do e as posibilidades 

comerciais dos resultados científicos.
En concreto, o grupo de Mascareñas descubriu nos 
últimos anos que algún destes complexos sintéticos 
con metais de transición podía actuar sobre ADN 
xenómico dunha maneira bastante específica; máis 
tarde, e grazas a unha colaboración fundamental con 
biólogos celulares na Universidade Autónoma de Ma-
drid (UAM), comprobouse que un destes compostos 
químicos afectaba a capacidade das células nai do 
cancro para xerar tumores agresivos. Os resultados 
iniciais foron moi prometedores e, de feito, na actuali-
dade estáse a explorar xa a actividade anticanceríxe-
na dun destes compostos, tanto in vitro como in vivo.

Dous galegos achan un método para ver 
como o cancro se nutre dos ribosomas

Os ribosomas son unha parte das células esenciais para que todo 
funcione no corpo, xa que se encargan da fabricación das proteí-
nas. Coñecer polo miúdo a súa síntese é, por tanto, un factor moi 
importante no estudo do organismo. Neste punto afonda unha in-
vestigación encabezada pola científica galega Mercedes Dosil, na 
que tamén participa Xosé Bustelo. Os dous son investigadores do 
Centro de Investigación do Cancro (CIC), un organismo mixto do 
CSIC e a Universidade de Salamanca.
O traballo, que publicou a revista Nature Communications, descri-
be un novo método que permite por primeira vez identificar novos 
pasos e compoñentes implicados na fabricación destas nanomá-
quinas, encargadas de sintetizar as moléculas que constitúen os 
bloques estruturais de todas as células do noso organismo, como 
son as proteínas. 
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Mabel Loza recibe en Santiago
o premio María Wonenburger

As mulleres da USC visten de home
por Concepción Arenal

A catedrática da USC Mabel Loza 
recibiu en xaneiro no Hostal dos Reis 
Católicos de Santiago de Compostela 
o premio María Josefa Wonenburger 
Planells, desti-
nado a recoñe-
cer a traxecto-
ria de mulleres 
científ icas de 
Galicia que se 
adiantaron ao 
seu  tempo e 
abriron camiños 
a moitas outras. 
A galardoada, 
unha referencia 
internacional na 
investigación farmacolóxica, abordou 
no seu discurso a importancia do 
equipo e das persoas como elemento 
fundamental para facer ciencia de cali-
dade, sempre orientada a resultados e 
que se erixe na misión da universidade 
pública.
Mabel Loza mantivo nos últimos lustros 
unha activa participación en progra-

mas públicos e privados no ámbito do 
descubrimento temperán de fármacos 
español e europeo, foi investigadora 
en máis de 90 proxectos de investi-

gación, en 70 
como investiga-
dora principal. 
Part icipou en 
once candida-
turas a fármacos 
que chegaron 
a ensaios clíni-
cos en pacien-
tes, dentro de 
programas de 
transferencia de 
I+D coa indus-

tria farmacéutica.
O acto estivo presidido polo titular 
da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que 
resaltou na súa intervención o “com-
promiso inquebrantable” de Mabel 
Loza coa importancia da ciencia e do 
coñecemento no avance sociedade. 
Un compromiso que “desenvolve cada 
día” desde o grupo BioFarma da USC.

A Universidade de Santiago vestiu 
de home para reivindicar a figura de 
Concepción Arenal, a pensadora gale-
ga que tivo que se disfrazar de varón 
para acceder á Universidade Central 
de Madrid e 
cursar a ca-
rreira de De-
reito, vetada 
daquela ás 
mulleres.
A tav iadas 
c o n  c a p a 
e sombrei-
ros de copa 
acudiron o 
31 de xaneiro, no bicentenario do nace-
mento da escritora, aos seus respec-
tivos centros moitas das mulleres que 
conforman a USC, dende alumnas, 
ata profesoras, pasando polo persoal 
de administración e servizos. Foron 

as alumnas e profesoras de Medicina 
as que fixeron a mesma actuación 
para homenaxear a esta pioneira da 
defensa dos dereitos da muller nada 
en Ferrol hai agora 200 anos.

A Univer -
sidade de 
S a n t i a g o 
celebra no 
2020 o ano 
C o n c e p -
ción Arenal 
co se pre-
tende rei-
vindicar a 
figura desta 

escritora, xornalista, poeta e autora 
dramática, que para poder cursar 
estudos de Dereito tivo que facerse 
pasar por home. Diversas facultades 
da institución viviron esta performance 
reivindicativa.

GCiencia recolle
os premios Prismas 
e Rosalía de Castro

GCiencia recolleu en xaneiro o Premio 
Rosalía de Castro, que outorga a De-
putación da Coruña, e que recoñece 
proxectos que promoven o uso do ga-
lego en todos os ámbitos. Nunha ce-
remonia celebrada no recinto Palexco 
da Coruña, o premio foi recibido polos 
xornalistas Pablo López e Eduardo 
Rolland, codirectores do portal, de 
mans do deputado provincial Xurxo 
Couto.
No mes de decembro, GCiencia xa 
recollera na Coruña o Premio Prisma 
2019, ao mellor medio de comunica-
ción científica en España.
O xurado da décima edición do cer-
tame Rosalía de Castro recoñeceu a 
GCiencia co galardón por “contribuír 
á visibilización e ao prestixio da lin-
gua galega no ámbito da divulgación 
científica, a través dun medio de co-
municación que é un dos máis visita-
dos en lingua galega”. O fallo valorou 
tamén “o proceso de normalización 
do galego científico, crucial para que 
as persoas que o falan poidan perci-
bir que todos os contidos de todos os 
temas poden ser comunicados nes-
ta lingua”, así como “por contribuír á 
construción dun estándar e difusión 
da terminoloxía lingüística”.
Seis anos despois do seu lanzamento, 
o 25 de novembro de 2013, GCiencia 
tense convertido nun fenómeno dixital 
con ata 420.000 visitantes únicos e 
máis de dous millóns de páxinas vis-
tas mensuais, e cunha comunidade 
en redes sociais que lle levou a supe-
rar amplamente os 60.000 seguidores 
en Facebook. É un dato que converte 
a GCiencia, a pesar do seu carácter 
non xeralista, no medio de comunica-
ción en galego líder na internet, no pri-
meiro posto dos nativos dixitais.

Estudantes, profesoras e PAS renden homenaxe á pensadora 
galega no 200 aniversario do seu nacemento en 1820
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Emerxe a estrela de Rosalía de Castro

Atopan unha carta inédita
escrita por Rosalía de Castro

Se miramos cara a constelación de 
Ofiuco, o encantador de serpes, po-
deremos atopar ade Rosalía. Trátase 
dunha luz que se emitiu, en realidade, 
a comezos de 
1780, pois este 
sistema plane-
tar io  está a 
case 240 anos 
luz da Terra. 
E durante boa 
parte do ano, 
se os ceos es-
tán despexa-
dos e nos afas-
tamos da contaminación luminosa, 
poderemos observar, coa axuda dun 
telescopio, e mesmo con só uns pris-
máticos, a HD 149143. 
A estrela de Rosalía forma parte do 
catálogo Henry Draper de estrelas, 
unha colección de datos estelares 
compilado a principios do s. XX pola 
astrónoma Annie Jump Cannon e os 
seus colaboradores do Observatorio 

de Harvard, nos Estados Unidos. Pola 
súa parte, o planeta que o acompañará 
nese recuncho do universo, Río Sar, 
foi descuberto en 2005 desde o Ob-

servatorio da 
Alta Provenza 
(Francia) coa 
técnica de es-
pectroscopia 
Doppler. Ten 
un tamaño algo 
maior ca Xúpi-
ter e xira moi 
preto do seu 
‘sol’, facendo 

unha órbita completa arredor del cada 
catro días.
O mellor xeito de observar este astro é, 
por tanto, coa axuda dun telescopio ou, 
en boas condicións atmosféricas, cuns 
prismáticos. Cómpre recordar que a 
magnitude aparente da HD 149143 
é de 7,89, algo menor (a escala é 
logarítmica e inversa) que as estrelas 
visibles da contorna urbana.

Unha resposta a Jose Villaamil sobre a 
idoneidade de levar chapeu ou mantilla 
a unha obra de teatro bota algo máis 
de luz sobre a vida da escritora galega 
máis universal, Rosalía de Castro. O 
número 4 da 
revista Fo-
llas Novas, 
que impulsa 
a Fundación 
Rosalía, pu-
blicou unha 
misiva inédi-
ta da autora.
A carta vai 
d i r ix ida a 
José Villaamil y Castro (1838-1910), 
amigo e colaborador de Murguía, e foi 
descuberta por Pablo Carou Barros, 
quen dedica un artigo na revista ao 
estudo deste monfortino. O documen-
to, que foi tamén estudado por Anxo 

Angueira, presidente da Fundación 
Rosalía e estudoso da súa obra, carece 
de lugar e data, pero pode situarse 
entre 1865 e 1866 en Compostela.
A carta agora publicada engádese 

ás 16 coñe-
cidas e en-
riquece un 
epistolario 
que “debeu 
ser sen dú-
b i d a  m o i 
rico e exten-
so”, segun-
do salienta a 
Fundación. 

Anxo Angueira explica que “o reper-
torio de cartas que conservamos é 
moi escaso, así que calquera cousa 
nova é importante. A aparición deste 
escrito demostra que hai un caudal de 
correspondencia aínda por descubrir.

O científico Manuel 
Carreiras recibe
o Premio Nacional 
de Investigación

Os reis de España, acompañados 
polo ministro de Ciencia e Innovación, 
Pedro Duque, entregaron en febreiro 
no Palacio do Pardo os Premios Na-
cionais de Investigación aos cientí-
ficos Valentín Fuster, Ángela Nieto, 
Susana Marcos, Manuel Carreiras e 
Mercedes García-Arenal. Manuel Ca-
rreiras Valiña (Castro Ribeiras de Lea, 
1959), recibiu o galardón Pascual 
Madoz na área de Dereito e Ciencias 
Económicas e Sociais.
O investigador galego é director cien-
tífico do BCBL (Basque Center on 
Cognition, Brain and Language) de 
Donostia e catedrático de investiga-
ción IKERBASQUE. Por unanimidade, 
o xurado outorgoulle o premio salien-
tando que se trata dunha “referencia 
internacional no campo do procesa-
mento da linguaxe, no ámbito da pis-
cología experimental”, e destacando 
a súa “capacidade para crear grupos 
de excelencia”. Do mesmo xeito, re-
coñeceu que “o seu traballo posúe un 
interese e impacto social extraordina-
rio, dedicado a aumentar a igualdade 
de oportunidades en problemas atí-
picos (persoas xordas, con dislexia, 
analfabetas ou neuro-típicas). Desta-
ca tamén a súa capacidade de trans-
ferencia de coñecemento”.
Manuel Carreiras é licenciado en Psi-
coloxía pola Universidade de Santia-
go de Compostela e doutor pola Uni-
versidade de La Laguna, completou 
a súa traxectoria académica cunha 
ampla colaboración internacional, con 
estadías de investigación realizadas 
nos Estados Unidos, Suecia ou Reino 
Unido. En 2008 estableceuse en Eus-
kadi, onde foi recrutado pola Funda-
ción Ikerbasque.

A misiva, dirixida a José de Villamil, 
foi descuberta por Pablo Carou

Dende febreiro, un astro na constelación de Ofiuco 
leva o nome da escritora galega
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O grupo dirixido polo científico José Tubío publicou tres artigos 
simultáneos en revistas do grupo “Nature” 

Un traballo revolucionario
sobre os xenomas móbiles no cancro

As prestixiosas revistas 
Nature e Nature Gene-
tics publicaron en febre-
iro tres artigos asinados 
por investigadoras e 
investigadores galegos 
nos que se describe un 
achado revolucionario 
para a futura investiga-
ción de diversos tipos 
de cancro. Os traba-
llos, nos que participou 
o grupo do científico 
José Tubío, demostran 
a influencia dos retro-
transposóns, uns elementos do ADN con capacida-
de para replicarse e trasladarse a outras partes do 
xenoma, na xénese de varios tipos de tumores. Este 
achado, acadado grazas á colaboración internacio-
nal do proxecto PANCANCER, no que Tubío come-
zou a participar hai varios anos durante a súa estadía 
en Cambridge, engade unha variable ata agora non 
contemplada á capacidade das células cancerosas 
para formarse e propagarse sen control, desenvol-
vendo a enfermidade no organismo humano. E por 
tanto, abre tamén a porta a novos tratamentos para 

combater no futuro a 
unha das maiores cau-
sas de mortalidade no 
mundo.
Tal e como explica o 
científico, os retrotrans-
posóns forman aproxi-
madamente o 50% do 
xenoma, “pero ninguén 
lles prestara nunca 
moita atención porque 
parecían secuencias 
repetitivas sen moito 
interese”. O que des-
cubriu o equipo galego, 

liderando o traballo xunto a decenas de investigado-
res de diversos países, é que “cando estes elemen-
tos móbiles se replican e se integran noutras partes 
do xenoma, producen perdas de material xenético 
moi grandes, ás veces aberrantes, de ata a meta-
de dun cromosoma”. E entre esta perda de material, 
segundo continúa explicando José Tubío, “é posible 
que ás veces haxa xenes que actúan como supreso-
res de tumores e que, por tanto, unha maior mobili-
dade destes retrotransposóns facilite a aparición do 
cancro”.

Pontevedra acolleu o Día da 
Muller e a Nena na Ciencia

Falar da ciencia que temos, da igualdade dentro do 
mundo da investigación ou da acción contra o cam-
bio climático é, como non podía ser doutro xeito, falar 
da sociedade que construímos día a día. Diso, e da 
marxe que hai para mellorala, conversaron as catro 
científicas que, xunto á concelleira Carmen Fouces, 
que moderou o encontro, participaron na mesa re-
donda sobre “Muller e Ciencia” que acolleu en febrei-
ro a Casa das Campás de Pontevedra co gallo do Día 
da Muller e a Nena na Ciencia.
Sobre a mesa estaba o movemento de acción fronte 
á crise climática que desencadeou a figura de Gre-
ta Thunberg, pero Peregrina Quintela, Xana Álvarez, 
Rosana Malvar e Elena Vázquez Abal tamén con-
versaron sobre as súas propias experiencias como 
mulleres científicas e sobre as medidas a tomar para 

consolidar a igualdade que levou moito tempo aca-
dar, e que aínda non chegou nalgúns aspectos.
Abriu pola mañá a xornada Joana Magalhães nun en-
contro con escolares da cidade de Pontevedra, onde 
Carme Fouces incidiu na necesidade de referentes 
femininos para marcar camiño, e da ausencia deles 
que persiste nalgunhas ramas da investigación. De 
aquí partiu unha das cuestións que abriu o encontro: 
reflexionar sobre se aínda existe desigualdade na ca-
rreira científica e se, de existir, en que se manifesta.

Unha mesa redonda puxo sobre a mesa ideas 
para unha acción real fronte á crise climática
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Ángel Carracedo, á fronte dun proxecto 
internacional sobre a Covid-19

O grupo de Medicina Xenómica, que dirixe o catedrá-
tico Ángel Carracedo desde Santiago de Compostela, 
coordina desde Galicia unha das meirandes investi-
gacións que se realiza 
no mundo para abordar 
a evolución da Covid-19 
nos pacientes desde o 
punto de vista xenéti-
co. Desde o comezo da 
crise, o científico gale-
go e o seu equipo, así 
como moitos dos seus 
habituais socios nas in-
vestigacións que des-
envolven, comezaron a 
valorar as posibles vías de estudo para abordar a epi-
demia desde os determinantes xenéticos de cada in-
dividuo. Embarcáronse así na Covid-19 Host Genetics 
Initiative, unha plataforma mundial na que se poñían 
en común as propostas desta rama da ciencia. 
Esta colaboración internacional, da que forman parte 

máis de 20 hospitais (entre eles varios de Galicia), así 
como diversos grupos de investigación de alto nivel, 
recibiu financiamento do Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII) para poñerse en marcha. Ademais, conta coa 
axuda da Fundación Amancio Ortega dentro do seu 
presuposto para a loita contra a Covid-19.
A busca de determinantes xenéticos e biomarcadores 
xenómicos de risco que podan predispor a sufrir unha 
infección a causa do virus SARS-CoV-2 máis grave, 
ou que mesmo podan causar a morte en persoas apa-
rentemente sen factores de risco asociado, é o princi-
pal obxectivo da investigación dirixida por Ángel Ca-
rracedo, tamén director da Fundación Pública Galega 
de Medicina Xenómica do Sergas. Tamén coordinará 
o proxecto o director científico do Centro de Investi-
gación Biomédica en Rede de Enfermidades Raras, 
Pablo Lapunzina.
O equipo buscará biomarcadores xenómicos de risco 
ou protección en pacientes que teñan recibido trata-
mento durante a infección e que evolucionaran de xei-
to dispar. Este proxecto abarcará a 8.000 pacientes.

Abril 2020

O grupo de Medicina Xenómica coordina unha investigación 
financiada polo ISCIII para analizar os seus determinantes xenéticos
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Dous galegos, no primeiro estudo que
describe as evidencias da Covid-19 na pel

No medio da avalancha informativa arredor da pande-
mia do coronavirus, xurdiron nas pasadas semanas 
varias informacións arredor das posibles lesións cu-
táneas que a infección do SARS-CoV-2 podía causar 
nos pacientes. Eran, en moitos casos, descricións 
illadas sen unha metodoloxía e unha análise clara 
que sustentara a posible relación entre a Covid-19 e 
determinados problemas na pel a partir dun número 
considerable de pacientes. Ata agora. Porque un es-
tudo denominado COVID-Piel, impulsado pola Acade-
mia Española de Dermatoloxía e Venereoloxía (AEDV), 
na que o galego Ignacio García Doval é o director da 
Unidad de Investigación que deu soporte ó estudo, 
clasifica por primeira vez os síntomas que a Covid-19 
produce na pel de persoas que padecen a enfermida-
de. Na investigación tamén colabora outro dermatólo-
go galego, o vigués Juan García Gavín.
A análise, que recolleu en apenas dúas semanas os 
datos de 375 pacientes infectados polo coronavirus, 

foi publicada este xoves no British Journal of Dermato-
logy, é froito dunha colaboración de case un cento de 
dermatólogos españois. García Doval encargouse de 
organizar a metodoloxía usada e analizar e interpre-
tar, coa axuda do resto do equipo, as fotografías rea-
lizadas á pel dos afectados. Segundo detalla a AEDV, 
o estudo é o primeiro que toma imaxes de cada pa-
ciente estudado.

Os dermatólogos Ignacio García Doval e Juan García Gavín participan 
nunha análise en 375 pacientes que tiveron lesións cutáneas

Marisol Soengas acada unha bolsa
europea Advanced Grant de 2,5 millóns

Nace InvestiGal, a rede para “dignificar” 
a carreira científica en Galicia

A científica galega Marisol Soengas (Agolada, 1968) 
acadou unha prestixiosa bolsa Advanced Grant que 
concede o Consello Europeo de Investigación, que 
lle permitirá investir 2,5 millóns de euros nos vindeiros 
cinco anos para investigar o melanoma, un cancro de 
pel dos máis agresivos e con alta incidencia e morta-
lidade.
Xunto a Marisol Soengas tamén obtivo unha Advan-
ced Grant María Blasco. Ambas as dúas científicas 
pertencen ao Centro Nacional de Investigacións Cien-
tíficas (CNIO).
Estas axudas forman parte das bolsas que o ERC ou-
torgou a 185 investigadores europeos, 14 deles es-
pañois, e que foron seleccionados entre case 1.900 

candidatos.
As ERC Advanced Grants concédense a proxectos in-
novadores e orixinais que contribúan a resolver retos 
científicos, e que estean liderados por científicos eu-
ropeos que lograsen importantes achados no últimos 
dez anos.
O proxecto de Soengas afronta o reto de comprender 
como o melanoma, un tumor de pouco máis de 1 mi-
límetro de grosor, pode dar lugar a células capaces 
de diseminarse por todo o organismo e causar máis 
do 80% das mortes por cancro de pel. O seu grupo 
describiu múltiples xenes que definen a identidade do 
melanoma que o fai tan metastásico, o que permitiría 
intervir en fases máis temperás da doenza.

Nos últimos anos foron nu-
merosos os sinais que ex-
poñían a necesidade de 
mellora en diversos aspec-
tos da carreira investiga-
dora en Galicia. Desde as 
reivindicacións pola discri-
minación nalgunhas convo-
catorias cara ás baixas por 
maternidade, ata a preca-
riedade dos investigadores predoutorais, pasando 
por mobilizacións máis recentes no caso dos pro-
blemas burocráticos que deixaban no limbo a per-

soal posdoc. E dende mar-
zo de 2020, varias destas 
reivindicacións reuníronse 
na conformación de Inves-
tiGal, a Rede Galega pola 
Investigación, que reúne a 
representantes de diversos 
colectivos do sector (cien-
tíficos, docentes, xestores 
e persoal técnico, entre 

outros) para buscar a “dignificación” da carreira 
científica e “artellar un novo espazo que loite polos 
intereses e dereitos do colectivo investigador”.

Marzo 2020

A investigadora galega do CNIO estuda o melanoma 
e a capacidade deste cancro para espallar a metástase
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Firma galega para
o novo superordenador do CERN

Liz Marzán, en “Science”

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, da USC, participa 
no deseño desta computadora para o Gran Colidor de Hadróns
O Gran Colidor de Hadróns (LHC) do CERN é o maior 
experimento do mundo. Nos seus 27 quilómetros de 
lonxitude no subsolo entre Suíza e Francia, os científi-
cos europeos exploran as novas fronteiras da física e 
teñen feito descubrimentos de sona mundial como o 
bosón de Higgs. Varios investigadores galegos traba-
llan nesta formidable instalación científica localizada 
en Xenebra. E agora tamén axudarán a procesar a 
inxente cantidade de datos que se obteñen nos seus 
experimentos.
O LHCb aprobou 
agora un proto-
tipo de superor-
denador máis po-
tente e eficiente 
que contou coa 
participación do 
Instituto Galego 
de Física de Altas 
Enerxías (IGFAE), 
centro mixto de 
la Universidad de 
Santiago de Com-
postela (USC) e a 
Xunta de Galicia. 
Unha vez cons-
truido, utilizarase pra procesar o masivo volume de 
datos que espera volver a tomar o experimento cando 
retome a súa actividade en 2021.
O Gran Colidor de Hadróns (LHC) do CERN e todos 
os seus experimentos están apagados dende finais 
de 2018 pra introducir unha serie de melloras que 

entrarán en funcionamento no terceiro periodo, de-
nominado Run 3, a partires de 2021. O LHCb, un dos 
seus experimentos, espera poñerse en marcha de 
novo e rexistrar  mais colisións  por segundo, xerando 
unha enorme cantidade de datos que se ían procesar  
cunha grande cantidade de CPUs. Pero varios cientí-
ficos do LHCb idearon unha alternativa máis eficiente 
e con maior potencia de cálculo, baseada en tarxetas 
gráficas (GPU), como as que se usan na industria dos 

videoxogos.
A proposta, lide-
rada por Daniel 
C á m p o r a ,  d e 
N I K H E F  ( A m -
sterdam, Países 
Baixos), e codi-
rixida por Roel Aiij 
(NIKHEF) e Doro-
thea Von Bruch 
(Sorbonne, Pa-
rís),  contou cun-
ha contribución 
importante dun 
equipo do IGFAE, 
compos to  po r 
Alexandre Brea, 

Adrián Casais, Xoan Mayo, Diego Martínez Santos 
e Christopher Parkinson (actualmente investigador 
Marie Curie en Lovain , Bélxica). Para demostrar a via-
bilidade da proposta, construíuse un prototipo, ache-
gado principalmente entre o equipo da USC e o da 
Universidade da Sorbona.

Un equipo de científicos dirixidos polo profesor do 
Ikerbasque e director científico do CIC biomaGUNE de 
Donostia, Luis Liz-Marzán (Lugo, 
1965), desenvolveron un mecanis-
mo polo cal os átomos de ouro se 
depositan por medio da redución 
química en nanovaras de ouro pre-
viamente formados para producir 
unha estrutura cuasi-helicoidal (no 
que as partículas adquiren quirali-
dade). Esta xeometría permite que 
estas estruturas interactúen coa luz 
polarizada circularmente de xei-
to moito máis eficiente do que se 
acada con calquera outro obxecto 

coñecido. As propiedades poderían conducir á de-
tección de biomoléculas dunha maneira moi selectiva 

e moi sensible. Deste xeito, obten-
se un mecanismo versátil que se 
pode escalar para fabricar nano-
partículas cunha forte actividade 
óptica quiral. O artigo publicouse 
na revista Science, e nel participa-
ron, ademais de Liz Marzán, ou-
tros científicos galegos como Je-
sús Mosquera (CIC biomaGUNE), 
Eva G. Noya (Instituto de Química 
Física Rocasolano-CSIC), José M. 
Taboada (Universidade de Extre-
madura) ou Fernando Obelleiro.
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A RAG incorpora ‘desconfinamento’, 
‘Covid’ e outras palabras da pandemia

O Ephyslab de Ourense súmase a un 
proxecto da Axencia Espacial Europea

O Dicionario da Real Academia Galega recolle estes novos termos
O Seminario de Lexicografía da Real Academia Ga-
lega acordou na súa última xuntanza, celebrada te-
lematicamente, incorporar ao Dicionario covid-19, 
coronavirus, teletraballo, desconfinamento e deses-
calada xunto a ou-
tras palabras de 
uso crecente en 
plena pandemia, 
v is ib les  des te 
esta mesma mañá 
na edición en liña 
desta ferramenta 
esencial da lingua 
galega.
Dende o comezo 
do confinamento 
o pasado 15 de 
marzo, o Diciona-
rio da RAG aca-
dou o maior volu-
me de consultas 
da súa historia. O mes de marzo rematou cunha media 
de 113.000 procuras diarias que en abril chegaron ás 
133.000 (preto de 4.000.000 en total), un 82% por riba 
das rexistradas no mesmo período do ano anterior.
A crise sanitaria tamén deixou pegada entre os termos 
máis buscados. Xunto aos que adoitan repetirse todos 
os meses nesta listaxe, como só, máis, fóra ou botar, 
nas últimas semanas as procuras das palabras coren-

tena, confinamento, máscara e pandemia foron as que 
máis medraron.
A palabra covid-19 é un dos novos lemas que o Se-
minario de Lexicografía acordou incorporar ao Di-

cionario en res-
posta á irrupción 
na fala cotiá de 
distintos termos 
relacionados coa 
crise provocada 
por esta enfermi-
dade. O termo é 
resultado da rápi-
da lexicalización 
que experimentou 
o acrónimo do 
inglés Coronavi-
rus Disease 2019 
‘doenza por co-
ronavirus 2019’, 
como sucedeu no 

seu día coa sida, a ‘síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida’.
O Dicionario recolle tamén a posibilidade de seguir a 
consideralo un acrónimo, de modo que pode escri-
birse igualmente con maiúsculas, COVID-19, ou só 
con maiúscula inicial, Covid-19. Alén da escolla neste 
sentido, o xénero é sempre feminino, en concordan-
cia co da voz ‘enfermidade’ á que se refire.

O Environmental Physics Laboratory CIM-UVigo 
(Ephyslab), con sede no edificio do Campus da Auga 
de Ourense, anunciou en maio a súa incorporación ao 
grupo de traballo sobre 
vapor de auga na at-
mosfera da Axencia Es-
pacial Europea. Forma-
do por once equipos de 
investigación de Reino 
Unido, Alemaña, Fran-
cia, Bélxica e Canadá, o 
Water Vapour CCI pre-
tende xerar no seu eido 
novos rexistros globais 
de datos climáticos de 
alta calidade conside-
rando que “o vapor de 

auga é fundamental para comprender o cambio cli-
mático pasado, presente e futuro e para determinar 
os seus impactos globais e rexionais”. O equipo de 

Ephyslab que partici-
pará neste consorcio 
está liderado por Luis 
Gimeno e Raquel Nieto 
e completado polo in-
vestigador de postdou-
toramento Jorge Eiras. 
Segundo explican des-
de o grupo de investi-
gación, o Water Vapour 
forma parte da Climate 
Change Inicitive (CCI) 
da Axencia Espacial Eu-
ropea.
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Carlos Salgado, no grupo que definirá 
os futuros aceleradores do CERN
O físico galego, director do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, 
ingresa no EFCA, o maior organismo asesor europeo na materia

Científicos da Universidade de Santiago publican 
o maior estudo sobre a incidencia deste gas radioactivo

O director do Ins-
tituto Galego de 
Física de Altas 
Enerxías (IGFAE), 
Carlos A. Salgado, 
foi nomeado en xu-
llo de 2020 mem-
bro do Plenary 
European Commi-
ttee for Future Ac-
celerators (Plenary 
ECFA), un comité 
cuxo obxectivo é 
asesorar á Direc-
ción do CERN, ao Consello do CERN e os seus Co-
mités, ademais doutras organizacións nacionais ou 
internacionais, na planificación de instalacións euro-
peas de física de partículas e o desenvolvemento dun 
programa de investigación adecuado ás necesidades 
da comunidade científica en Europa. Desde 1966 pro-
move a coordinación internacional e o equilibro de ins-
talacións, recursos e roles entre os laboratorios e insti-

tutos universitarios 
dedicados á física 
de altas enerxías.
Propostos polos 
seus países de 
orixe e nomeados 
po lo  EFCA,  os 
membros do ple-
nario deciden so-
bre todas as activi-
dades do comité e 
a admisión de no-
vos países e obser-
vadores, ademais 

de representar os intereses da comunidade de física 
de alta enerxía do seu país durante os seis anos que 
ocupan o cargo, entre outras funcións.
Na última reunión do EFCA, celebrada o 13 de xullo, 
discutiuse como implementar a recentemente aproba-
da Estratexia Europea de Física de Partículas que guía 
o futuro desta disciplina en Europa dentro do panora-
ma mundial.

O gas radon triplica o risco de cancro
de pulmón en fumadores

Investigadores do Laboratorio de Radon de Galicia, da Facultade de 
Medicina da USC, publicaron no mes de agosto un estudo en Environ-
mental Research, una das revistas máis prestixiosas en epidemioloxía 
ambiental, no que se observa un aumento do risco de cancro pulmo-
nar asociado á exposición a radon residencial e ademais cunha rela-
ción lineal. A particularidade do traballo, liderado polo profesor Alberto 
Ruano Raviña, reside no tamaño da mostra: 1.842 casos e 1.862 con-
trois, con máis de 3.700 participantes procedentes de varios hospitais 
e comunidades autónomas, que o sitúa como un dos estudos máis 
importantes en canto a tamaño sobre radon en cancro de pulmón.
Os resultados indican a existencia dunha relación lineal e estatisti-
camente significativa na relación entre radon e cancro de pulmón. A 
maiores, os investigadores identifican igualmente que o tabaco produ-
ciría unha importante amplificación do efecto, “así, unha persoa gran 
fumadora, pode chegar a multiplicar practicamente por 3 o seu risco 
de cancro de pulmón (xa de por si moi alto) se pasa de estar pouco a 
moi exposta ao radon no seu domicilio”, aclara Alberto Ruano.
As persoas expostas a máis de 200 Bq/m3 duplican o risco de cancro 
de pulmón respecto a aquelas en contextos inferiores a 50 Bq/m3 na 
súa vivenda. 
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María José Alonso,
Medalla ao Mérito na Investigación

A catedrática de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéu-
tica da USC e xefa do grupo Nanobiofar do CiMUS, 
María José Alonso, recibiu no mes de xullo a Medalla 
ao Mérito na Investigación e na Educación Universi-
taria na súa categoría de Prata. Outorgado polo Go-
berno de España a proposta do Ministerio de Ciencia 
e Innovación, este recoñecemento honorífico distin-
gue a persoas e entidades que teñan destacado de 
modo eminente no desenvolvemento e fomento da 
educación universitaria e da investigación científica 
e técnica.
O Consello de Ministros aprobou a concesión desta 
medalla en recoñecemento á traxectoria investigado-
ra da profesora Alonso, destacando a súa “prestixiosa 
traxectoria no ámbito da investigación científica” ao 
que o ministro de Ciencia e Tecnoloxía, Pedro Duque, 

engadiu na súa intervención  o “traballo sen descanso  
para atopar unha vacina contra a COVID-19”. Ade-
mais de María José Alonso, as Medallas recoñeceron 
a na súa categoría de Ouro, a título póstumo, á inves-
tigadora e bioquímica Margarita Salas e ao historiador 
Santos Juliá. Na categoría de Plata tamén foron dis-
tinguidos os virólogos e investigadores do CSIC Luis 
Enjuanes e Mariano Esteban.
A profesora María José Alonso agradeceu na súa in-
tervención o recoñecemento, afirmando que “é un día 
especial nunha etapa de inflexión na miña vida, pro-
vocada por esta situación crítica, que me ten feito re-
flexionar sobre o realmente importante, que é a saúde 
e a calor do ser humano, valorando a gran responsa-
bilidade que temos os científicos coa sociedade”. Fixo 
extensible esta distinción a todos os seus compañei-
ros de profesión, afirmando sentirse “privilexiada por 
abordar o gran reto que representa o desenvolvemen-
to dunha nova vacina”, insistindo que “a ciencia gaña-
rá a batalla. Todos xuntos conseguirémolo”.

A profesora Alonso recibiu este galardón de mans da 
vicepresidenta primeira do Goberno, Carmen Calvo, 
nunha cerimonia celebrada onte en Madrid. Calvo 
subliñou ante os premiados que “non hai máis méri-
to que intentar servir, servir ben e facelo cos logros 
que vostedes teñen”, destacando ademais que “non 
podemos saír desta crise sen aprender a lección de 
que somos un gran país que ten que apoiarse na súa 
ciencia. E farémolo”.
A Medalla é unha nova honra que vén distinguir a 
carreira investigadora de María José Alonso, sumán-
dose aos recoñecementos outorgados por parte de 
institucións científicas internacionais, despois da súa 
elección como membro da Academia Nacional de 
Medicina dos EUA, do prestixioso College of Fellows 
do Instituto Americano de Enxeñaría Médica e Biolóxi-

ca (AIMBE) e do CRS College of Fellows.
Ao longo da súa carreira científica María José Alonso 
traballou en universidades prestixiosas como a Uni-
versidade de París Sur (1986-87) e o Instituto Tec-
nolóxico de Massachussets (MIT) (1991-92). Dende 
1992 lidera na USC un grupo de investigación pio-
neiro en España no ámbito da nanomedicina e nos 
sistemas de liberación de fármacos e vacinas. Neste 
último, foi pioneira no desenvolvemento de vacinas 
que achegan unha resposta inmune duradeira grazas 
ao uso de partículas biodegradables que controlan a 
súa liberación ao sistema inmune. Ao longo da última 
década, traballou en colaboración con grupos ameri-
canos, canadenses e europeos no desenvolvemento 
dunha vacina fronte ao VIH.
Coordinou diversos proxectos de investigación con fi-
nanciación internacional da Organización Mundial da 
Saúde, a Fundación Bill e Melinda Gates e a Comisión 
Europea. É autora de 289 publicacións científicas e 
conta con máis de 27.000 citas.

“A ciencia gañará a batalla; xuntos conseguirémolo”,
dixo a científica da USC ao recoller o galardón
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