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Un ano de ciencia en Galicia

A vitoria
da ciencia
Ten nas súas mans o número 40 da Revista da RAGC,
o quinto dende a súa renovación no ano 2017 para
dar resposta ás novas necesidades de comunicación,
a través dunha versión dixital en pdf e dunha 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 Jimena Fernández de la Vega, protagonista
do Día da Ciencia en Galicia 2021. Ademais, achegamos un amplo espazo a tratar das consecuencias da
pandemia da Covid-19, a repasar a historia da Academia ou a analizar a situación da produción científica en
Galicia.
Vivimos un tempo difícil, cargado de dor no mundo enteiro por mor da enfermidade, pero tamén de esperanza, radicada nunha vacina que ten sido a protagonista
e que supón unha vitoria da ciencia. Xamais tanto talento investigador traballou tanto, en tan pouco tempo,
para atopar solucións. E os resultados amosan que o
futuro pasa sempre por afondar no estudo e no coñecemento. Seica o mellor exemplo para este 2021 sexa
a propia xenetista Jimena Fernández de la Vega, quen
soubo vencer todos os atrancos e desafíos na súa vida
para levar adiante unha fecunda carreira científica. A
súa afouteza sinala o camiño.
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Superando
a crise
Juan Manuel Lema Rodicio

Presidente da Real Academia Galega de Ciencias

De novo, no curso 2020-21 as nosas vidas persoais
e profesionais viñeron marcadas pola convivencia
co virus SARS-Cov2, que condicionou o marco social das nosas relacións interpersoais e colectivas.
Aínda así, a RAGC soubo adaptarse ás circunstancias e manter unha moi notable actividade, limitada
sobre todo no capítulo de incorporación de novas
Académicas e Académicos.
Axiña retomaremos o ambicioso programa de incorporacións
de Académicos Numerarios
que permitirán reactivar diversas áreas das nosas seccións.
Tamén retomaremos a incorporación de académicas e
Académicos Correspondentes,
os nosos moi cualificados embaixadores noutras comunidades autónomas.
Este ano tivemos que adaptar
todos os actos e as nosas actividades a un formato duplo,
virtual e presencial con capacidade limitada, acadando en
todos eles unha enorme difusión na sociedade, formato que
imos manter no presente curso. Cabe salientar o impacto
dos ciclos de conferencias “Aída Fernández Ríos”,
“Avances en Ciencia e Tecnoloxía” e “Luis Asorey”
que a través da transmisión telemática permitiu
chegar a un número moi significativo de asistentes,
multiplicando por varias veces o impacto acadado
nas edicións anteriores. Agradecemos moito o traballo dos organizadores, Profesora Alicia Estévez e
Profesores Xosé R. Bustelo e Antonio Rigueiro, respectivamente, pola excelente programación e organización. Temos tamén que agradecer a asistencia
importante ós actos principais da nosa Academia,
salientando a enorme representatividade acadada
na sesión do “Día da Ciencia en Galicia”, coa pre-
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senza de numerosas autoridades, entre elas a do
Presidente da Xunta de Galicia e dos tres Reitores
das universidades galegas.
Paseniñamente, imos vendo como a RAGC, a través
da presenza sostida nos medios de comunicación
e nas redes sociais, vai contribuíndo a fomentar na
sociedade unha cultura científica, imprescindible
para o desenvolvemento do
País. Este é, fundamentalmente, o labor que procuramos
e unha das razóns de ser da
RAGC.
Unha parte importante desta
revista vai dedicada á figura de
Jimena Fernández de la Vega,
elixida como “Científica Galega do ano 2021”pola RAGC.
Con esta elección a Academia
quixo non tan só recoñecer
unha labor científica pioneira
senón tamén salientar o seu
carácter loitador propoñéndoa
como referente de comportamento persoal e profesional
para a sociedade galega en
xeral, e moi en particular para
a sociedade científica galega.
Tamén neste número comezamos a presentación da historia da RAGC, a cargo
do noso Presidente de Honra que terá continuidade en números posteriores. Asemade, publicamos
o segundo informe sobre a produción científica en
Galicia, nesta ocasión enmarcada no contexto das
Comunidades Autónomas, que consideramos de interese para unha reflexión sobre as medidas acaídas para a mellora do sistema ciencia-tecnoloxía en
Galicia.
Encetamos o curso 2021-22 con novos proxectos
e ánimos redobrados en prol do fortalecemento da
Ciencia en Galicia, agradecendo a confianza de tódalas entidades que nos apoian.
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Unha

pioneira na

investigación
A xenetista Jimena Fernández de la Vega foi, xunto á súa irmá Elisa,
a primeira licenciada en Medicina pola Universidade de Santiago,
e acadou gran notoriedade investigadora
Foi unha pioneira, unha científica que abriu portas
daquela pechadas para as mulleres na investigación.
Porque a xenetista Jimena Fernández de la Vega foi,
xunto á súa irmá
Elisa, a primeira licenciada en Medicina pola Universidade de Santiago
de Compostela, e
mantivo logo unha
senlleira carreira
investigadora na
que acadou gran
notoriedade. Celebrada neste 2021
como a Científica
Galega do ano, a
RAGC valorou especialmente “o seu
carácter loitador”,
xunguido ao feito de que “tivo o
grande acerto de
incorporar a xenética ao ámbito da
saúde, sendo unha
verdadeira pioneira da xenética médica en España”.
Posteriormente, os
seus traballos no
campo da hidroloxía aplicada á
saúde foron tamén
de enorme valía.
A Real Academia
Galega de Ciencias quixo por iso
“dar a coñecer a
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súa figura como exemplo de muller científica, en
tempos nos que non era doado ser admitida e recoñecida”.
Jimena e a súa irmá
xemelga Elisa naceron en Vegadeo
(Asturias) en 1895,
tras un complicado
parto da súa nai,
Dolores Lombán
Cotarelo. O seu
pai era Wenceslao
F e rn á n de z de la
Vega Pasarín, un
médico liberal de
Castroverde (Lugo)
especializado en
hidroloxía, que durante algunhas etapas dirixiu o balneario de Guitiriz
e que pertencía a
Institución Libre de
Enseñanza. Toda
a familia estaba ligada á provincia
de Lugo, xa que os
avós paternos de
Elisa e Jimena eran
de Castroverde e
A Fonsagrada, e o
seu tío Hixinio era
notario en Friol. Tiña
outros dous irmáns,
Virxilio e Wenceslao.
Despois de realizar
o bacharelato no
Instituto de Lugo

entre 1909 e 1913,
cursando todas as
materias en ensinanza non oficial
e non colexiada,
Jimena obtivo a
cualificación de
sobresaínte no
exame de grao
tanto na Sección
de Ciencias como
na de Letras. Durante o último curso do bacharelato
preparou no Instituto de Santiago a
materia de alemán
en ensinanza libre,
un coñecemento
que será fundamental no que foi
a súa traxectoria
posterior, ao ser
a lingua na que
se xeraron moitos
dos avances científicos da época.
En 1913, con
dezaoito anos,
matriculouse na
Facultade de Medicina da USC
como alumna de
ensino oficial non
c o l e x i a d o , v a l idando os cursos
de idiomas de
francés e alemán que recibira nos Institutos de Lugo
e Santiago. Realizou o exame de grao da licenciatura
en xuño de 1919, aprobando con sobresaínte e, en
setembro, conseguiu un dos dous Premios Extraordinarios concedidos. Tres anos máis tarde doutorouse
na Facultade de Medicina da Universidade Central en
Madrid, coa tese “Estudio de la vagotonía infantil por
medio del examen hematológico”, baixo a dirección
do doutor Pittaluga, da que se conserva un exemplar
na Biblioteca Nacional de Madrid.
Dos seus estudos composteláns hai que dicir que
supuxeron todo un desafío para Jimena e para Elisa.
Daquela só transcorreran tres anos desde que o Goberno español levantara as restricións para a matriculación das mulleres na universidade. Antes de 1910
deberían cursar unha autorización para comezar a
estudar nela, un trámite que, unido á discriminación
da época, provocaba que as aulas universitarias estiveran practicamente baleiras de mulleres. Ata 1900,
co fito de Manuela Barreiro Pico, ningunha muller se
graduara na institución compostelá. Pero houbo que
agardar ata 1919, coa licenciatura de Elisa e Jimena,
para que dúas mulleres se converteran nas primeiras
tituladas en Medicina en Galicia.

Porén, no día a
día das aulas, a
situación estaba
lonxe da igualdade. Elisa e Jimena
tiñan que ir ata as
aulas acompañadas por un compañeiro debido aos
comentarios que
recibían. “Jimena
era alta, de mirada
directa, face rosada e xesto serio;
Elisa, delgada, de
faccións finas, cos
ollos máis tristes.
Ante os comentarios despectivos,
levantaban a cabeza e seguían
adiante”, conta a
xornalista Josefa
Paredes nunha
crónica, citando a
fontes familiares .
Jimena foi unha
das cincuenta
científicas ás que
a Junta para Ampliación de Estudios (JAE) lles
concedeu bolsas
de investigación
para estudar fóra
de España. Así,
foi destinataria de
sucesivas bolsas en Alemaña e Austria entre 1923 e
1927, para traballar cos profesores Friedrich Kraus,
Theodor Brugsh, Erwin Baur, Hermann Poll e Julius
Baur. Neste período realizou estudos sobre a herdanza mendeliana con aplicación á clínica e traballos
de xenética experimental sobre os problemas constitucionais e súa relación coa herdanza (xenotipo),
publicando numerosas contribucións.
A súa volta a España, observou un certo descoñecemento dos fundamentos da xenética aplicada á saúde polo que desenvolveu unha intensa labor de divulgación. Así, animada por profesores como Pittaluga,
Nóvoa Santos e Marañón, ocupouse da tradución de
obras de Julius Bauer e outros fisiólogos alemáns,
realizou diversos traballos clínicos e publicou artigos
coa fin de espallar os coñecementos adquiridos no
exterior. Como resultado deste traballo, creouse en
Madrid a “Sección de Xenética e Constitución” en
1933 da que Fernández de la Vega foi nomeada directora.
Un dos seus Mestres, Gregorio Marañón, convidouna
a dirixir un curso sobre herdanza e xenética humana.
Daquelas clases xurdiu o libro “La herencia fisiopatológica de la especie humana”, publicado en 1935,
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que supón unha achega orixinal e moi relevante para
a literatura científica en España. No prólogo, Marañón
escribe sobre Jimena: “É galega, e con isto quere
dicirse que é aguda, intelixente e pouco dada a levarse de arroutadas imaxinativas. Cualidades todas
excepcionais para o cultivo da ciencia”.
En novembro dese mesmo ano falecía a súa irmá
xemelga, Elisa, con só 38 anos. Nese momento aspiraba a ser a primeira catedrática de España, xa
que estaba preparando as oposicións ás catedras
de Medicina Legal en Santiago e Salamanca. Elisa
morreu en Zaragoza, onde residía co seu marido,
Gumersindo Sánchez Guisande, médico e membro
de Izquierda Republicana, que posteriormente se
tivo que exiliar na Arxentina por mor do golpe de
Estado do 1936. En Buenos Aires teceu amizade con
persoeiros como Luís Seoane ou Castelao, a quen
atendería ata a súa morte.
Despois da traxedia da morte da súa irmá, Elisa seguiu adiante coa súa carreira. Realizou unha segunda
estadía de investigacións en centros punteiros de
Alemaña e Italia no curso 1933-1934, para afondar no
eido da herdanza e constitución, realizando estudos

sobre endocrinoloxía e constitución no Istituto di Clinica Medica de Xénova e no Kaiser Wilhelm Institut, en
Berlín, onde desenvolveu un traballo de investigación
sobre a herdanza das formas dos glóbulos vermellos no sangue humano, empregando o método dos
xemelgos, traballos que foron recollidos en diversas
publicacións.
Regreso a España
Ao seu regreso, a ciencia oficial en España decidiu un cambio radical da orientación da xenética,
abandonando a metodoloxía experimental e transformando o Seminario nun centro de estudos xenéticos
teóricos. Desgustada con esta orientación, Jimena foi
pouco a pouco abandonando o interese pola xenética, orientando a súa vida profesional a aplicación
da hidroloxía no campo da saúde, campo ao que
destinou todo o seu entusiasmo, exercendo como
médica do balneario de Guitiriz, onde traballara o seu
pai, dirixindo posteriormente os balnearios de Montemayor (Cáceres), de Cestona (Guipúzkoa) e de Lanjarón (Granada), onde se xubilou. Para acadar estes
traballos, en 1945, xa con 55 anos, Jimena opositara

ao corpo de Baños, seguindo a tradición familiar. E o
seu primeiro destino no balneario de Guitiriz permitiulle tamén estar preto da súa nai, Dolores Lombán,
xa anciá.
A meirande parte deste traballo na hidroloxía realizábao durante os meses de verán, polo que seguía
ligada á investigación xenética a través da cátedra
de Patoloxía, na que ficou ata a xubilación, en 1966,
con 71 anos. En 1963 sae outro dos
seus libros, “Teoría de la herencia
y herencia molecular”. Acabaría
publicando máis de 30 artigos de
investigación. E alén disto, consta
que participou en iniciativas de emprendemento como a creación dun
salto de auga que subministraba
enerxía a unha aldea da provincia
de Ávila. En 1984, Jimena faleceu
debido a unha enfermidade cerebrovascular nun sanatorio de Santiago de Compostela, e foi enterrada no cemiterio de
Boisaca.
Despois dun tempo de esquecemento público, o
recoñecemento cara ás irmás Fernández de la Vega
desde as institucións públicas dos lugares nos que
residiron é cada vez maior. En 1996, con motivo da
celebración dos cincocentos anos da Universidade
de Santiago de Compostela, a institución dedicoulles
un vítor, o primeiro dedicado a mulleres en toda a
súa historia. Na súa localidade natal, Vegadeo, unha
rúa leva o nome Hermanas Fernández de la Vega. En
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Xixón, no Parque Científico Tecnolóxico da cidade,
outra das vías ten o nome de Jimena. E en 2006, a
Universidade de Santiago de Compostela inaugurou
na rúa das Casas Reais a Casa Elisa e Jimena Fernández de la Vega, onde se situaron varias dependencias da administración universitaria.
No acto de apertura destas últimas dependencias,
en 2006, estaban dous dos tres fillos de Elisa, a
que levaba o seu mesmo nome e
Wenceslao, que chegaran desde
Arxentina. Tamén estaba, emocionada, María Teresa, unha das
súas sobriñas, filla do seu irmán
Wenceslao, quen deu un discurso
no que dixo delas que foron “dúas
mulleres excepcionais, loitadoras,
apaixonadas e comprometidas, un
exemplo constante, e as súas vidas
foron un espello diante do que fun
conformando a miña propia”. Como
Elisa e Jimena, ela tamén rachou barreiras: foi a primeira vicepresidenta do Goberno español e a primeira presidenta do Consello de Estado.
A xenetista Jimena Fernández de la Vega “foi un referente extraordinario demostrando o enorme potencial
da realización de estadías en centros referenciais
para desenvolver frutíferas traxectorias profesionais
que permitiron darlle unha salientable visibilidade ás
científicas da época”, afirmou a Real Academia Galega de Ciencias co gallo da concesión da distinción
como Científica do Ano 2021.

Jimena Fernández de la Vega
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Milagros Candela:

“Fan falla

exemplos
que inspiren
como Jimena”
Milagros Candela é xenetista. Foi profesora titular de
Xenética da Facultade de Bioloxía da Universidade
Complutense de Madrid. En 2003, editou a obra
titulada ‘Los orígenes de la genética en España’, un
completo traballo no que coordinou a elaboración
de biografías dos pioneiros desta disciplina, entre os
que se conta Jimena Fernández de la Vega.
-Que lle atraeu de Jimena Fernández de la Vega
para interesarse pola súa biografía?
-Descubrín a figura de Jimena Fernández de la Vega
no ano 2003, buscando un tema para contribuír á
conmemoración dos 50 anos da xenial resolución da
estrutura do ADN por Watson e Crick. Intereseime
polos primeiros xenetistas españois dos que tiven
noticia a través dun artigo que acababa de publicar a historiadora da Ciencia Susana Pinar sobre
a introdución da Xenética en España no primeiro
terzo do século XX, e no que Jimena aparecía como
a pioneira en España da xenética humana. Estes
científicos eran descoñecidos para a maioría de nós,
investigadores e profesores de Xenética, porque as
súas figuras e achegas foron esquecidas e tapadas
pola Guerra Civil e as súas consecuencias de exilio
e depuracións.
Pensei que era importante recuperar a súa memoria
e editei un libro sobre eles. Encarguei as biografías
destes pioneiros a persoas que foran os seus discípulos ou tiveran un vínculo profesional, e a sorpresa
foi que non atopei quen puidese facer a biografía
de Jimena. Intereseime pola súa situación, pero ao
pouco tempo a miña orientación profesional levoume a Bruxelas como conselleira de investigación
e abandonei tanto a investigación xenética como a
posibilidade de profundar na biografía de Jimena. Á
miña volta a España hai uns anos lin algúns artigos
sobre mulleres científicas, creo que niso avanzouse
moito, e volvín de novo a interesarme.

-Ata 1910 non se aprobou o decreto que permitiu
ás mulleres en España matricularse na universidade en igualdade cos homes. Jimena viviu por
tanto en discriminación toda a súa vida…
-O que eu lin sobre iso é que tivo problemas, xunto
coa súa irmá Elisa. Os estudantes discriminábanas
polo que elas decidiron non acudir a clase, e semella que houbo un grupo de compañeiros que se
escusaron e que lles pediron que volvesen asistir ás
aulas. En 1910 aprobouse un decreto que permitía
ás mulleres estudar na universidade; é abraiante
que as mulleres non tivesen ese dereito en España
ata esa data. Pero o grave é que iso non é máis que
un exemplo de algo moito máis fondo e grave como
é a asignación ás mulleres dun papel social secundario, sen dereitos e excluídas de participar en
actividades culturais, sociais, políticas ou artísticas.
A pesar do cal, ao longo da historia da Humanidade

houbo mulleres brillantes e capaces en todos os
campos da cultura, das artes, das ciencias, e de todas as actividades da vida social. Con todo, moitas
delas foron esquecidas, perdeuse a súa memoria e
quedaron ocultas. Por iso é tan importante recuperar
as súas figuras.
-E tentar non dar pasos atrás…
-Como esa concepción de que a muller está menos
capacitada que o home en moitos aspectos segue
estando moi arraigada no pensamento de moitas
persoas, existe o perigo de que se dean pasos
atrás. Pero está nas mans das mulleres, e tamén dos
homes convencidos da igualdade de xéneros, o non
permitir retrocesos e seguir avanzando na senda da
igualdade. Recuperar as biografías e as obras de
mulleres que foron capaces de rebelarse e puideron
cumprir os seus obxectivos persoais e profesionais

Co nomeamento como científica do ano pola Academia Galega de Ciencias a súa figura vai ser máis
coñecida.
-É curioso que mencione a historia do descubrimento do ADN por Watson e Crick, onde tamén
hai unha muller esquecida: Rosalind Franklin…
-É curioso porque tamén escribín un artigo, que
publicou El País no 2003, sobre Rosalind Fraklin.
Pero esa historia é moi distinta. Os resultados que
obtiña Franklin por difracción con raios X foron fundamentais para a elaboración do modelo estrutural
da dobre hélice do ADN, pero Watson accedía aos
datos sen o seu permiso. E, dalgún xeito, para xustificarse, Watson describiu a Rosalind Franklin no seu
libro ‘A dobre hélice’ como unha persoa moi rara e
huraña, que non comprendía a importancia dos seus
datos e o problema que tiña entre mans. Afortunadamente, en 2002 Brenda Maddox publicou unha
magnífica biografía de Rosalind Franklin para a que
contou coa súa correspondencia e con información
de moitos colegas que a coñeceron ben e puideron
poñer de manifesto a súa gran valía como persoa
e como científica, así como a importancia das súas
investigacións.
Neste caso foi a recuperación dunha figura non
esquecida, senón deostada, o que foi aínda máis
grave.
No caso de Jimena non foi ela soa, foron todos os
científicos e investigadores que traballaron na época republicana e que, tras a Guerra Civil, víronse
obrigados ao exilio ou foron despois depurados e
separados dos seus postos de traballo, esquecidos
e ocultadas o seu labor e as súas achegas. Jimena
ademais sufriu a incomprensión dos médicos españois da súa época que non entenderon a grande
importancia que a xenética podería ter para o futuro
da medicina.
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Tribuna

dá forza; é moi importante porque dá forza e dá esperanza ás mulleres de hoxe.
-O expediente académico de Jimena foi brillante,
ata o punto de gañar o Premio Extraordinario: é
outra mostra de que a muller se vía e aínda se ve
hoxe na obriga de brillar máis que o home para
acadar algo?
-Efectivamente. Ao atoparse en condicións desfavorables, as mulleres teñen que facer un esforzo maior
para exercer os seus dereitos e acadar os seus
obxectivos persoais e profesionais.
-Nos anos 20, Jimena contou con bolsas da JAE
e investigou en Alemaña, Suíza, Italia… Todo isto
foi desartellado…
-A Xunta de Ampliación de Estudos e Investigacións
Científicas foi fundamental na carreira investigadora
de Jimena. A JAE foi un organismo que desenvolveu
unha política científica de extraordinario valor. Reorganizou as estruturas de investigación en España,
creou novos centros e desenvolveu con grande
éxito un programa de renovación científica, pedagóxica e cultural, mediante a concesión de pensións
(bolsas) para formarse e investigar no estranxeiro e
coñecer a vangarda de Europa e dos Estados Unidos en cada disciplina, e impulsou especialmente a
participación de mulleres. Foron pensionados pola
JAE os mellores intelectuais e científicos españois
do primeiro terzo do século XX. Entre eles está Jimena, xunto aos grandes nomes da época, moitos
dos cales, por desgraza, tiveron que se exiliar ou
foron logo perseguidos coa ditadura franquista, co
consecuente dano dramático á ciencia en España.
-Jimena rematou renunciando á súa carreira investigadora para ser médica en varios balnearios.
Era un cargo moi modesto. Por que este paso
atrás deixando a vangarda da investigación?
-Desgraciadamente, antes desa decisión de dedicarse á medicina nun balneario tivo moitas dificultades na súa carreira investigadora. Jimena tivo unha
gran visión ao comprender o interese do coñecemento da xenética na especie humana e a importancia que podía ter a súa aplicación á clínica. Pero
foi unha adiantada á súa época, porque a aplicación
da xenética á medicina precisou do desenvolvemento dun coñecemento e unhas tecnoloxías que non
estiveron dispoñibles ata moitos anos máis tarde.
Nos seus primeiros anos como ciencia, a xenética
desenvolveuse no campo dos animais e das plantas,
onde é posible aplicar a tecnoloxía mendeliana de
cruzamentos artificiais. No caso da especie humana
estes non son posibles: houbo que limitarse ao estudo de xenealoxías e á utilización do método xemelar.
Sen dúbida pesou o feito de ser muller nun medio
completamente masculino. E desde logo foi importante para ela a falta de interese pola xenética e
a escasa comprensión da súa importancia polos
médicos españois da época. Cando volveu dos seus
primeiros dous anos de formación en Alemaña e Vie-

na, tivo moitas dificultades para conseguir que se
crease un centro onde poder desenvolver os coñecementos que adquirira. Co apoio do que foi o seu
director de tese, o eminente hematólogo Gustavo
Pittaluga, gran convencido da importancia do estudo da herdanza humana, finalmente creouse unha
Sección de Xenética vinculada á cátedra de Patoloxía da Universidade de Madrid, cuxo catedrático
era Nóvoa Santos, quen foi profesor de Jimena na
universidade galega, e sempre a valorou e apoiou .
-Nese momento, sae de novo a actualizarse a
Europa…
-Ao ser nomeada directora da Sección de Xenética,
Jimena solicitou de novo á JAE unha pensión para
actualizar os seus coñecementos, e permaneceu
máis dun ano traballando en Berlín e Xénova. Á súa
volta a Madrid, a finais de 1934, Nóvoa morrera e
sen o seu apoio Jimena volve atopar dificultades
para conseguir o que necesita para investigar: financiamento e colaboradores. Con todo, seguiu
estudando, actualizando os seus coñecementos e
difundíndoos. É cando Marañón lle pide que dite
uns cursos sobre xenética para os estudantes médicos. O contido deses cursos dá lugar ao libro “La
herencia fisiopatológica en la especie humana” que
publica en 1935 e pode considerarse o primeiro libro
de xenética humana escrito en español.
Pero non debe esquecerse que o abandono dos
seus traballos de investigación tivo que ver coa
guerra civil española e as súas consecuencias posteriores. En 1936 Jimena marchou de Madrid, e ao
acabar a guerra os principais apoios que tiña na
Facultade de Medicina, o Profesor Pittaluga e o Dr.
Marañón exiliáronse.
Aínda que non volveu á investigación científica, nalgún momento volveu reincorporarse á Sección de
Xenética da Facultade de Medicina. E desde logo
mantivo o seu interese e a súa curiosidade, seguiu
estudando e coñecendo os avances da xenética e
difundíndoos, como o demostra o seu libro “Teoría
de la Herencia y Herencia Molecular” que publicou
en 1963.
-Fan falla biografías como a de Jimena para inspirar ás mulleres científicas de hoxe?
-Efectivamente, as biografías como as de Jimena
son moi necesarias. Fan falla modelos que inspiren
tanto ás mozas como aos mozos. Eu creo que xa hai
moitas mulleres interesadas en ciencias, pero o máis
importante é apoiar en xeral a carreira investigadora
en España. Que resulte atractiva para os mozos, que
non se vexan obrigados a abandonar por falta de
apoio e de medios. Eu tiven estudantes que despois
do doutoramento tiveron que abandonar a investigación. En España temos un problema con isto e hai
que resolvelo. Fai falla unha política científica eficaz
e o convencemento social de que a ciencia é fundamental para avanzar como sociedade. E que tamén
redunda na economía. E no noso desenvolvemento
como país.
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Galicia, entre os fondos

Next

Generation
e aspolíticas
de innovación
Fernando González Laxe
Catedrático de Economía Aplicada.
Universidade da Coruña

Europa dispuxo en 2020 dun instrumenforon disímiles e non se constata unha
to temporal de recuperación, os denoactuación coordinada nin sometida a
minados fondos Next Generation. Son a
unha axenda común, por moito que toaposta da UE para paliar e restaurar un
dos diagnosticaban un efecto global. No
novo equilibrio co obxectivo de relanzar
que atinxe ás segundas, a capacidade
o crecemento, recuperar o emprego e
de resiliencia está en función da capaacomodar a sociedade a un novo escidade de cada país e de cada territorio.
cenario. Este proceso debe seguir unha traxectoria Deste xeito, os territorios máis resilientes son aqueverde e xusta, aliñada cos conceptos de sustenta- les que desenvolveron, previamente, accións tenbilidade, dixitalización e cohesión social. Tamén se dentes a minimizar o grao de vulnerabilidade ante
lle atribúe aos fondos Next Generation unha axenda a existencia de posibles shocks. Por tanto, a capade recuperación, xeradora de espazos de oportu- cidade de resiliencia pon de manifesto a dispoñinidade. Por iso, fálase de afrontar catro cambios
bilidade da súa capacidade, dos recursos, do rol
profundos: os referendas institucións e das
tes á empresa; os que
políticas públicas.
“Os fondos Next Generation tratan de ligar
fan mención ao uso
Os fondos Next Geneda enerxía; os que se a recuperación económica coas dinámicas
ration tratan de ligar a
manifestan tendo en de transformación”
recuperación econóconta as alteracións
mica coas dinámicas
climáticas; e aqueles que afectan á sanidade e a de transformación e renovación das actividades
protección dos cidadáns así como promover a co- produtivas; é dicir, é un proceso de adaptación
hesión social.
transformadora que busca acometer un cambio
A intensidade e a escala dos efectos derivados da da esfera produtiva; unha incorporación de novos
Covid-19 significaron a existencia duns shocks de valores; e unha definición dos distintos graos de
oferta e de demanda, con impactos territoriais asi- adaptación a novos escenarios e formas de vivir e
métricos. As alternativas estiveron a depender dos traballar.
cambios nas axendas políticas e na capacidade de Ao estimar as repercusións da crise albiscamos os
resiliencia. Respecto ao primeiro deles, cada unha diferentes procesos de adaptación, reorganización
das políticas postas en marcha polos gobernos
e reorientación dos territorios ante os impactos
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externos. Existe unha teoría que se centra nun
enfoque baseado nas estruturas produtivas, nas
variacións de velocidade de recuperación e na
análise de interrelacións sectoriais. Outra corrente
de pensamento, fíxase nos cambios no referente ás
institucións, políticas públicas e gobernanza, como
mecanismos xeradores dos cambios transformadores.
En ambos os casos, as referencias son as políticas
de innovación, definidas como catalizadoras dos
procesos de renovación e transformación. Non hai

“Son os propios actores
do sistema os que promoven
as solucións aos retos sociais”
dúbida que as políticas de innovación son a panca
para unha resiliencia a longo prazo. Neste sentido,
habería que subliñar dúas concepcións, a primeira
baséase na capacidade que posúe o Estado para
innovar e reforzar o crecemento económico. Constitúe a base da “teoría do estado emprendedor” e
do concepto de “misión”, pola que o Goberno pode
definir misións asociadas aos grandes retos sociais;

non achegan discrecionalidade á innovación. Por
iso, a Comisión Europea instaurou as estratexias
de especialización intelixente (S3), co obxectivo de
incrementar a I+D+i, ao tempo que se apoia nunha
priorización de obxectivos en función das capacidades existentes. Desta forma, a S3 non se dedica
a priorizar sectores; senón actividades transformadoras (Foray, 2019). E, en segundo lugar, se aposta
por unha gobernanza experimental, denominada
“procesos de descubrimento empresariais”, onde
se aposta pola cuádrupla hélice (empresas, gobernos, universidades e sociedade civil). Isto é, unha
dinámica de acción colectiva que fomente os mecanismos de cambio nos procesos de resiliencia.
Galicia foi con atraso no que respecta ás respostas
políticas ás crises económicas. Tanto nos períodos
1992-94; 2008-2014; e agora 2020-2021, apenas
podemos distinguir unha nova definición das políticas innovadoras, cos seus nichos de oportunidade
e ámbitos de especialización emerxentes, baseados no coñecemento científico. Tampouco destacamos por un incremento da capacidade colectiva de
actuar. Dito doutro xeito, estivemos un pouco orfos
dunha actitude prol-activa e mesmo modernizadora do país. É dicir, non contribuímos a minimizar a

Uxío Labarta:

“A economía azul

é volver
unha e outra vez

a o que profetizou

JulesVerne
Uxío Labarta
Investigador ad honorem
do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

achegando con iso, unha ampla discrecionalidade
nas políticas de innovación (Mazzucato, 2021). A
segunda, é a política innovadora transformadora,
que avoga polas transicións nos sistemas de produción e consumo, actuando en base ás regulacións e
con actuacións de abaixo-arriba. Isto é, o Goberno
non define, nin articula as misións; senón que son
os propios actores dos sistemas os que promoven
as solucións aos retos sociais. Pero, para xerar os
devanditos cambios é preciso de políticas a longo
prazo que permitan involucrar a múltiples actores
en procesos máis abertos e democráticos, para
poder abrir novas xanelas de oportunidade e que
as transformacións sociais faciliten a modulación da
capacidade de resiliencia dos territorios.
As rexións fóronse configurando como lugares de
proba para medir os impactos positivos das políticas de innovación. Desde a década dos anos
80 proliferaron políticas de innovación horizontais
e sistémicas, baseadas na cooperación entre
actores dunha rexión; as chamadas políticas de
agrupacións industriais. Con todo, ditas políticas

nosa situación de vulnerabilidade, nin tampouco
conseguimos diversificar o aparello produtivo e a
estrutura empresarial. Ambas as notas dificultan a
constitución dun liderado tecnolóxico e unha gobernanza colectiva que non chegan a reforzar os
mecanismos inter-locais existentes. En suma, os
fondos Next Generation son unha boa oportunidade
tanto para recuperar o tempo perdido como para
sentar as bases dunha reforma en profundidade do
noso tecido produtivo, modos de comportamento e
afianzamento dunha sociedade de redes.
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Na economía azul, segundo lembra Uxío
Labarta (Santiago de Compostela, 1949),
enmárcase “todo o que soñou Jules Verne”.
Coa mención ás Vinte mil leguas baixo dos
mares, onde os tecidos, os perfumes e os
alimentos obtíñanse do mar, comeza A
Galicia mariñeira, obra publicada por Labarta en 1985,
na que se abordaba unha “síntese sobre o mar galego”.
Máis de 35 anos despois, Labarta, Profesor de Investigación ad honorem do CSIC no Instituto de Investigacións
Mariñas en Vigo, segue en activo e dedica boa parte do
seu tempo a estudar e divulgar a relevancia da chamada economía azul. A ONU decretou que a década que
comeza vai ser a dos océanos, onde están as respostas
e as solucións sostibles que marcarán o futuro do planeta. A construción do mundo arredor do mar, unha idea
“apaixonante e profética” que avanzou Verne, será esencial no futuro que xa temos diante dos ollos.
Labarta, que durante decenios estudou os ecosistemas
mariños en Galicia e os seus estreitos nexos coa economía
e a vida das xentes do país, achega varias cifras que poñen
sobre a mesa o maná do mar: 4 teravatios/hora de enerxía
eólica mariña, 34.000 compostos farmacéuticos obtidos
dos ecosistemas oceánicos, del obtén a humanidade o 7%
da proteína que alimenta os organismos da nosa especie,
ou 95.000 millóns de metros cúbicos de auga potable que
se desalga cada día, ao tempo que actúa como sumidoiro

do 30% das emisións de CO2.
- Que papel vai xogar Galicia diante da
que vai ser a década dos océanos? Que
fortalezas e debilidades temos?
- Teño a sensación de que, tendo bastante
as persoas dedicadas á investigación mariña en Galicia,
temos un nivel de eficacia moi baixo. E en boa medida
é porque temos moi mala organización. E nos últimos
anos un déficit na incorporación de investigadores. Pode
haber investigadores sobranceiros, pero se non hai
organizacións eficaces, é moi difícil que poida reportar
beneficios. Coas vacinas de ARNm contra o coronavirus
puidémolo ver: é a confluencia da investigación a que
dá froitos.
Creo que perdemos unha grande oportunidade coa
Cidade do Mar, e creo que foi por deixadez, fundamentalmente dos propios investigadores. Entendo que se
sentían cómodos coas organizacións que había, e non
se deu o salto que deron centros singulares como os da
USC (CiQUS, CiMUS ou CiTIUS), e canto menos os do
sistema catalán ICREA ou o vasco Ikerbasque.
Por máis que sempre se está a tempo de refacer os
proxectos,mais cómpre que definilos ben para que callen. Agora hai unha oportunidade nesa integración do
IEO no CSIC, pero todo dependerá de como se faga e só
con iso non chega.
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- Vostede describiu a Galicia mariñeira en 1985: como
mudou ata este 2021? Como a ve agora, e cara a
onde cre que irá nesta década?
- Dende o ano 1985 consolídase o gran comercio internacional da pesca coas compañías mixtas. Isto foi un fito
de creación galega, xa que a primeira a puxo en marcha
Alfonso Paz Andrade en Mozambique. Isto permitiunos
ser hoxe o que somos, un ‘hub’ de pesca e comercialización de peixe conxelado, cunha importancia grandísima
no sector dos túnidos, e o papel desenvolvido polas empresas conserveiras e a súa atunización como analizou
o profesor Xoán Carmona.
Logo está tamén o gran salto do mexillón. Isto veu determinado, sobre todo, por innovacións tecnolóxicas e
organizativas, xa que hai que pensar que desde 1976
o número de bateas segue sendo o mesmo: arredor de
3.300. É dicir, non se ampliou a superficie de produción,
polo que os incrementos viñeron pola normalización
das bateas e a innovación das máquinas de encordado, degrañado, as cintas transportadoras, etc., que
melloraron o labor feito a man. Isto supuxo un salto de
160.000 toneladas anuais ás 250.000 da actualidade.
Porén, seguimos co interrogante das mareas vermellas
e a súa xestión. Non só é a detección, senón tamén a
interpretación dos peches cautelares, que condicionan
sen dúbida os ciclos de explotación.
E logo creo que o gran devalo do marisqueo e a baixura
-a pesar do salto que supuxo a comezos dos anos 90
do século XX a organización do mar cos permisos de
explotación ou os plans sectoriais-, está en que non se
deron os saltos tecnolóxicos e económicos necesarios
no marisqueo sobre de todo. Fixéronse alternativas pouco asisadas, nas que se estragaron diñeiros, tempos e
oportunidades.
Para min, o que se salva é a xestión dos bivalvos da
ría de Muros e Noia, que mantén o ciclo de explotación
tradicional. É un traballo que se está a facer con lóxica,
con coñecemento biolóxico e capacidade de integración socioeconómica. As outras rías teñen un devalo na
produción grande, que sería moito máis dramático se
non chegase a haber alternativas como a introdución da

ameixa xaponesa. Mantense a escaseza de produción
de semente de ameixas ou ostra, onde non hai instalacións e tecnoloxía agás a resiliente empresa OSTREIRA
SA, en Barizo e Villalonga.
- Fálase moito da economía verde, pero vostede
insiste en resaltar a importancia que vai ter a economía azul. Como vai transformar isto o mundo que
coñecemos?
- A economía é volver unha e outra vez ao que profetizou
Jules Verne. Nun traballo recente que publicaron Carlos
Duarte e Dorte Krause-Jensen analízase con intelixencia
e á luz do coñecemento científico actual o contido de
Vinte mil leguas baixo dos mares en relación aos presentes e futuros pasos cara a unha economía sustentable
baseada nos océanos. Está claro que isto é posible,
pero a gran cuestión reside en que sociedade temos
nós para asumir este escenario. É posible, por exemplo,
pensar en que na península ibérica podería haber unha
explotación mineira submarina de terras raras? Que capacidades temos, en canto á organización económica,
para sacar este tipo de proxectos adiante? O mesmo
acontece coa eólica mariña. Pero é un desafío por resolver. O que tivemos de visión estratéxica na pesca, co
exemplo de Valentín Paz Andrade, José Fernández e Álvaro Gil, non sucedeu do mesmo xeito noutros sectores.
- Xa agroman posibles conflitos entre sectores económicos, como a pesca e a enerxía eólica mariña.
Como habería que abordar estes e outros desafíos?
- É un debate que tiña que chegar. Sempre hai intereses en conflito. Temos os problemas entre percebeiros
e mexilloeiros, ou entre o vertido de augas residuais
e industriais e o marisqueo. Os conflitos están aí e hai
que abordalos. A sociedade móvese por intereses, e
existen grupos de presión, empresariais, económicos ou
ecoloxistas. E creo, en relación a isto, que a sociedade
galega é temerosa dos debates. Temos que ter en conta
que debater significa estar en condicións de aceptar as
posicións do outro, e chegar a puntos comúns, e iso é o
que non adoita suceder aquí.

Produción científica de Galicia
e do sistema universitario galego
no contexto das comunidades
autónomas españolas
(2010-2020)
Juan Manuel Lema Rodicio

Presidente da Real Academia Galega de Ciencias
Obxectivo e Metodoloxía
O obxectivo deste traballo focalízase no análise comparado da evolución da produción científica en Galicia e
nas universidades do Sistema Universitario Galego (SUG), referenciado á evolución das diferentes Comunidades Autónomas españolas (CCAA) e dos seus sistemas universitarios, considerando o período 2010-2020.
Adicionalmente abórdase o mesmo obxectivo para cada unha das tres universidades galegas, en comparación
coas universidades públicas españolas, incluíndo asemade a Universidade de Navarra polo seu peso específico dentro da Comunidade Foral.
Aínda que se dispón de datos anuais, o estudo contempla períodos tri-anuais ou cuatri-anuais para evitar inestabilidades puntuais que poidan ter lugar nun ano concreto, procurando acadar unha maior estabilidade.
Como base para o estudo, considéranse tanto o volume de artigos científicos publicados como os indicios de
calidade, seleccionando especificamente dous: i) A porcentaxe de artigos publicados en revistas situadas no
primeiro cuartil de cada área científica (Q1) e; ii) O impacto medio normalizado (FWCI) (Field-weighted Citation
Impact), entendido como o cociente entre as citas totais recibidas por cada artigo e as esperadas en base as
medias da cada área. Estes dous criterios permiten facer análises comparativos máis acaídos pois corresponden sempre a comparativas coa propia área de estudo, evitando así a comparación entre as 27 áreas e
máis de 300 áreas recollidas na base de datos.
No caso das universidades emprégase tamén como criterio de calidade o índice h-5, entendido como o número
de publicacións que recibiu ó menos h citas nun período de 5 anos.
Defínense as produtividades como o cociente entre as publicacións e o número de habitantes de cada CCAA
ou ben entre as publicacións e o número de profesores a tempo completo das universidades, recollidos do SIIU
do Ministerio de Universidades.
1. Produtividade científica das Comunidades autónomas
No período 2010-20 produxéronse en Galicia máis de 53.000 artigos científicos (Táboa 1), cun crecemento promedio anual do 3,3% inferior ó medio atinxido en España, do 4,1%. Como resultado, a contribución de Galicia
ten descendido progresivamente dende máis dun 4,5% a menos dun 4,2% no ano 2020.
Táboa 1. Publicacións científicas en España, por CCAA (201-2020)
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Nas figura 2 amósanse conxuntamente a produtividade (publicacións por cada 1000 habitantes) e os índices
de calidade das publicacións científicas das 17 comunidades para os períodos 2010-12 e 2018-20. O tamaño
dos círculos indica o valor global da produción científica. Pode observarse como Galicia sitúase no cuartil 4º (o
menos favorable), perdendo posicións con respecto á media española.

Figura 1. Contribución de Galicia á produción científica española.
Esta evolución reflíctese tamén nos datos da Táboa 2, presentados por períodos cuatrienais onde obsérvase
que a produtividade científica por habitante en Galicia sitúase por debaixo da media española, cunha tendencia
comparativamente decrecente, perdendo así posicións relativas entre as CCAA.
Táboa 2. Produción científica por cada mil habitantes das CCAA españolas

Figura 2. Porcentaxe de publicacións en Q1 fronte á produtividade por habitante
nas CCAA nos períodos 2011-12 e 2018-20

En canto á calidade dos xornais de publicación (medido segundo o %Q1) como o das propias publicacións
(medida polo FWCI) sitúanse nun nivel inferior ás medias, na posición 10 (%Q1) e posición 12-13 (FWCI) das
17 comunidades.
Táboa 3. Indicadores de calidade das publicacións efectuadas nas CCAA españolas (2010-2020)
(a) Porcentaxe de artigos publicados no Q1
(b) Índice de impacto normalizado (FWCI)

2. Os sistemas Universitarios das Comunidades Autónomas
Neste apartado preténdese analizar a evolución dos sistemas universitarios pertencentes a cada unha das 17
Comunidades Autónomas, mantendo sempre a dupla visión de produtividade e calidade.
O primeiro a salientar é o peso decisivo das universidades no contexto científico, tal como amósase na Figura 3.
Moi probablemente os valores correspondentes a Madrid poden explicarse polo impacto do CSIC, que mantén
nesa comunidade un número moi importante de centros. Galicia é a comunidade onde o impacto das universidades é máis elevado, contribuíndo con máis do 90% da produción científica.

Figura 3. Porcentaxe de publicacións efectuadas polas universidades nas CCAA no período 2010-20
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Na figura 4 vese como a contribución porcentual das universidades galegas respecto ó conxunto das universidades españolas decrece dende un valor do 5,7% a un valor sobre o 5,3%.

Figura 4. Contribución porcentual das universidades galegas á produción científica
das universidades españolas no período 2010-20
Considerando as produtividades específicas obsérvase na Táboa 4 que as universidades do SUG manteñen
uns valores lixeiramente superiores ós medios das universidades españolas manténdose nunha posición intermedia (8 o 9) das 17 CCAA.

Táboa 5. Indicadores de calidade das publicacións efectuadas nas universidades das CCAA españolas
(a) Porcentaxe de artigos publicados no Q1
(b) Índice de impacto normalizado (FWCI)

Adicionalmente, na figura 5 indícase outro índice que frecuentemente pode asociarse á calidade das publicacións medida como número medio de citas recibidas. De novo, os datos referidos a Galicia resultan en valores
inferiores á media española, situándose no valor undécimo entre as 17 CCAA.

Táboa 4. Produtividade por profesor equivalente das universidades das CCAA no período 2010-20

Figura 5. Citas por artigo recibidas polas publicacións das universidades nas CCAA no período 2010-20
Nas figuras 6-a e 6-b amósanse conxuntamente as produtividades e o FWCI correspondentes ós períodos 201012 e 2018-19, observando que Galicia sitúase nun valor próximo á media, cunha moi lixeira melloría no último
trienio e acadando unha posición moi próxima ó cadrante máis favorable.

Na táboa 5 móstranse os índices de calidade (%Q1) e FWCI, onde pódese observar que ó longo
da década os valores correspondentes a Galicia resultan próximos aínda que inferiores á
media española.
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Considerando a calidade das publicacións segundo o FWCI, tal como se pode ver na táboa 7, a USC e a UDC
experimentan unha evolución positiva, mentres que a UVigo mantén un valor bastante estable.
Táboa 7. Evolución do FWCI nas universidades españolas

Figura 6. Valores do FWCI fronte á produtividade por profesor nas CCAA nos períodos 2010-12 (a) e 2017-20 (b)
3. As Universidades públicas españolas
Na táboa 6 e na figura 7 (período 2000-2020) amósase a evolución das publicacións por profesor efectuadas
nas universidades españolas. Pode apreciarse un incremento medio entre 1,07 a 1,59 nos derradeiros dez
anos, o que reflicte unha evolución notable. Chama a atención que entre as universidades con maior e menor
produtividade hai un factor superior a 4.
Polo que se refire ás universidades galegas, a USC mantense nuns valores medios sempre superiores ós españois, cun incremento do 35%, similar ó da UVigo que, con todo, perde posicións relativas no conxunto. A UDC
mantén unha posición estable malia o incremento tan notable neste período, de máis do 70%.
Figura 7. Evolución da produtividade dos profesores das universidades galegas

Un análise conxunto de ambos datos ede productividade e de calidade, permite comparar máis facilmente a
evolución do conxunto de España e das tres universidades galegas na figura 8.

Táboa 6. Publicacións por profesor nas universidades españolas

Figura 8. Valores de FWCI fronte á produtividade por profesor nas universidades españolas
nos períodos 2010-12 e 2019-20
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Pode verse que a USC sitúase no cuadrante 2, o máis favorable, aínda que a súa posición relativa vai perdendo
distancia fronte ás universidades máis dinámicas. A UVigo pasa neste período do cuadrante 3 ó 4, onde permanece asemade a UDC.
Na táboa 8 preséntase a evolución doutro indicio de calidade, baseado na porcentaxe das publicacións efectuadas no primeiro cuartil de cada área. A UVigo mantense nun valor bastante estable, ó mesmo que a UDC
aínda que neste caso os seus valores relativos son comparativamente moi baixos en comparación coas demais
universidades. A USC parece experimentar unha baixada significativa no último bienio.
Táboa 8. Porcentaxe de publicacións no primeiro cuartil (Q1)

O análise combinado produtividade-calidade (%Q1) indicado na figura 9 permite observar as posicións relativas e a evolución das tres universidades galegas.

Tanto a USC como a UVigo perden as súas posicións no cuadrante 2 no período 2010-12 pasando a USC ó
cuadrante 3 e a UVigo ó cuadrante 1. A UDC permanece no cuadrante 4 nos dous períodos.
O índice h é un recoñecido factor de calidade que ademais ten en conta o volume de produción científica. Na
táboa 9 amósase a evolución do valor do h-5 (correspondente en cada caso ós 5 anos anteriores) ó longo dos
dez anos que contempla este informe. Razoablemente o índice debería aumentar en tódolos casos pero faino a
diferentes velocidades, segundo as universidades. É tamén importante salientar que o potencial de incremento
dificúltase a valores máis elevados.
A USC mantén en todos os períodos un valor superior á media das universidades españolas, situándose no
posto décimo (ex-aequo con Oviedo). A UVigo vai perdendo posicións ó longo dos anos mentres que a UDC
consigue remontar dende posicións moi baixas, aínda así, manténdose no último cuartil das universidades españolas.
Táboa 9. Valor do índice h-5 das universidades españolas.

A figura 10 combina os valores do índice h-5 fronte a produción científica por profesor e nela obsérvase que a
USC consegue manterse no segundo cuadrante xunto con outras 12 universidades, mentres que a UVigo pasa
do terceiro ó cuarto cuadrante onde mantense a UDC xunto outras 26 universidades.

Figura 9. Valores de %Q1 fronte á produtividade por profesor
nas universidades españolas nos períodos 2010-12 e 2019-20

Figura 10. Valores do índice h-5 fronte á produtividade por profesor
nas universidades españolas nos períodos 2010-12 e 2019-20
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4. Conclusións
4.1 Comunidades Autónomas
• O SUG é responsable do máis do 90% da produción científica de Galicia, supoñendo a maior contribución
relativa en tódalas CCAA.
• O peso específico de Galicia diminuíu na última década un 8%, situándose sobre un 4,15% de España, inferior
á súa contribución demográfica.
• Galicia sitúase no lugar 11 entre as CCAA por produción científica por habitante, sempre por debaixo da media e perdendo posicións relativas progresivamente.
• Dado que a produtividade media por profesor universitario no SUG é superior á española e que a produtividade por habitante é inferior, dedúcese unha menor riqueza da comunidade científica non universitaria galega
cunha produtividade inferior.
• Os índices de calidade (% Q1, FWCI e citas por artigo) sitúanse claramente por debaixo da media española.
• Tendo en conta os criterios cuantitativos e cualitativos, obsérvase unha dinámica diverxente de Galicia ó longo
de 10 anos.
4.2 Universidades públicas por Comunidades autónomas
• A produción científica do SUG medrou a unha taxa dun 4,5% anual (entre o 4% da UVigo e o 6,5% da UDC),
inferior á media das universidades españolas (6% anual).
• A contribución do SUG á produción das universidades españolas decreceu nun 7% na última década, situándose no entorno do 5,3%, lixeiramente inferior ó seu peso demográfico (5,7%).
• En termos de produtividade media anual por profesor (1,24) o SUG sitúase en oitavo lugar entre as universidades públicas das CCAA, lixeiramente superior á media (1,20).
• En termos de calidade (FWCI, citas por artigo e %Q1) o SUG sitúase nos posto 9º, 11º e 13º respectivamente
entre as 17 CCAA, con valores inferiores ós medios aínda que o FWCI ten experimentado unha mellora relativa.
4.3 Universidades galegas no contexto das Comunidades Autónomas
• A produtividade por profesor na USC mantense superior á media española. A UVigo, inferior á media, vai distanciándose mentres que á da UDC vaise aproximando paseniñamente.
• O índice de impacto normalizado da USC sitúase no 12º lugar entre as 49 universidades analizadas, por encima da media española cunha evolución positiva. O da UVigo (33º) e da UDC (41º) mantéñense claramente por
debaixo da media, non observándose melloras substanciais.
• En canto ás publicacións en primeiro cuartil (Q1), as tres universidades galegas sitúanse en valores inferiores
á media española, observándose unha deriva negativa.
• O índice h-5 da USC (90) é claramente superior á media das universidades españolas (74) e sitúase no décimo lugar. A UVigo (h:58) vai perdendo posicións relativas mentres que o da UDC (h:52) vai mellorando progresivamente aínda que manténdose no último cuartil das universidades españolas.

Miguel Ángel Ríos:

“A Academia
quere concienciar
á sociedade

do valor

da ciencia”

O catedrático emérito de Química Física da USC Miguel Ángel Ríos vén de ser nomeado presidente
de honra da Real Academia Galega de Ciencias. Ríos, quen presidiu a entidade entre 2014 e 2019, é
o responsable dun importante pulo e modernización da institución.

4.4 Conclusións xerais
• A produción científica tanto en Galicia como nas universidades galegas ten medrado, como promedio, a unha
taxa inferior á media española e a súa calidade media resulta asemade inferior á media, cunha deriva en xeral
negativa.
• Obsérvase un progresivo distanciamento das universidades públicas españolas máis dinámicas, que concentran os mellores índices. Galicia afronta o risco de quedar sen ningunha universidade referencial en España.
• Para manter ou mellorar posicións relativas con respecto tanto ás universidades máis dinámicas como ó
conxunto do sistema universitario español, cumpriría realizar un esforzo suplementario.
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-A RAGC cumprirá medio século no 2028, que
pensa que ten aportado a Academia a Galicia
nestes 50 anos?
A creación da Academia foi unha iniciativa excelente que hai que agradecer. Naceu con forza,
contribuíndo a que a ciencia empezase a estar
presente nas principais cidades galegas. Por circunstancias que non son do caso, entrou nunha
fase de letargo. Por sorte, xa espertou e con moito
brio, despregando como bandeira a concienciación da sociedade sobre o valor social da ciencia.
Un obxectivo trascendental a medio e longo prazo.
-Vén de ser recoñecido como Presidente de
Honra da RAGC. Que supón para vostede este
nomeamento?
Unha gran satisfacción polo deber cumprido. Un
recoñecemento xeneroso dos compañeiros da
RAGC polo meu último servizo a Galicia.
-Foi presidente do 2013 ao 2019 e o seu mandato supuxo unha reactivación da RAGC. Como
recorda eses anos de xestión á fronte da institución?
Foron anos de entrega ilusionada ao servizo de
Galicia. Crin nas posibilidades da RAGC e apostei
por ela sen regatear esforzos. Busquei sempre o
mellor sen prexuízos previos, facendo especial
énfase no capital humano e en facela visible ante
a sociedade. Contei sempre coa axuda dos restantes membros do equipo de goberno, coa colaboración dos compañeiros da Academia e cunha
importante resposta dos medios de comunicación.
Foi un traballo moi gratificante.
-Cre que a sociedade está hoxe máis concienciada sobre a necesidade estratéxica da ciencia
para un país?
Sen dúbida, pero aínda queda un longo camiño
por percorrer. O cambio dos hábitos sociais é especialmente lento.
-Que leccións pensa que nos deixa a pandemia
da Covid-19 dende o punto de vista científico?
Máis aló do ámbito científico, a pandemia deixa,
entre outras moitas, unha gran lección de humildade e un chamamento apremiante á responsabilidade individual. No ámbito científico déixanos
unha demostración incontestable do valor social
da ciencia.
-Nesta crise houbo tamén unha pandemia de
desinformación e de ‘negacionismo’. Como podemos cambiar isto? É optimista ou pesimista
ante estes fenóenos?
Na miña opinión, desde o primeiro momento,
houbo unha falta de pronunciamento público e
solemne polas autoridades máis altas do Estado
e do Goberno da Nación, así como dos gobernos
autónomos, que reiterado por todas as institucións,
chegase a todos os fogares. Faltou tamén unidade
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de acción e coherencia nas decisións. Faltou fortaleza en relación coa violación das medidas restrictivas. Vexo isto con optimismo moderado.
-A importancia da investigación está xa asentada nos discursos políticos pero... pensa que
tamén está nos feitos? Hai un verdadeiro e xenuíno interese pola ciencia na axenda política
actual?
A maioría dos políticos están xa bastante convencidos do valor estratéxico da ciencia. Con todo, os
feitos non o reflicten suficientemente, en boa parte
porque os políticos programan pensando no éxito
electoral, é dicir a curto prazo, mentres que os investimentos en ciencia normalmente son rendibles
só a medio e longo prazo.
-Nun mundo mediático onde tanta xente opina
en tertulias, por que tan poucas veces aparecen
opinando os que saben: os científicos?
Simplificando un pouco, hai que ter en conta que
os medios programan as súas actividades co
obxectivo de incrementar a súa audiencia. Para
iso teñen que ofrecer aquilo que a sociedade demanda maioritariamente. A ciencia aínda non se
vende ben no debate político. De aí a importancia
de aproximar a ciencia á sociedade.

ples, que se poidan despachar en dúas palabras.
Fai falta instrumentar toda unha política coherente
e continuada na que participen as Administracións,
todas as institucións que teñen que ver coa Ciencia, así como as empresas. Desde logo, a única
garantía a longo prazo está en convencer á sociedade de que a Ciencia é hoxe imprescindible para
lograr e manter o desenvolvemento socioeconómico e como consecuencia o estado de benestar.
Para contribuír ao logro deste gran obxectivo, entre
as moitas cousas que se poden facer, eu poñería
a énfase en dúas: Unha sería actuar nos centros
de ensino non universitario, en colaboración coa
Administración Educativa e outras institucións, organizando ciclos de conferencias ben pensados e
quizá reforzados con algún outro tipo de actividade
complementaria, como un conurso. A outra cousa
na que poñería a énfase consistiría en establecer
un gran pacto cos medios de comunicación, públicos e privados, para poñer en marcha programas
de divulgación científica, con distintos formatos,
segundo os casos. En canto a outras medidas de
carácter máis inmediato a desenvolver en paralelo,
eu empezaría por facer unha revisión crítica do
sistema público de financiamento da Ciencia, que

cotemple non só a contía, senón tamén as canles
de distribución das axudas, o uso que delas fan as
institucións e os grupos, así como o rendemento
obtido en publicacións e/ou patentes. Con esta información na man, sen deixar de apoiar aos grupos
de excelencia, habería que evitar que investigadores que teñen auténtica vontade de facelo, deixen
de investigar por falta de medios. A investigación
está -debe de estar -no ADN de todo Profesor
universitario. Por outra banda, considerando que,
como ocorre con todo ser vivo, os grupos de investigación nacen, no seu caso desenvólvense e terminan morrendo, hai que fomentar a formación de
novos grupos. Por desgraza, no momento actual,
novos talentos vanse fóra e non regresan por falta
de oportunidades. É necesario rendibilizar a súa
formación, recuperándoos, se procede, ben para o
sistema público de I + D ou ben para as empresas.
Todo este poceso, coas medidas oportunas, tería
que estar sometido a revisións periódicas coas
correccións que procedan. A contía dos investimentos en I + D, tanto por parte do sistema público
como das empresas, tería que ir crecendo razoablemente de ano en ano, a medida que o sistema
os vai rendibilizando.

-Que as eleccións sexan cada catro anos e os
resultados científicos poidan tardar décadas...
pode ser un hándicap?
En efecto así é, porque, como dicía, os políticos
programan a curto prazo. Outro galo cantaría se a
sociedade demandase investimentos en ciencia.
En todo caso, se os políticos fosen como debían,
terían que subscribir, cando menos, un pacto pola
ciencia e outro pola educación.
-Que cambiou, para ben e para mal, na ciencia
en Galicia desde que comezou vostede a súa
carreira científica en Ciencias Químicas na USC
ata a actualidade?
O cambio operado na ciencia en Galicia desde os
anos 60 do século pasado foi espectacular e en
xeral para mellor. Por exemplo, o número de investigadores na área de Química Física multiplicouse
por 10, como mínimo e as infraestruturas científicas
creceron singularmente ao compás dos avances
tecnolóxicos. Outro avance ostensible pódese ver
na internacionalización, tanto na formación en centros do estranxeiro, como na colaboración internacional e sobre todo nas publicacións en revistas de
prestixio. Nada que ver co que ocorría nos anos 60.
É imposible resumilo en catro liñas.
-Se tivese vostede a oportunidade, que medidas
tomaría con urxencia tanto para mellorar a política científica como para achegar a ciencia á
sociedade?
É esta unha cuestión complexa, con múltiples caras, para a que non hai solucións máxicas nin sim-
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A Academia bríndase a traballar
no Pacto pola Ciencia en Galicia
O acto académico do Día da Ciencia en Galicia rendeu homenaxe
ao Científico Galego 2020 na persoa do enxeñeiro Andrés Comerma
O Día da Ciencia en Galicia 2020 tivo un marcado carácter de impulso á investigación como
motor de progreso para o país. O presidente
da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC),
Juan M. Lema Rodicio, agradeceu o compromiso
da Xunta de promover un Pacto pola Ciencia
en Galicia, iniciativa impulsada pola RAGC
para dinamizar o modelo socioeconómico do

e eficaz dos investigadores e investigadoras
de Galicia ante a crise da Covid-19. Entre os
numerosos avances protagonizados por equipos
científicos galegos para contribuír á resposta
global ante a pandemia, Lema mencionou o
deseño e desenvolvemento de vacinas, o estudo da dependencia entre a infectividade e
o xenoma, modelos preditivos da evolución de

futuro, e ofreceu a colaboración da institución contaxio, técnicas de detección precoz mepara a súa concepción. Ademais, amosou a diante a análise das augas residuais e novos
súa satisfacción pola boa acollida que tivo por procedementos de desinfección e detección.
parte dos axentes políticos e académicos de O acto, celebrado o 8 de outubro no Colexio
Galicia a recomendación realizada pola RAGC de Fonseca, en Santiago de Compostela, estivo
de establecer un programa forte para a atrac- presidido por Lema e polo presidente da Xunta
ción e retención estable de talento investigador
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Asistiron,
en Galicia. Segundo
entre outras personalil e m b r o u L e m a , e s- A RAGC defende un programa forte
dades, o vicepresidente
tas recomendacións para atraer e reter talento investigador
segundo e conselleiro
partiron do informe
de Economía, Empresa
d a R A G C s o b r e a e v o l u c i ó n d a p r o d u c i ó n e Innovación, Francisco Conde; o reitor da
científica galega e das posteriores reunións U n i v e r s i d a d e d e S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a ,
con investigadores e cos responsables das Antonio López; o reitor da Universidade de
tres universidades e dos centros do Consello Vigo, Manuel Reigosa; o reitor da UniversidaSuperior de Investigacións (CSIC) en Galicia.
de da Coruña, Julio Abalde; a presidenta do
Durante a súa intervención no acto académico Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez;
do Día da Ciencia en Galicia, o presidente o secretario xeral de Universidades, José Alda RAGC destacou tamén a resposta rápida berto Díez de Castro; o coordinador do CSIC
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en Galicia, Antonio de Ron; e o almirante xefe
do Arsenal Militar de Ferrol, Antonio Duelo.
Luis Puig, un dos bisnetos do Científico Galego
do 2020, Andrés Comerma, foi o encargado de
glosar a figura deste polifacético enxeñeiro,
elixido este ano protagonista do Día da Ciencia
en Galicia. Puig destacou o carácter visionario
e audaz do seu bisavó como responsable do
deseño do Dique da Campá no Arsenal de Ferrol
–a obra máis importante realizada en Galicia
no século XIX e que, polas súas dimensións,
se converteu nun dos máis grandes do mundo
na súa época–, así como do proxecto para unir
Europa e África mediante a construción dun
túnel submariño de 19 km. baixo o estreito
de Xibraltar. Puig tamén lembrou a paixón de

director do Instituto Galego de Física de Altas
Enerxías da USC (Medalla Enrique Vidal Abascal); e Jesús Simal, catedrático de Nutrición e
Ciencia Alimentaria da Uvigo (Medalla Antonio
Casares Rodríguez).
Tamén se fixo entrega dos Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo, para os que,
segundo subliñou o presidente da RAGC, se
recibiron nesta edición cerca de 90 candidaturas.
O Premio de Investigación 2020 foi recollido
polos responsables do descubrimento dunha
ferramenta para a reprogramación celular que
abre novas portas ao estudo e ao tratamento
de enfermidades coma o cancro e as doenzas
autoinmunes. O equipo galardoado está liderado
polos grupos de Epitranscriptómica e Enve-

Comerma pola innovación tecnolóxica, ata o llecemento e de Células Nai e Enfermidades
punto de que actuou como introdutor en Galicia Humanas do Centro Singular de Investigación
en Medicina Molecular e Enfermidades Crónide numerosas invencións punteiras naquela
cas (CiMUS) da USC e conta coa participación
época, como a telefonía e os raios X.
Na conmemoración desta homenaxe partici- de grupos científicos de Reino Unido, Estados
paron tamén o Consello da Cultura Galega
Unidos, China, Australia e Canadá.
e o Concello de Ferrol, que colaboraron na O enxeñeiro Raúl Santoveña, do Centro de
edición dunha monografía que recolle os prin- Investigación TIC (CITIC) da UDC, recolleu o
cipais fitos da traxectoria científica, persoal e premio para investigadores mozos. O seu trasocial de Comerma, así como un roteiro que ballo, publicado o mes pasado na prestixiosa
percorre os puntos máis
revista Nature Commuemblemáticos da cidade Durante o acto foron entregadas
nications, baséase no
de Ferrol relacionados
descubrimento dun novo
as Medallas de Investigación
con él.
tipo de estrelas moi ricas
Durante o acto foron
en fósforo, o que podería
entregadas as Medallas de Investigación da desvelar a orixe deste elemento fundamental
RAGC a cinco científicos de prestixio en cada para a vida na Terra.
unha das súas cinco seccións, aos que Lema En ambas as dúas categorías foron entregafelicitou polas súas excelentes traxectorias.
das mencións honoríficas. No caso do premio
Recibiron a distinción José Manuel Sabuce- a investigadores sénior, ao enxeñeiro Jesús
do, catedrático de Psicoloxía Social da USC Balado, do grupo de Xeotecnoloxías Aplica(Medalla Domingo García-Sabell Rivas); Xosé das da Universidade de Vigo. Na categoría
Ramón Nóvoa, catedrático de Química da UVi- de investigadores mozos, a Esteban Suárez,
go (Medalla Isidro Parga Pondal); Luis Miguel do grupo Nanobiomol do Centro Singular de
Botana, catedrático de Farmacoloxía da USC Investigación en Química Biolóxica e Materiais
(Medalla Ánxeles Alvariño); Carlos Salgado, Moleculares (CiQUS) da USC.
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O arquitecto César Portela ingresa na RAGC
O recoñecido profesional e catedrático da UDC pasou
a formar parte da sección de Ciencias Técnicas da institución
O arquitecto César Portela Fernández-Jardón (Pontevedra,
1937) ingresou o 16 de xuño de
2021 na Real Academia Galega
de Ciencias (RAGC), nun acto
que tivo lugar no Pazo de San
Roque de Santiago. Portela, que
tamén é catedrático de Proxectos
Arquitectónicos da Escola Técnica Superior e Arquitectura da
Universidade da Coruña (UDC), é
o primeiro arquitecto en ingresar
na institución como académico
numerario da Sección de Ciencias
Técnicas da institución. O novo
académico pronunciou o seu discurso de ingreso, titulado “A boa arquitectura
cabalga ao unísono entre a arte e a ciencia”,
que foi contestado en nome da Academia polo
membro numerario da Sección de Ciencias
Técnicas da RAGC, Pedro Merino.
César Portela agradeceu á Academia a súa
inclusión como membro numerario. Comezou o seu discurso solemne respondendo a
unha pregunta xenérica pero crucial, “que
é a arquitectura?” Segundo as palabras do
Premio Nacional de Urbanismo en 1981 e
Premio Nacional de Arquitectura no ano 2000,
a arquitectura é a “construción do espazo” e
a concepción deste espazo, entendida como
primeiro soño creativo do feito arquitectónico, é para Portela imprescindible dentro dun
proceso creativo moito máis amplo sen o que
non é posible a arquitectura. “Os arquitectos non podemos limitarnos sinxelamente a
soñar. Temos tamén que construír, que materializar os nosos soños empregando para iso
materiais que debemos coñecer, escoller e
traballar para sacarlles o máximo partido de
acordo coas súas específicas calidades. A
arquitectura é, xa que logo, arte e técnica a
un tempo, pero arte e técnica ao servizo da
sociedade” –manifestou–.

Nesta liña, o catedrático sinalou
que a técnica en arquitectura
debe estar sustentada nunha serie
de principios científicos: a lei da
gravidade, a velocidade do vento,
o grao de humidade do ambiente,
a intensidade do frío ou da calor
do lugar, a resistencia do terreo
no que se asenta, e mesmo a
resistencia e características dos
materiais empregados. Matizou que
se a arquitectura non ten en conta
estas leis científicas, o proxecto
en cuestión pode acabar fendendo
ou derrubándose ou mesmo pode
chegar a ser inhabitable debido
ao frío, á calor, á humidade ou ás goteiras que
se poden xerar.
“Na miña traxectoria profesional, as ciencias
axudáronme sempre a materializar, construír e
realizar os meus soños formais e espaciais e
mais a convertelos logo en realidade”, destacou.
Sobre a verdade, é dicir, sobre a esencia da
arquitectura, César Portela asegurou que a
boa arquitectura é aquela capaz de lograr
solidez, confort, riqueza espacial e formal,
buscando tamén a maior economía de medios,
sinxelamente facer máis e mellor con menos
medios, porque en opinión de Portela, os
recursos económicos que se manexan deben
administrarse con racionalidade, pero sen
renunciar á calidade. “A boa arquitectura é
aquela que lle ofrece seguridade aos corpos
e liberdade aos espíritos” –profundou–.
Noutro punto, Portela indicou que tamén a boa
arquitectura ten que gustarlle aos usuarios
ademais de ao arquitecto que a realiza, e viceversa, satisfacendo os soños estéticos e éticos
do arquitecto e logrando que os usuarios se
sintan “ben protexidos, cómodos e a gusto”.
Ademais, a boa arquitectura debe posibilitar
os cambios que a persoa, familia ou os que
a habitan experimentan co devir do tempo.

Premio de Xornalismo Científico
O Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas 2021 recaeu en Alberto Quián polo seu
traballo sobre a conexión da investigación
galega da Covid coa triloxía de “O Señor dos
Aneis”, que foi publicado na edición galega
do xornal dixital El Salto.

O acésit do certame, convocado pola Real
Academia Galega de Ciencias e a Xunta de
Galicia, foi para unha peza sobre a praga da
rata toupa realizada polo xornalista Manuel
Cruz e emitida en abril de 2021 no programa
Labranza da TVG.
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A investigación da terapia con células nai,
premiada pola Academia de Ciencias
Os galardóns de investigación da RAGC tamén recoñeceron
en investigadores mozos a Raúl Santoveña, do CiTIC da Coruña

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) outorgou
o seu Premio de Investigación 2020 ao equipo de investigadores que descubriu unha ferramenta para a reprogramación celular, desenvolvida pola USC e que abre novas
portas ao estudo e ao tratamento de enfermidades coma
o cancro e as doenzas autoinmunes.
Esta liña de traballo, coordinada polos investigadores
Diana Guallar e Miguel Fidalgo, supuxo un fito no campo
do uso terapéutico das células nai, concretamente das
células nai pluripotentes inducidas (iPSC). Os froitos destes estudos foron publicados en maio deste ano na prestixiosa revista científica Cell Stem Cell, a máis relevante a
nivel mundial no campo das células nai e unha das máis
destacadas en ciencias da vida. O seu principal valor radica en que supón un antes e un despois na superación
dos retos existentes no uso terapéutico eficiente e seguro
das células nai pluripotentes inducidas.
Este tipo de células nai son células adultas reprogramadas para actuar de xeito similar ás células nai embrionarias, das que se coñece amplamente o seu potencial terapéutico en enfermidades que implican o deterioro celular
pola súa capacidade natural para perpetuarse de maneira ilimitada e replicar calquera célula dun organismo
adulto. A vantaxe que ofrecen as iPSC é que, estimuladas
do xeito correcto, poden facer o mesmo papel de reparación de tecidos humanos danados que as embrionarias,
evitando os problemas éticos asociados á destrución de
embrións para obtelas.
O equipo de científicos da USC descubriu os mecanis-

mos desa correcta estimulación, identificando que as
modificacións químicas en moléculas de ARN (ácido
ribonucleico, coñecido coma o mensaxeiro do ADN) son
esenciais para reprogramar ese tipo de células nai. En
concreto, a súa investigación conclúe que ese tipo de
modificacións son inducidas por unha proteína denominada ADAR1, necesaria para obter células con potencial
en medicina rexenerativa.
O equipo galardoado está liderado polos grupos de
Epitranscriptómica e Envellecemento e de Células Nai e
Enfermidades Humanas do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas
(CiMUS) da USC, e recibirá 6.000 polo recoñecemento
da RAGC. Nesta investigación tamén participan grupos
científicos de Reino Unido, Estados Unidos, China, Australia e Canadá.
Alén do premio ao CiMUS, a RAGC outorgou tamén o galardón na categoría dirixida a investigadores mozos, que
recaeu en Raúl Santoveña, do Centro de Investigación
TIC da UDC que participou de xeito determinante no descubrimento dun tipo de estrelas descoñecidas ata agora:
as estrelas ricas en fósforo, nun traballo asinado xunto
aos seus profesores Minia Manteiga e Carlos Dafonte.
Nesta categoría outorgáronse dúas mencións honoríficas
a Jesús Balado, do grupo de Xeotecnoloxías Aplicadas
da UVigo, e a Esteban Suárez, do grupo Nanobiomol do
Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e
Materiais Moleculares (CiQUS) da Universidade de Santigo de Compostela.
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Premios de Transferencia da RAGC:
vacinas, rexeneración ósea e biometría
A Academia de Ciencias recoñece nos seus galardóns o traballo
de equipos das tres universidades e da empresa Alice Biometrics
Grupos de investigación pertencentes ás tres universidades galegas e a empresa Alice Biometrics
foron recoñecidos cos Premios á Transferencia de
Tecnoloxía en Galicia 2021, que outorga a Real
Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración da Axencia Galega de Innovación (GAIN) da
Xunta de Galicia. Os premios, que se reparten en tres
categorías, recoñecen a aposta pola investigación
aplicada para contribuír ao progreso da sociedade
desde diversas disciplinas e os casos de éxito en
transferencia de coñecemento e suceso empresarial
de implantación de tecnoloxía. Nesta edición foron
valorados, en concreto, unha vacina para acuicultura
mariña, un biomaterial para a rexeneración ósea e
unha tecnoloxía de recoñecemento facial para facer
fronte a fraudes.
Premio Francisco Guitián Ojea
O premio “Francisco Guitián Ojea”, que galardoa o
mellor traballo de creación dunha tecnoloxía aínda
non transferida e da que se deriven claras aplicacións
para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia,
recaeu no proxecto titulado “Utilización de proteínas
da parede celular bacteriana como base para a formulación de vacinas de subunidades con aplicación
en acuicultura”.
O traballo foi realizado por sete investigadores das
universidades de Santiago e A Coruña: Manuel Luis
Lemos Ramos, do Instituto de Acuicultura da Univer-

sidade de Santiago (USC); Carlos Jiménez González,
Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña
(UDC); Miguel Balado Dacosta, do Instituto de Acuicultura da Universidade de Santiago (USC); Katherine
Valderrama Pereira, do Centro de Investigacións
Científicas Avanzadas (CICA) da UDC; Antón Vila
Sanjurjo, Facultade de Ciencias da UDC; Diego Rey
Varela, do Instituto de Acuicultura da Universidade
de Santiago (USC); e Jaime Rodríguez González,
do Centro de Investigacións Científicas Avanzadas
(CICA) da UDC. O xurado valorou a calidade da investigación e a importancia da temática de técnicas
de bioloxía molecular para a produción de novas vacinas cara a prevención de enfermidades de peixes en
acuicultura mariña.
O desenvolvemento de novas vacinas é unha das
principais necesidades da acuicultura para previr
brotes de enfermidades infecciosas que limitan seriamente a produción e expansión do cultivo de peixes.
Neste traballo, desenvolveuse unha nova vacina
contra a enfermidade coñecida como fotobacteriose,
unha infección bacteriana de gran relevancia na acuicultura de peixes.
Esta nova vacina (do tipo coñecido como vacinas de
subunidades) baséase no uso dunha proteína que forma parte da envoltura celular da bacteria que causa
a fotobacteriose. A proteína obtívose en grandes cantidades mediante enxeñaría xenética noutra bacteria
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(Escherichia coli) de uso común no laboratorio. Esta
proteína purificada e inxectada nos peixes foi capaz
de inducir a síntese de anticorpos e protexelos da fotobacteriose en infeccións experimentais. Os autores
están a desenvolver esta mesma tecnoloxía para a
prevención doutras infeccións relevantes causadas
por diferentes bacterias.
Premio Fernando Calvet Prats
O premio “Fernando Calvet Prats” a un caso de éxito
de transferencia de tecnoloxía dun grupo de investigación foi para o proxecto “BIOFAST – Biomaterial
para rexeneración ósea” do grupo de investigación de
Novos Materiais do Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) da
Universidade de Vigo (UVigo). Este equipo está formado polos investigadores Pío Manuel González Fernández, Julia Serra Rodríguez e Stefano Chiussi. O xurado
valorou o desenvolvemento e transferencia dun produto biomédico innovador cunha excelente aplicación en
traumatoloxía, odontoloxía e maxilofacial.
Biofast xurdiu en 2013 como resultado da participa-

ferida foi para a posta en marcha da spin-off Alice
Biometrics S.L., xurdida da colaboración co Centro
Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia –Gradiant–. O xurado valorou especialmente o carácter
innovador da tecnoloxía de identificación de identidade no proceso de rexistro dixital e o éxito temperá no
mercado.
Alice Biometrics é unha empresa fundada en xuño de
2019 como spin-off do centro tecnolóxico Gradiant,
con sede en Vigo. Nace coa misión de explotar comercialmente a solución de verificación de identidade
desenvolta en Gradiant durante máis de oito anos,
recibindo o apoio do programa IGNICIA de Gain.
Esta transferencia tecnolóxica permitiu a Alice lanzar
un produto comercial en catro meses, pechando
os primeiros clientes no 2019 e conseguindo unha
facturación acumulada de máis dun millón de euros
de 35 clientes en menos de dezaséis meses. Adicionalmente, deuse entrada a un financiamento de dous
millóns de euros no 2020 do centro tecnolóxico e tres
fondos de investimento, Mundi Ventures, Xesgalicia e
Vigo Activo.

ción do grupo de investigación no proxecto MARMED (Interreg Atlantic Area) sobre a valorización de
subprodutos e descartes da pesca sostible mediante
a obtención de produtos biomédicos. O grupo de investigación asegura que é unha satisfacción enorme
que os seus resultados científicos poidan redundar
nun beneficio directo á saúde e benestar das persoas
e, desta forma, retornar á sociedade parte do investimento en I+D ao longo destes anos.
A investigación consistiu en desenvolver un proceso
de fabricación de biocerámicas, a partir de dentes de
tiburón, para a súa aplicación clínica como enxerto
óseo en odontoloxía e traumatoloxía. Trátase do primeiro produto destas características de orixe mariño,
cunha composición similar á do óso humano, e que
presenta boas propiedades fisicoquímicas que favorecen a osteointegración.
Unha vez concluída a fase investigadora, en 2017
impulsouse o proceso de transferencia de tecnoloxía
grazas ao financiamento do programa IGNICIA de
Gain que lles aportou recursos económicos e humanos para achegar este produto ao mercado, concluíndo con éxito esta etapa ao asinar o contrato de
licenza coa empresa Ziacom Medical.
Por último, o premio “Ricardo Bescansa Martínez” a
un caso de éxito de implantación de tecnoloxía trans-

O produto Alice comercializa unha solución que permite dar de alta a novos clientes en remoto de forma
rápida, automática e segura. Resolve o problema de
rexistro online de aquelas entidades que necesitan
confirmar a identidade dos seus clientes a través
da revisión dos seus documentos de identidade de
forma desasistida e segura. Ademais, reduce a cantidade de operacións manuais, custos e tempos de
activación, coo que mellora a experiencia do usuario
final, quen pode rexistrarse na plataforma que desexe
de forma inmediata e sen esperas. En definitiva, Alice
é unha tecnoloxía de recoñecemento facial para evitar
fraudes como a suplantación de identidades.
Nesta edición optaron aos galardóns un total de 32
propostas. O xurado estivo composto pola secretaria
da RAGC, Pilar Bermejo, que actuou como presidenta do xurado; e os vogais, Alicia Estévez Toranzo,
vicepresidenta da RAGC, Fernando Pérez González,
responsable de publicacións e relacións sociais da
RAGC, que tamén exerceu como secretario do xurado; María Diéguez Gómez e Elena Polo Prieto de
Gain, Norberto Penedo Rey do IGAPE, e Luis Alfonso
Álvarez Sestelo da Confederación de Empresarios de
Galicia (CEG). Os tres traballos distinguidos recibiron
un premio de 6.000 euros cada un e un diploma acreditativo.
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Ramón Núñez, premio de Divulgación
Científica da RAGC

A Academia recoñece a “ampla e frutífera” traxectoria
do que foi o artífice da creación dos Museos Científicos Coruñeses
A Real Academia
Galega de Ciencias concedeu o
Premio RAGC de
Divulgación Científica 2021 a Ramón Núñez Centella, considerado
o promotor da
nova museoloxía
científica en España a través dos
Museos Científicos Coruñeses.
Núñez Centella
foi un dos principais artífices do
nacemento da Casa das Ciencias (1985), a Domus
(1995) e o Aquarium Finisterrae (1999). A Academia
recoñece deste xeito a súa “ampla e frutífera” traxectoria no eido da divulgación científica en Galicia, e
en particular, o seu traballo pioneiro na creación de
museos de carácter científico na comunidade galega
e noutras rexións de España.
“Recibir este premio faime sentir emocionado e sumamente agradecido”, manifestou o galardoado. Núñez
Centella considera que é, quizais, o recoñecemento máis importante que tivo na súa vida profesional.

Destaca tamén o
valor que para el
ten a RAGC, institución que tivo
entre os seus fundadores persoas
que foron mestres
ou referentes na
súa
xuventude,
como Luis Iglesias, Enrique Vidal Abascal, Isidro Parga Pondal
ou Domingo García Sabell. “Síntome orgulloso de
que a socialmente imprescindible profesión de educador da ciencia
sexa recoñecida por unha institución do prestixio da
RAGC”, declarou.
Ramón Núñez Centella (A Coruña, 1946) é divulgador científico, fillo, neto e bisneto de mestres. Mudou
a súa orientación profesional da industria química á
educación das ciencias e logo á divulgación e mais
á museoloxía.
É licenciado en Ciencias pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e Master of Arts en Educación das Ciencias pola New York University.

Éxito do ciclo de conferencias da RAGC
coa Deputación de Pontevedra
A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e a Deputación de Pontevedra pecharon con éxito o “II Ciclo
de Conferencias Aida Fernández Ríos”, unha actividade gratuíta destinada a espertar o interese do gran
público sobre temas de actualidade científica con repercusión social e impulsar o enorme labor científico
levado a cabo en Galicia.
O derradeiro webinario celebrouse o xoves, 1 de xullo,
coa charla “Adegas circulares: máis alá do viño…”,
impartida pola catedrática de Química Analítica da
Universidade de Santiago de Compostela (USC),
Marta Lores Aguín. A deputada de Cohesión Social
e Xuventude da Deputación de Pontevedra, Olga Mª
García Ballesteros, asistiu á última xornada do primeiro bloque do ciclo, moderada pola vicepresidenta da
RAGC e coordinadora do ciclo, Alicia Estévez.
O conxunto do II Ciclo de Conferencias Aida Fernández Ríos consta de dous bloques, un primeiro con dez

relatorios impartidos por once recoñecidos expertos
entre abril e xullo, e un segundo bloque con cinco
conferencias presenciais en institutos de Secundaria
e Bacharelato durante o inicio do curso académico
2021-2022 –de setembro a decembro–.
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Ingresa na Academia o químico
Fiz Fernández, investigador do CSIC

Experto no ciclo do carbono mariño e na acidificación dos océanos,
entra como membro numerario da Sección de Química e Xeoloxía
A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebrou en setembro de 2021 no Pazo de San Roque de
Santiago o acto de ingreso de Fiz Fernández Pérez
(Alicante, 1957), doutor en Química pola Universidade de Santiago (USC), especialista en oceanografía
química, en masas de auga, no ciclo do carbono mariño e na acidificación dos océanos, así como profesor de Investigación no Instituto de Investigacións
Mariñas (IIM) de Vigo do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como académico numerario da Sección de Química e Xeoloxía da institución.
Fiz Fernández pronunciou o seu discurso de ingreso,
titulado “A diferencial oceánica”, que foi contestado
en nome da Academia polo membro numerario da
Sección de Química e Xeoloxía, Antonio Ballester Álvarez-Pardiñas.
Ao acto presencial asistiron o presidente da RAGC,
Juan Lema Rodicio, así como o vicerreitor de Investigación e Innovación da Universidade de Santiago de
Compostela (USC), Vicente Pérez Muñuzuri; o vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da Universidade da Coruña (UDC), Salvador
Naya; o profesor Gabriel Rosón, en representación
da Universidade de Vigo (Uvigo); e o novo delegado
Institucional do CSIC en Galicia, Francisco Javier Rey
Campos; entre outras autoridades.
Fiz Fernández agradeceu no seu discurso ás académicas e académicos a súa xentileza ao propoñe-

lo como membro da institución, feito que tal como
confesou supón “unha honra e un reto para poder
contribuír coas miñas capacidades, con ilusión e dedicación ás tarefas que me correspondan como académico dentro do meu eido de coñecemento”.

Ciclo “Avances no cancro”
A Real Academia Galega de
Ciencias (RAGC)
e a Deputación
da Coruña, coa
colaboración da
Confederación
de Empresarios
de Galicia (CEG),
celebraron no mes
de xullo de 2021
o Ciclo de Conferencias Avances
en Ciencia e Tecnoloxía que nesta
XXIV edición estivo centrado nos “Avances recentes
no coñecemento do cancro: bases moleculares e aplicacións á clínica”. As charlas celebráronse en formato
semipresencial do martes 6 ao venres 9 de xullo, pre-

sencialmente no
Pazo de San Roque de Santiago
de Compostela.
O presidente da
RAGC, Juan Lema
Rodicio, inaugurou o ciclo acompañado polo seu
coordinador Xosé
R. Bustelo, vicedirector do Centro
de Investigación
del Cáncer de Salamanca e Coordinador do Programa de Mecanismos de Progresión Tumoral do Centro de Investigación Biomédica en Rede
do Cancro e membro da presidencia da Asociación
Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA).
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Fundación
e primeiros anos
Miguel Ángel Ríos

Presidente de Honra da Real Academia Galega de Ciencias
A Real Academia Galega de Ciencias, como institución viva que nace e evoluciona no tempo, describe
inexorablemente unha historia que, con poucos anos
de existencia, ten que ser necesariamente breve.
A pesar diso, é importante tela presente, porque a
historia é a “mestra da vida”. “A historia é unha filosofía en exemplos”, dicía Dionisio de Halicarnaso na
Grecia antiga e Miguel de Cervantes lembrábanos:
“A historia é émula do tempo, depósito das accións,
testemuña do pasado, exemplo e aviso do presente,

advertencia do por vir”.
Na década dos 70 do século pasado houbo un grupo
de seis galegos ilustres, intelectuais, todos eles académicos da Real Academia Galega, procedentes de
ámbitos científicos e culturais diversos, que, unidos
por un forte amor á súa terra, tiveron a clarividencia
e o gran acerto de entender que o desenvolvemento de Galicia no só requiría a promoción da cultura
asociada á lingua galega, á historia, ás letras e ás
artes, senón que necesitaba tamén, e sobre todo, a

promoción da cultura asociada á ciencia, a tecnoloxía
e as súas aplicacións. Por iso, o 26 de xaneiro de
1973 procederon a asinar e elevar á superioridade
un escrito de solicitude de creación dunha Academia
de Ciencias para Galicia. Unha iniciativa de gran relevancia, chamada a ser importante para o desenvolvemento de Galicia. En efecto, é hoxe unha realidade
incuestionable que os avances científicos e tecnolóxicos están a cambiar profundamente o modo de vivir
da poboación, a súa cultura, á vez que se converten
na clave do desenvolvemento socioeconómico do
país e do benestar social dos seus cidadáns. O desenvolvemento da Ciencia e a promoción da cultura
científica convértense así nun obxectivo fundamental.
Eles foron o matemático D. Enrique Vidal Abascal,
o químico e xeólogo D. Isidro Parga Pondal, o naturalista D. Luis Iglesias Iglesias, o médico e ensaísta
D. Domingo García Sabell, o historiador, etnógrafo,
antropólogo e xeógrafo D. Antonio Fraguas y Fraguas
e o químico, farmacéutico e xeólogo D. Eugenio Torre
Enciso. Para todos eles, desde aquí, o noso recoñecemento e o noso agradecemento.
Tras catro largos anos de negociacións, este loable
empeño alcanzou o seu obxectivo. En efecto, o Real
Decreto 1218/1977 de 23 de abril creou a Academia
co nome de Academia de Ciencias Galega. Á vez,
aprobou o seu primeiro regulamento, que contempla
a existencia de cinco Seccións e dous tipos de Académicos: Numerarios (8 por Sección) e Correspondentes (12 por sección). O mesmo regulamento estableceu que, para quedar constituída, na Academia
“estarán representados, aparte os membros fundadores, as Facultades de Ciencias, Farmacia e Ciencias

Económicas da Universidade de Santiago, así como
a delegación do Consello Superior de Investigacións
Científicas en Galicia, procedéndose a completar os
membros na forma electiva que se sinala”.

Acto fundacional da Real Academia Galega de Ciencias, en sesión celebrada o 11 xullo de 1978 ás sete da tarde, en Santiago de
Compostela nas antigas dependencias do Instituto Padre Sarmiento (Rúa Franco Nº 2), sede inicial da nova institución. Entre os académicos fundadores se poden distinguir aos Doutores D. Antonio Faguas y Fraguas, D. Domingo García Sabell, Dª María del Pilar Fernández Otero, D. Juan Ramón Quintás Seoane, D. Luis Suárez-Llanos Gómez, D. Ignacio Ribas Marqués e D. Benito Regueiro Varela.
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Desde a súa creación, a Academia de Ciencias Galega dependía do Ministerio de Educación e Ciencia,
en Madrid.
Constitución
De acordo con todo iso, en sesión celebrada o 11
xullo de 1978 ás sete da tarde, en dependencias do
Instituto Padre Sarmiento (Rúa Franco Nº 2), sede
inicial da nova institución, constituíuse a Academia
de Ciencias Galega con 22 Académicos Numerarios:
os seis promotores orixinais da RAGC e os dezaseis
fundadores propostos polas catro institucións mencionadas:
Facultade de Ciencias
Ignacio Ribas Marqués
Francisco Bermejo Martínez
Eduardo García-Rodeja Fernández
Ernesto Viéitez Cortizo
Facultade de Farmacia
Jaime González Carreró
Benito Regueiro Varela
Pablo Sanz Pedrero
Mª del Pilar Fernández Otero
Facultade de CC. Económicas e Empresariais
José Manuel Beiras Torrado
Jaime García-Lombardero y Viñas
Juan Ramón Quintás Seoane
Luis Suárez-Llanos Gómez
Delegación do C.S.I.C.
Aniceto Charro Arias
Francisco Guitián Ojea
Justo Rodríguez Martínez
Jesús Méndez Sánchez
Na mesma sesión elixiuse a D. Enrique Vidal Abascal
e a D. Jaime García-Lombardero y Viñas, como Presidente e Secretario, respectivamente, con carácter
provisional. Tamén se nomeou Presidente de Honra a
D. Isidro Parga Pondal, ao quen se fixo entrega dunha
placa, o 19 de novembro de 1981.

O 18 de decembro de 1978 a Academia recentemente creada celebrou unha xunta extraordinaria na que
se procedeu á elección definitiva do seu primeiro
Equipo de Goberno, que quedou constituído por: D.
Enrique Vidal Abascal, como Presidente, D. Ernesto
Viéitez Cortizo, como Vicepresidente, D. Juan
Quintás Seoane, como Tesoureiro, D. Antonio Fraguas y Fraguas, como Bibliotecario e D. Jaime García-Lombardero, como Secretario.
No ámbito institucional, durante este primeiro mandato, solicitouse (09/02/82) unha modificación do
Regulamento, que contemplaba, entre outros temas
menores, o cambio de nome de Academia de Ciencias Galega polo de Academia Galega de Ciencias.
Tamén neste ámbito solicitouse para a Academia a
calificación de Real (16/06/82). Ademais, procedeuse
á constitución das Seccións e levouse a cabo o deseño da Medalla da institución.
Durante este período, a Academia de Ciencias Galega viuse enriquecida coa incorporación de 9 novos
Académicos Numerarios. A sede da Academia converteuse nun problema crónico que había de chegar
ata os nosos días. Durante este primeiro mandato, a
pesar de reiteradas xestións, a Academia aloxouse
nunhas dependencias moi precarias, cedidas polo
Instituto Padre Sarmiento do CSIC (Rúa do Franco Nº
2), como xa se dixo ao falar da súa constitución.
En relación coa situación económica, a Academia
careceu dunha asignación orzamentaria explícita por
parte do Ministerio de Educación y Ciencia, aínda
que si recibiu do mesmo subvencións periódicas. Á
vez, a Academia xestionou apoios económicos para
actividades concretas ante diversas institucións: asinou convenios coa Fundación Barrié de la Maza para
a edición do Corpus Geológicum Gallaeciae e para
a publicación dun Dicionario de Científicos Galegos.
Durante este primeiro mandato organizáronse tamén
outras actividades, como cursos de conferencias sobre “Aspectos da Ciencia de Hoxendía” e “A Ciencia
en Galicia”. Nesta mesma orde de cousas, en 1982
viu a luz o primeiro volume da revista da Academia
baixo o nome de Boletín da Academia Galega de
Ciencias.
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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
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Setembro
Setembro2020
2020
Falece Fernando
Fraga, pioneiro
das ciencias mariñas

O científico Fernando Fraga Rodríguez
(Santiago de Compostela, 1922) faleceu en setembro de 2020 en Nigrán
aos 98 anos de idade. O profesor Fraga foi pioneiro da investigación oceanográfica e química mariña en Galicia
e España e un dos impulsores do Instituto de Investigacións Mariñas (IIM)
que o CSIC ten en Vigo.
Despois de licenciarse en Maxisterio
na Escola Normal da Universidade
de Santiago de Compostela en 1941,
Fraga graduouse en 1946 en Ciencias
Químicas na mesma institución, con
premio extraordinario da licenciatura,
e doutorouse en 1949 na Universidade
de Madrid coa tese Estudo dos alcaloides da Retama sphaerocarpa, baixo
a dirección do doutor Ignacio Ribas.
Ao ano seguinte converteuse en profesor adxunto de Química Orgánica
na USC, ata que renunciou en 1953
para incorporarse ao novo Instituto de
Investigacións Mariñas, que se puxera
en marcha o ano anterior. Neste centro
desenvolveu practicamente toda a súa
investigación, ata o ano 1987, cando é
nomeado Profesor emérito e Académico Numerario da Real Academia Galega de Ciencias.
Durante a súa traxectoria publicou
máis de 120 traballos de investigación e participou nunha quincena de
campañas oceanográficas, que lle
permitiron coñecer de primeira man os
principais mares do planeta, incluíndo
a ría de Vigo, á que dedicou un enorme esforzo. Destacan os seus traballos sobre a bioquímica do mexillón, o
balance de nitróxeno nos océanos, a
dinámica das masas de auga nas rías
e a costa galega e a estequiometría da
fotosíntese e mineralización. Tamén
dirixiu as teses de doutoramento de
recoñecidos investigadores.

Setembro 2020

Starting Grant para Beatriz Pelaz,
do CiQUS de Santiago
O Consello Europeo de Investigación financia con 1,5 millóns
o proxecto Spacing, centrado nos nanomateriais
A científica Beatriz Pelaz, do Centro
Singular de Investigación en Química
Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS)
da Universidade de Santiago
de Compostela
recibiu un financiamento
de 1,5 millóns
de euros para
o seu proxecto Spacing por
parte do programa Starting Grant do Consello
Europeo de Investigación (European
Research Council–ERC). Xunto a Sara
Varela, que se incorporou no curso
20/21 á UVigo, Pelaz é a terceira
científica en Galicia, despois de Elena
Ojea (UVigo) e Elena Pazos (UDC), en
acadar esta prestixiosa bolsa, de gran
prestixio internacional, e un dos indicadores máis relevantes de excelencia

científica, financiando proxectos de
investigación na fronteira do coñecemento e
recoñecendo e
impulsando as
carreiras profesionais de
mozos científicos (entre 2 e
7 anos desde
a obtención do
título de doutoramento).
O proxecto
Spacing trata
de desenvolver unha nova tecnoloxía
baseada en ADN que permita a modificación da superficie de nanomateriais,
en particular nanopartículas.
O obxectivo, segundo explica a investigadora Beatriz Pelaz, consiste
en “producir impresoras nanométricas
para imprimir certos patróns moleculares (ligandos) na superficie de
nanopartículas”.

Un buraco negro imposible
O Instituto de Física de Altas Enerxías participou no achado
Chámanlle o “buraco negro imposible”, porque procede da colisión de
dous buracos negros situados nun
rango de masas no que, en teoría, non
debería de existir. Pero detectouse, o
que leva a científicos de todo o mundo
a abrir unha chea de preguntas, desconcertados
polo achado.
E entre eles,
están investigadores
do Instituto
Galego de
Física de Altas Enerxías
(IGFAE) de
Santiago de
Compostela, que forman parte da colaboración LIGO, un dos dous grandes
grupos, xunto a VIRGO, que aliñaron
os seus detectores para rexistrar o
sinal GW190521, localizado a uns
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17.000 millóns de anos luz da Terra.
O sinal detectouse a través das ondas gravitacionais producidas pola
colisión dos buracos negros. Estas
ondas son as leves ‘alteracións‘ no
espacio-tempo que producen os fenómenos máis masivos do Universo,
cunha magnitude e unha
velocidade
tan grande
que poden
modificar as
distancias
entre planetas. E a
través dos
grandes detectores LIGO e VIRGO desenvolvidos
nos últimos anos é posible rexistralas
na Terra. Este achado valeulle aos
seus descubridores o premio Nobel
de Física en 2017.

O retrato galego das liñaxes
do SARS-CoV-2
Científicos da Universidade de Santiago e do Sergas revelan as cepas
que máis se transmitiron en España dende o comezo da pandemia
Que pasou para que España fose un dos países máis
afectados na primeira onda da pandemia da Covid-19
e agora volva liderar as cifras de incidencia? A resposta require facerse moitas preguntas, que a ciencia
está intentando desvelar desde moitas perspectivas:
socioloxía, demografía, e tamén a xenómica? Desde
Santiago de Compostela, o equipo que lideran Antonio
Salas e Federico Martinón publicou en setembro do
2020 na revista Zoological Research o que consideran
“un traballo case policial” para estudar as diferentes
cepas do SARS-CoV-2 que se impuxeron no territorio
estatal. Aclara Salas que, por agora, non se pode
demostrar que estas variacións atopadas no xenoma
causen maior ou menor gravidade nos síntomas ou na
infectividade do coronavirus, ou na eficacia das vacinas en desenvolvemento, pero si son esenciais para
comprender como circula o virus nas poboacións e,
deste xeito, sentar as bases para intentar anticiparse a
futuras ondas.
A pescuda, realizada nos laboratorios do Instituto de
Investigacións Sanitarias de Santiago, centro conformado pola USC e o Sergas, procesou 41.362 secuencias do SARS-CoV-2 procedentes de 90 países, das
que 1.245 pertencían a persoas infectadas en España

entre febreiro e maio, para reconstruír a árbore filoxeográfica do virus. Na liña dun traballo anterior, publicado
en Genome Research e que se avanzou como preprint
no mes de maio, o equipo galego decidiu centrarse na
situación de España: “Cremos que é preciso entender
que nos pasou: por proximidade e porque tanto na primavera como agora a transmisión está a ser das maiores do mundo”, explica Salas. O novo estudo amplía o
número de mostras para ir máis ao detalle e coñecer
a circulación local do coronavirus. E revela un dato de
grande interese: o 90% das secuencias recollidas na
base de datos procede de cinco cepas (A2a4, A2a5,
A2a10, B3a e B9).

Peixes tropicais en Galicia

O rostro de Elba do Courel

Desde 1996, o investigador vigués Rafael Bañón está
comprobando como, pouco a pouco, as especies presentes nas augas galegas van mudando. “O aumento
da temperatura da auga provoca que as especies se
desprazan cara ao norte”, explica Bañón: “é un fenómeno xa constatado desde os anos 60 nas costas do Atlántico Europeo e é a causa de que estean aparecendo
en Galicia especies de carácter tropical”. Os datos das
mostraxes realizadas nas últimas décadas así o constatan, segundo este novo estudo do CSIC en Galicia.

Uns 9.300 anos despois, segundo as datacións realizadas aos seus restos, e uns quilómetros ao sur de
onde acabou a súa vida, a muller do Courel atopada
nunha sima revive no Museo Xeolóxico de Quiroga.
A ampliación das instalacións, que se inauguraron
o 28 de agosto de 2020, e que converten este espazo nun dos puntos de referencia para a divulgación
do Xeoparque Montañas do Courel, acolle unha recreación a tamaño real da humana bautizada como
Elba, cuxos ósos se localizaron en 1996.
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Sara Varela: “Queremos facer un mapa
da biodiversidade de 540 millóns de anos”

A Valedora do Pobo,
ante a maternidade das científicas

A científica viguesa regresou a Galicia tras máis de 15 anos grazas
ao financiamento dunha bolsa Starting Grant e o plan Oportunius

A institución reclama á Xunta medidas para evitar discriminacións

Elefantes á beira do
Miño. Mamuts nos
montes de Lugo. Osos
das cavernas e hienas
nas covas do Courel.
Hai miles de anos, a
fauna que se movía
polo territorio galego
era moi diferente á de
hoxe. O mesmo acontece no resto do planeta, onde a deriva continental, os cambios
climáticos, a interacción entre especies, a
súa evolución e, nos
últimos miles de anos,
a influencia dos homínidos, configuraron
todo tipo de hábitats.
O estudo da evolución
da diversidade é un
asunto central desde hai séculos, sobre
todo desde que os
postulados de Darwin
e Mendel transformaron para sempre a
concepción do mundo
que nos rodea. Que
pasou para que a biodiversidade chegase
ata o que vemos hoxe?
especies no planeta”.
É unha das principais preguntas Sara Varela chega a Vigo desde
que intentará responder o ambi- Berlín, onde pasou os últimos
cioso proxecto encabezado por cinco anos no Museum für NaturSara Varela González, unha cientí- kunde. Despois de graduarse en
fica viguesa que regresou no 2020 Bioloxía na Universidade de Vigo,
á Universidade de Vigo co apoio traballou como paleontóloga na
dunha bolsa Starting Grant do Gran Dolina de Atapuerca, no
Consello Europeo de Investigación (ERC) e o programa Varela desenvolverá
Oportunius da Xunta. O seu
na UVigo o proxecto MAPAS
plan, que poderá desenvolver ata 2025, e para o que
contará cun equipo de arredor de Museo Nacional de Ciencias Natu10 persoas, ten por obxectivo des- rais, onde completou a súa tese de
envolver “un modelo teórico para doutoramento e, posteriormente,
ver se somos capaces de explicar viaxou e viviu países como Xeorcomo os factores bioxeográficos e xia, Uruguai ou República Checa
climáticos inflúe na presenza das ata establecerse en Berlín. “Sín-
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tome moi afortunada por volver á casa,
pensaba que era moi
difícil volver desde
que marchei en 2003,
pero por sorte, coas
condicións da Starting Grant, o apoio da
UVigo e o programa
Oportunius, cunhas
condicións moi boas,
fixérono posible”, resumía no seu retorno.
O obxectivo do
proxecto MAPAS
(Mapping biodiversity
cradles and graves),
o nome do grupo que
pon en marcha desde a UVigo é, como
recoñece, “moi ambicioso“, xa que este
tipo de iniciativas que
apoia o ERC buscan
“abrir unha liña de investigación para desenvolver durante toda
a carreira”.
O equipo dirixido por
Sara Varela pretende
desenvolver un modelo teórico pioneiro
no que, en capas de
clima de cinco millóns de anos,
se expoña como o clima e outros
factores inflúen na presenza de
especies ao longo do planeta.
“Queremos facer un mapa da
biodiversidade de 540 millóns de
anos, respondendo preguntas
sobre onde puido vivir unha
determinada especie en cada
momento, canto puido moverse, como foi tolerando os
cambios no clima, como lle
afectou a competencia con outras
especies…”, expón Varela.
Trátase de comprender mellor
como, onde e por que as especies
aparecen, se propagan ou desaparecen.

A institución da Valedora do Pobo, representada por
María Dolores Fernández Galiño, instou no outono do
2020 á Xunta de Galicia a resolver en canto sexa posible a “discriminación” á que se enfrontan as persoas
que se acollen a permisos de maternidade durante
a concorrencia ás axudas para a formación posdoutoral da Administración autonómica. A Valedora deu
resposta á reclamación de tres persoas que, a pesar
de recibir unha avaliación positiva na Modalidade A
(primeira fase da axuda) para pasar á segunda (Modalidade B), ficaban nunha situación de desvantaxe ao
dispoñer dunha prórroga de menor duración no marco
da pandemia da Covid-19 e, ademais, non tiñan a posibilidade de incluír créditos docentes no seu currículo.
“O simple feito da xestación, a maternidade e, no seu
caso, o permiso de lactancia destas persoas investigadoras determinou a suspensión dos seus contratos, un
distinto prazo de finalización e, como consecuencia, a
imposibilidade de ser avaliadas e concorrer á convocatoria da Modalidade B xunto cos seus compañeiros no
ano 2019, pero determinou tamén a falta de continuidade dos seus programas formativos”, o que “supón
unha discriminación obxectiva e unha vulneración dos
principios de igualdade de trato e igualdade de oportunidades”, expón a Valedora do Pobo no documento

remitido ás tres persoas afectadas.
Tal e como establece a normativa da institución, a Valedora realiza á Consellería de Educación, Universidade
e Formación Profesional a suxestión de que “nas bases
reguladoras das vindeiras convocatorias de axudas de
apoio á formación do persoal investigador se regulen
con claridade os efectos da suspensión dos contratos
coa consecuente interrupción e prórroga do prazo
de execución da axuda correspondente ao tempo de
suspensión, e se adopten as medidas xurídicas necesarias para equiparar ao persoal investigador.

Premios Prismas Casa das Ciencias

Os galardóns son os máis recoñecidos na divulgación en España
O xurado dos premios Prismas Casa das Ciencias, que
outorgan os Museos Científicos Coruñeses, anunciou
en outubro de 2020 o ditame da súa 33ª edición:
Mellor novo medio
Maldita ciencia, “web que proporciona información
responsable, rigorosa e áxil sobre temas científicos da
máxima actualidade”.
Mellor libro editado
Ciencia sin ficción, de Jesús Méndez, Pere Estupinyá,
Javier Salas, Sergio C. Fanjul, Belén Gopegui, editado
por Debate, un libro que abre fronteiras para narrar
historias de ciencia con artes literarias.
Mellor texto inédito
Expedición al volcán de sal, de Silbia López de Lacalle,
“que aúna as perspectivas da xeoloxía e da arte”.
Mellor artigo xornalístico
La vida secreta de los árboles, de Laura González de
Rivera, publicado por Muy Interesante.
Mellor traballo en vídeo
Des-Extinción, de Alfonso Par, para Turkana Films e
emitido en TVE, un documental sobre a posibilidade de
recuperar especies extinguidas.

Mellor traballo en radio
La maravillosa química de las cosas cotidianas, de Antonio Rivera, emitido en A ciencia cierta, de CV Radio.
Mellor proxecto singular
PDICiencia, de Diego Ortega Alonso e a Asociación de
Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad
Intelectual.
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Dous equipos galegos, seleccionados
nas prestixiosas bolsas Synergy Grant

O ceo por fin ten nomes galegos:
o dicionario das 88 constelacións

Diego Peña, do CiQUS, e Felipe Criado, do Incipit, son investigadores
principais dos proxectos financiados con arredor de nove millóns

A Real Academia Galega aproba a listaxe, froito da colaboración entre
o Seminario de Terminoloxía e un equipo de expertos en Astronomía

O Consello Europeo de Investigación (ERC) anunciou a concesión
a 34 proxectos científicos das
axudas Synergy Grant, unha das
convocatorias máis competitivas e prestixiosas á
que poden acceder
os investigadores e investigadoras na Unión
Europea. E dous científicos galegos, que
lideran grupos baseados en Santiago
de Compostela, foron
foron seleccionados
con iniciativas cun orzamento de arredor
de nove millóns de
euros.
Trátase de Diego Peña Gil, do
Centro Singular de Investigación
en Química Biolóxica e Materiais
Moleculares (CiQUS) da Universidade de Santiago de Compostela,
e Felipe Criado Boado, do Instituto de Ciencias do Patrimonio (Inci-

Da Aguia á Xirafa, pasando polo Forno, a Pomba ou a
Raposiña. A Real Academia Galega presentou na Coruña a listaxe dos nomes en galego das 88 constelacións
recoñecidas pola Unión Astronómica Internacional, coa
que se achega unha proposta “normalizada e oficial”
para as agrupacións de estrelas que se espallan no ceo.
A Casa das Ciencias acolleu o acto de presentación da
listaxe, que supón un novo paso na incorporación de termos científicos e técnicos ao dicionario galego.
A relación de nomes das constelacións aprobada pola
RAG inclúe xunto a cada forma galega o seu equivalente
latino, o empregado a nivel internacional pola comunidade científica, e a abreviatura correspondente.
“Esta iniciativa paréceme importante por profundar nos
traballos que a RAG realiza a prol da incorporación da
lingua galega ao ámbito científico, mesmo colaborando
con especialistas que achegan os seus coñecementos,
e aos que agradecemos especialmente o seu traballo”,
valorou Víctor F. Freixanes, presidente da Academia. “A
lingua é un patrimonio que enriquecemos entre todos,
cadaquén dende a súa especialización”, engadiu.
A humanidade comezou a nomear os grupos de estrelas

pit), pertencente ao CSIC. Neste
último caso, Criado colaborará
co equipo doutro investigador galego, Luis M. Martínez Otero, do
Instituto de Neurociencias de Ali-

cante, tamén do CSIC.
As Synergy Grant financian iniciativas que, pola súa complexidade,
deben involucrar a grupos de
investigación de diversas institucións e eidos de coñecemento,
para achegarse á cuestión desde

distintos enfoques. “A intención é
que traballen en proxectos ambiciosos nun amplo rango de disciplinas científicas”. Están liderados
por entre 2 e 4 investigadores
principais, e cada un
dos grupos repártese os nove millóns
de euros de financiamento, que se investirán durante varios
anos para a contratación de persoal e
o desenvolvemento
das investigacións.
O químico Diego
Peña Gil (Santiago de
Compostela, 1974),
será un dos investigadores principais do proxecto
MolDAM (Single Molecular Devices by Atomic Manipulation), no
que colaborará con Leo Gross, no
IBM Research de Zurich (Suíza) e
Jascha Repp, da universidade de
Ragensbur.

Galicia lidera un novo fito científico:
o xenoma do mexillón
É probablemente un dos animais máis importantes
para Galicia pola súa relevancia económica. E aquí
foi onde a ciencia desenvolveu durante a última década un amplo traballo, coa achega de investigadores e investigadoras de diversas disciplinas, que
acaba de obter os seus froitos. Un equipo liderado
por David Posada, da Universidade de Vigo, e Antonio Figueras, do Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC), con base na mesma cidade, publicou en Genome Biology a descrición do panxenoma
do mexillón Mytilus galloprovincialis, composto por
65.000 xenes, máis do dobre dos que ten o Homo
sapiens, e que á súa vez amosa unha gran variabilidade entre individuos. Este achado podería abrir
o camiño para acabar atopando as claves da gran
capacidade de resistencia do molusco, cun sistema
inmune que desde hai moito tempo chama á aten-

ción dos científicos pola súa fortaleza.
O artigo fala do “panxenoma”, é dicir, a colección
completa de xenes presente en todos os individuos
da especie.
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hai moitos séculos co propósito de se orientar ollando o
ceo. Ptolomeo describiu no século II a. C. no tratado Hè
megalè syntaxis un total de 48. Doce delas son as zodiacais, que figuran entre as máis coñecidas do firmamento:
Augadeiro, Carneiro, Cangrexo, Capricornio, Xemelgos,
León, Balanza, Peixes, Arqueiro ou Seteiro, Escorpión,
Touro e Virxe.

GCiencia gaña o Premio da Crítica de Galicia
GCiencia gañou o Premio da
Crítica de Galicia 2020, na súa
categoría de Iniciativas Culturais
e Científicas, segundo anunciou o
xurado destes prestixiosos galardóns, que outorgou o premio ao
portal GCiencia, nunha terna de
finalistas na que tamén figuraban
a Fundación Vicente
Risco e Polo correo
do vento.
O xurado salientou a
aposta do portal web
GCiencia “polo fomento e transmisión
de contidos científicos e tecnolóxicos
en lingua galega e
dirixidos a un público xeralista. Recoñecemos a traxectoria
dun proxecto codirixido desde 2013 polos xornalistas Eduardo Rolland e Pablo
López e que acada un tráfico de

máis de cinco millóns de páxinas
vistas ao mes. Ademais, o xurado
valora a relevante achega que
supón este portal para normalizar
o uso do noso idioma tanto na
ciencia como na rede, alén de
promocionar os valores humanistas da propia ciencia”.

O xurado quixo salientar, asemade, os valores que atesouran os
outros dous finalistas. En primeiro
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lugar valorou na Fundación Vicente Risco a defensa da figura
extraordinaria de Risco a través
dun plural abano de actividades
que promove unha constante
análise crítica arredor da súa
obra, alén de inculcar os valores
culturais fronte á aculturación. En
segundo lugar, en
canto ao proxecto Polo Correo do
Vento, un colectivo
especializado na
realización de actividades dirixidas
a un público novo,
salientamos a intensa promoción da
lectura, o traballo
realizado a prol da
comprensión oral
en galego e o desenvolvemento da creatividade e
expresión artística das nenas e
nenos na nosa lingua.

Decembro 2020

Decembro 2020

Amparo Alonso recibe
o premio María Wonenburger 2020

O profesor da USC Sebastián Villasante
acada unha ‘Consolidator Grant’

A galardoada é catedrática da Universidade da Coruña,
experta en intelixencia artificial

O proxecto EQUALSEA, financiado con dous millóns de euros, aborda
a desigualdade nas sociedades a partir do estrés dos recursos mariños

Amparo Alonso Betanzos (Vigo, 1961), catedrática e
coordinadora do grupo de investigación LIDIA (Laboratorio de I+D en Intelixencia Artificial) no departamento de
Ciencias da Computación da Universidade da Coruña,
recibiu o Premio María Josefa Wonenburger Planells
2020, que outorga a Xunta de Galicia desde 2007, a
través da Unidade de Muller e Ciencia, a mulleres que
dedican a súa vida profesional a algún campo da ciencia
ou a tecnoloxía.
A investigadora galega é unha das científicas de referencia no eido da Intelixencia Artificial en España, e preside
actualmente a Asociación Española para a Intelixencia
Artificial (AEPIA). Sucede na listaxe a outras científicas
do país cunha recoñecida traxectoria, como Inmaculada
Paz Andrade, María Teresa Miras Portugal, Marisol Soengas, Carmen Navarro, Ofelia Rey, Tarsy Carballas, María
José Alonso, Carmen García Mateo, Isabel Aguirre de
Úrcola, Peregrina Quintela, Begoña Vila, Alicia Estévez
e Mabel Loza.
Despois de graduarse en Enxeñaría Química na USC
(1984) e doutorarse en Física (1988) pola mesma universidade, Amparo Alonso desenvolveu estadías posdouto-

O Consello Europeo de Investigación (ERC) anunciou a relación
de beneficiarios da liña de axudas Consolidator Grant, destinada a financiar investigacións
de excelencia para
científicos e científicas
cunha traxectoria xa
consolidada. Un dos
beneficiarios é o grupo que dirixe na USC
o profesor Sebastián
Villasante, do Departamento de Economía Aplicada, e que
aborda mediante o
proxecto EQUALSEA
as transformacións
socio-ecolóxicas influídas polo estado dos océanos
e como certos estresores afectan
as áreas mariñas protexidas, así
como o seu impacto na sociedade. O traballo recibiu un financiamento de dous millóns de euros.
“A desigualdade aumentou en

rais no Medical College de Georgia (Estados Unidos) e
desde 1990 incorporouse como profesora á Universidade da Coruña.
Durante a súa traxectoria desenvolveu numerosos
proxectos de investigación e puxo en marcha o grupo
LIDIA, co que se impulsan liñas de traballo que aplican a
intelixencia artificial e a aprendizaxe automática a disciplinas como a medicina ou a xestión de incendios.

Premio Woman CEO
para a inmunóloga África González
A catedrática da UVigo recibiu tamén o Premio Executivas 2020
Decembro foi un bo mes para a catedrática de Inmunoloxía da Universidade de Vigo África González. Despois
de obter o Premio Executivas 2020, a docente recolleu
tamén un novo galardón, neste caso o Women CEO, na
categoría de muller e ciencia, un recoñecemento que
busca pór en valor o traballo das mulleres nun terreo
no que non adoita estar recoñecido, a ciencia, polo que
para González “é un
orgullo visibilizar a dedicación das mulleres
na investigación científica”.
A organización Women CEO, fundada
en 2011, acolle a empresarias e profesionais de ámbitos moi
diversos co obxectivo
de crear unha rede de
colaboracións e poñer
en valor ás mulleres

en postos de dirección ou que son referentes no seu
eido, como é o caso da inmunóloga do Departamento de
Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía da Universidade de
Vigo. Na carreira profesional de González sobresaen numerosos fitos. Ademais dos seus vínculos coa Sociedade Española de Inmunoloxía e o Centro de Investigacións
Biomédicas da Universidade de Vigo, Cinbio, espazo no
que lidera un grupo
que desenvolve múltiples proxectos sobre
inmunoloxía, desde
o ano 2019 é académica correspondente
da Real Academia de
Farmacia de Galicia.
Así mesmo, é creadora da empresa
NanoInmunoTech foi
galardoada en 2018
nos Premios Mujer
Científica.
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case todas as rexións do mundo
nas últimas décadas e converteuse nun dos desafíos sociais máis
relevantes do século XXI”, explicou Villasante. “Máis de 4.000

millóns de persoas no planeta
dependen, de forma directa ou
indirecta, do peixe como fonte de
proteína para o consumo humano,
pero descoñécese como certos
estresores, como o cambio climático, a perda de biodiversidade

ou a demanda de recursos mariños dunha poboación crecente,
impactan no xeito en como os
beneficios dos océanos distribúense na sociedade”, apunta o
investigador da USC.
Os océanos, continúa Villasante, tamén
achegan outros beneficios e valores tales como actividades
de recreación, saúde
humana e identidade,
“que son chave para
o benestar das sociedades”. O proxecto
EQUALSEA abordará
as relacións entre os
estresores dos océanos en áreas mariñas protexidas,
consideradas a ferramenta de
conservación mariña máis empregada a nivel global. Asemade,
incluirá a participación activa dos
stakeholders: industrias, gobernos, científicos ou ONG.

Un vocabulario con case 200 termos
en galego sobre a Covid-19
A pandemia causada polo coronavirus SARS-CoV-2
e a enfermidade que causa, a Covid-19, provocou
moitos cambios en poucos meses arredor do planeta. E o seu impacto chega tamén aos dicionarios. A

Real Academia Galega incorporou xa na primavera
novas entradas como covid-19, coronavirus, teletraballo, desconfinamento e desescalada xunto a outras palabras de uso crecente en plena pandemia.
E o Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela puxo a disposición da comunidade educativa e a cidadanía en
xeral un vocabulario no que se recollen case 200
termos relacionados coa Covid-19, o SARS-CoV-2 e
a súa repercusión social.
Tanto polo seu volume como por centrarse especificamente sobre esta patoloxía, trátase un traballo novidoso no ámbito da lingua galega. Así, para
cada un deses conceptos ofrécese a súa definición,
os nomes polos que é coñecido en galego, español
e inglés, e a área ou áreas temáticas en que pode
inscribirse.
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A duna de Corrubedo perdeu desde
2008 máis de 270.000 m3
Unha análise de investigadores da USC aborda o impacto natural
e antropoxénico desde o ano 1956 no parque natural

Máis de 20.000 camións, un detrás doutro, cargados forma indirecta, hai outro factor que segue causando
con máis de 20 toneladas de area cada un deles, que que non cheguen tantos sedimentos: a construción
desde 2008 estiveron retirando sedimentos do sistema de encoros nos ríos que alimentan as rías reducen as
dunar de Corrubedo. É a comparación que se pode fa- achegas de area.
cer coa estimación e unha das conclusións do estudo Con todo, tal e como destaca o traballo dos investigarealizado polos investigadores da USC Augusto Pérez dores da USC, a propia dinámica natural tamén xogou
un importante papel, en combinación coa man humaAlberti, Alejandro Gómez Pazo e Xosé Lois Otero, e
que ocupou a portada de xaneiro da revista Applied na. A peculiaridade de tratarse dunha duna móbil, que
Science. O traballo compilou as imaxes dispoñibles o vento, as achegas de sedimentos e outros factores
do complexo da duna de Corrubedo, hoxe catalogado modelan, cambiou tamén a paisaxe de Corrubedo.
como parque natural xunto ás lagoas de Carregal e Un dos detalles que máis chamou a atención nesta
Vixán, desde 1956, data do coñecido voo americano, investigación foi a proliferación de sendeiros anteriores
ata as últimas imaxes dispoñibles coas tecnoloxías á protección do espazo. As vías abertas para a extracción de area, primeiro, e os
como LiDAR. E calculan
camiños por onde pasaban
que só entre 2008 e 2015,
“o rango de tempo no que
veciños e visitantes, desse pode estimar o volume”,
pois, chegaron a acadar,
aclara Pérez Alberti, asisegundo as estimacións
nante do artigo, a duna de
dos autores, 11,2 quilómeCorrubedo perdeu máis de
tros arredor da duna. As úl270.000 metros cúbicos de
timas medicións, en 2017,
area.
cando xa estaban en vigor
Con todo, a cifra real desta
as limitacións para transitar
perda é, en realidade, moito
pola zona, reducían esta
maior do que esta estimalonxitude a menos de cinco
ción pode achegar. No moquilómetros.
mento de “sombra” para a
Con estas observacións
A declaración de parque natural
ciencia, pola ausencia de
constátase o retroceso da
duna, sobre todo na súa
medicións, que supoñen as freou a extracción de area
décadas dos 70 e 80, prinparte norte, na que a vexecipalmente, a masiva extracción de area, coa que se tación foi cubrindo pouco a pouco o espazo. Aínda que
ergueron unha importante cantidade de construcións as imaxes de 1956, pola súa baixa resolución, impiden
no Barbanza, minguaron a duna que durante milenios obter o cálculo da superficie cuberta por especies
se foi formando no lugar. As mobilizacións cidadás dos vexetais, crese que naquel momento era de arredor de
anos 80 e a declaración de Corrubedo como Parque 33 hectáreras. Nas seguintes décadas comezou a meNatural, en 1992, frearon esta práctica, pero o impac- drar, ata acadar as 93,9 hectáreas en 2017. “Isto pode
to sobre a duna continuou. Durante anos continuou deberse a unha redución da actividade sedimentaria
o tránsito sen apenas control de miles de visitantes
vinculada ao incremento da temperatura e os nutriene, posteriormente, a instalación dalgunhas estrutu- tes, xunto cunha diminución dos ventos.
ras desafortunadas, como a pasarela de madeira que O que provocou que se formase a duna en Corrubedo
apenas durou uns anos na duna, foi a penúltima das
segue sen estar claro, pero o evidente é que a súa peraccións humanas que decimou o enclave. Porque de vivencia estivo baseada na súa conservación.
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Novo pulo para a ciencia de vangarda
no CiQUS de Santiago

María Giménez recibe unha axuda Proof of Concept do Consello
Europeo de Investigación para traballar en baterías sustentables
O laboratorio que dirixe
no CiQUS da USC a
científica María Giménez López comezou
2021 cunha boa nova.
O Consello Europeo de
Investigación (ERC), a
través das súas axudas
Proof of Concept, financia o proxecto ZABCAT,
encabezado por Giménez, que aborda a posibilidade de desenvolver
baterías máis sustentables a través dos sistemas zinc-aire, unha alternativa prometedora a moitos
dos inconvenientes asociados ás baterías de ión de
litio. Esta liña de axudas financia proxectos cun potencial comercial ou social de gran importancia, e nesta
quenda, a última convocada en 2020, foron recoñecidos un total de 55 proxectos en Europa, sendo o do
CiQUS o único apoiado en España. ZABCAT contará
cun financiamento de 150.000 euros e terá unha duración de 18 meses.
Segundo explica a USC, “as baterías de zinc-aire son

sistemas cunha elevada
densidade enerxética,
capaces de acumular maior cantidade de
enerxía que as actuais
de ión de litio”, e, ademais, “trátase dunha
alternativa de baixo
impacto ambiental por
incorporar zinc, un dos
elementos máis abundantes na codia terrestre, polo que empregan
materiais de alta dispoñibilidade, baixo custe
e seguros”. Porén, para chegar a ser un sistema de
almacenamento eficiente, a tecnoloxía zinc-aire aínda debe superar importantes obstáculos, fundamentalmente a degradación que ten lugar no cátodo e a
corrosión do ánodo, que limitan a reversibilidade e a
duración destas baterías.
“Na actualidade, a falta de enfoques que resolvan as
limitacións do cátodo dificulta a aplicación práctica e
a comercialización de baterías recargables de zinc-aire” sinala María Giménez López.

Novas especies nas covas do Folón
Na parroquia viguesa de Coruxo atópase o conxunto de cavidades do Folón, unha das covas graníticas
coñecidas máis grandes do mundo, con máis de 900
metros de galerías que constitúen un ecosistema
único que alberga unha ampla diversidade de especies. Así o comprobaron o catedrático da Escola de
Enxeñaría Forestal Adolfo Cordero e o egresado deste
centro do campus pontevedrés Adrián Moreira nas 18
visitas que realizaron ao interior das cavernas, que lles
permitiron identificar 115 especies distintas de artrópodos, varias delas non detectadas previamente en
Galicia. Os resultados desta investigación, iniciada hai
catro anos como o traballo de fin de grao de Moreira,
reuníronse agora nun dos capítulos do libro 40 años
sin Félix que a Sociedade Entomolóxica Aragonesa
dedica ao naturalista e divulgador Félix Rodríguez de
la Fuente, no que presentan a primeira listaxe da fauna
presente no Folón.
Nas visitas que realizaron entre 2016 e 2020, Cordero
e Moreira recolleron, a través da mostraxe manual e

do uso de trampas, un total de 171 espécimes de artrópodos, insectos na súa gran maioría. Coa colaboración de expertos e expertas de diferentes universidades, conseguíronse identificar ata xénero 141 destes
espécimes e definir a especie de 115. Con máis de
900 metros de galerías, polas que circula o arroio de A
Rega, as cavidades do Folón permiten descender 34
metros de profundidade.
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Científicos do CiQUS de Santiago
descobren un novo tipo de líquido

Científicos da USC publican en ‘Science’
a cara oculta do xenoma

Os investigadores da USC comprobaron que a compresibilidade ou a
capacidade calorífica deste fluído amosan un comportamento particular

José C. Tubío e Martín Santamarina, no equipo internacional
que afondou na secuenciación de 64 xenomas humanos

Científicos da USC no Centro Singular de Investigación
en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS)
veñen de demostrar a formación de novas estruturas
supramoleculares en disolucións acuosas, o que
abre a porta a un novo tipo
de líquidos con novas propiedades fisicoquímicas.
O traballo froito da colaboración entre diferentes
grupos de investigación
do centro, publicouse na
revista Angewandte Chemie.
“Se puidésemos observar
o comportamento das moléculas de auga cunha cámara ultrarrápida, veriamos
que cada unha delas está unida a outras catro moléculas, formando un tetraedro”, explican os científicos.
Esta estrutura é dinámica, mantense estable durante
un período de tempo moi curto, reorganizándose continuamente ao tratarse dun líquido. “As propiedades

físicas e químicas da auga dependen en gran medida
da devandita estrutura, de que as distancias e ángulos
entre as moléculas de auga que forman ese tetraedro
non se vexan alteradas”,
apuntan. “E iso é exactamente o que sucede cando disolvemos compostos
orgánicos en auga líquida, destorcendo a súa
estrutura molecular nun
fenómeno coñecido como
solvatación hidrofóbica”,
continúan.
Nesta ocasión, os investigadores descubriron
unha forma de reordenar
as moléculas de auga que xera un novo tipo de fluído.
“Demostramos que utilizando moléculas orgánicas
cunha disposición particular das súas cadeas hidrocarbonadas podemos inducir unha estruturación das
moléculas de auga diferente ás que coñecemos” sinala
Francisco Rivadulla, coautor do traballo.

Lanzan un vocabulario galego
con 125 termos sobre vacinas
O Servizo de Normalización Lingüística da USC presenta esta listaxe
en liña con rexistros do ámbito dos antíxenos e da inmunización
‘Termos esenciais de vacinas’ é unha listaxe de denominacións integrada por 125 rexistros de bUSCatermos
que describen conceptos relacionados co ámbito dos
antíxenos, as súas tipoloxías e as campañas de inmunización. O Servizo de Normalización Lingüística da USC
publicou en liña este vocabulario logo de impulsar a fins
de 2020 outra lista de rexistros nutrida con case 200 termos relacionados coa pandemia da COVID-19 nas súas
vertentes sanitaria e epidemiolóxica.
Para cada un dos rexistros relacionados co eido dos
antíxenos preséntase, como mínimo, a área ou áreas
temáticas a que pertence, e os nomes polos que é coñecido en galego, español e inglés; e na maior parte dos
casos, tamén a súa definición en galego. Para buscar
unha palabra ou expresión concreta dentro da lista de
denominacións, pode empregarse o buscador integrado
no navegador premendo Control+F; mentres que para
buscar unha palabra ou expresión noutro idioma, debe
facerse a través da interface de bUSCatermos.

A selección dos conceptos básicos, así como a identificación dos equivalentes noutras linguas realizouse a
partir das Follas de información de vacinas do Servizo
Galego de Saúde, xunto cos recursos Terminologia de
les vacunes (Termcat), Vaccination glossary (European
Commission) e Vaccine & Immunization (Centers for Disease Control and Prevention).
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Os científicos da USC José Tubío e Martín Santamarina tomaron parte na secuenciación de 64 xenomas
humanos a unha resolución sen precedentes. O traballo publicouse na revista Science e abre o camiño
á seguinte xeración de estudos sobre variación xenética e constitúe un importante paso ao revelar a cara
oculta do xenoma e ampliar o coñecemento sobre a
diversidade
xenética
antes oculta no ADN
das poboacións humanas.
O profesor Tubío explica que “é probable que
nun futuro non moi afastado o xenoma de cada
individuo sexa resolto e
esta información se utilice de maneira rutineira na clínica. A día de
hoxe, secuenciar cada
un destes xenomas supón uns 15.000 euros. Con
todo, é menos da metade que hai dous anos”. Estes avances constatan, por tanto, que probablemente
esteamos ante “os inicios dunha nova era na medicina baseada na recolección dunha inxente cantidade
datos biomédicos e a súa aplicación na prevención,
diagnóstico e tratamento de enfermidades”, apunta.
O consorcio internacional HGSVC, liderado por inves-

tigadores da Universidade de Washington, o Centro
Europeo de Bioloxía Molecular (EMBL), o Laboratorio
Jackson e a Universidade de Düsseldorf, empregou
tecnoloxías de secuenciación do ADN de última xeración para conseguir explorar os recunchos máis
recónditos dos cromosomas humanos. Estas rexións,
coñecidas na xerga xenómica co nome de “ADN repetitivo”, a pesar de
ser ricas en variación
xenética, permanecían
ocultas debido á súa
natureza iterativa.
En total, os investigadores
exploraron
cunha resolución sen
precedentes, 64 xenomas de persoas cunha
ancestría moi diversa
(Europa, América, Asia,
África e
Oceanía).
Identificáronse máis de 100.000 variantes estruturais,
mutacións de maior escala que afectan a porcións
notables dos nosos cromosomas, alterando ou reorganizando o noso código xenético. Isto supón case
tres veces máis variantes detectadas por individuo
se o comparamos con estudos previos. Entre todas
estas variantes, descubríronse novas mutacións con
potencial implicación en enfermidades.

Carmen Álvarez ingresa
no American Institute
for Medical Engineering
A presenza de investigadoras galegas no American
Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) increméntase coa recente designación da catedrática de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da
USC Carmen Álvarez Lorenzo como fellow desta asociación. Convértese na segunda galega que accede
ao claustro de AIMBE tras a incorporación de María
José Alonso en 2017, e na sexta persoa de nacionalidade española entre os máis de 1.500 integrantes
deste claustro altamente cualificado.
A designación de Carmen Álvarez tivo en conta as
súas “sobresaíntes contribucións ao campo dos sistemas bioinspirados para administración de fármacos,
e en particular dos entramados sensibles a estímulos
e con capacidade de recoñecemento molecular”. O
AIMBE é unha organización sen ánimo de lucro con

sede en Washington DC, fundada en 1991, que reúne
as persoas máis relevantes nos campos da enxeñaría
médica e biolóxica.
O seu obxectivo é fomentar a innovación nestes eidos en beneficio da sociedade. O College of Fellows
do AIMBE componse de expertos e expertas recoñecidos como os máis sobresalientes na academia, a
industria e no sector educativo, polas súas achegas
nos seus respectivos ámbitos de actividade.
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O IGFAE, nunha nova tecnoloxía
de raios X para imaxe médica
O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías lidera unha
investigación para producir imaxes tomográficas de alta resolución
Un equipo liderado polo Instituto Galego de Física de
Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Xunta de
Galicia conseguiu xerar raios X mediante unha nova
tecnoloxía de aceleración de electróns usando pulsos
láser ultracurtos. Esta é a primeira vez que o equipo
produce raios X con pulsos láser de forma estable durante longos períodos de tempo, obtendo as primeiras imaxes tomográficas con esta nova fonte de raios
X. En colaboración coa Universidade de Salamanca,
os resultados do traballo foron publicados na revista
Physica Medica.
Esta investigación realízase no Laboratorio Láser de
Aceleración e Aplicacións (L2A2) da USC, equipado
cun dos poucos sistemas láser que existen no mundo capaz de producir
pulsos láser cunha
potencia de 50 teravatios (1012 vatios, un
billón de vatios). Como
explican integrantes
do equipo compostelán, ao focalizar estes
pulsos sobre un material xéranse campos
electromagnéticos moi
intensos, capaces de

acelerar en poucas micras (0,001 milímetro) partículas a grande enerxía. Esta tecnoloxía permitirá construír aceleradores de partículas compactos con aplicacións médicas no futuro.
“A vantaxe desta nova tecnoloxía é que, ao ter un foco
xerador de raios X de dimensión micrométrica, conséguense imaxes de mellor calidade cunha menor
cantidade de raios X”, asegura José Benlliure, investigador do IGFAE e coautor deste traballo. “Ademais,
pódese aplicar unha nova técnica de reconstrución
da imaxe, radiografía por contraste de fase, que permite visualizar materiais de diferente densidade, en
particular tecidos biolóxicos”. Os investigadores do
IGFAE puideron aplicar esta nova técnica tanto a radiografía convencional como a imaxes tomográficas
en tres dimensións.
Recentemente, o IGFAE iniciou un proxecto en colaboración coa
Universidade Complutense de Madrid, a
Universidade de Salamanca e a empresa
Sedecal SL para estudar a posibilidade de
utilizar esta nova tecnoloxía.

‘Na procura da noite’: a USC edita
as mellores astrofotografías galegas

O libro coordinado por Salvador Bará e Jorge Mira foi galardoado
nos XXII Premios Nacionais de Edición Universitaria
O e-book Na procura da
noite. Fotografando o ceo
nocturno, elixido Mellor
edición dixital e multimedia
nos XXII Premios Nacionais
de Edición Universitaria, xa
está dispoñible de balde
e en aberto na páxina do
Servizo de Publicacións e
Intercambio Científico da
USC. O libro consta dunha
selección de instantáneas realizadas polos mellores
fotógrafos do ceo nocturno de Galicia que achegan a
súa ollada particular para esta obra.
Trátase “dun grupo de soñadores que, sendo sensi-

bles ao instinto ancestral
de mirarmos cara ao ceo,
se lanzaron á procura da
noite a rescatar ese tesouro apagado polo malgasto
de luz artificial”, tal e como
apuntan no seu limiar Salvador Bará Viñas e Jorge
Mira Pérez, profesores do
Departamento de Física
Aplicada da USC, promotores e coordinadores da obra. Para o director do Servizo de Publicacións, Juan L. Blanco Valdés, esta obra
“tivo unha ‘cociña’ moi complexa, tamén dende o punto
de vista da xestión dos dereitos”.
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Case 40 científicos da USC,
entre o 2% dos máis citados do mundo
Os catedráticos María José Alonso, de Farmacia, e Juan José
Nieto, de Matemáticas, figuran nas posicións máis destacadas
Un total de 39
investigadores e
investigadoras
da USC sitúanse
entre o 2% dos
científicos máis
citados e influentes do mundo
en 22 campos
científicos e 176
subcampos. Así o establece a base
de datos elaborada por John P. A.
Ioannidis da Universidade de Stanford, xunto con Kevin W. Boyack de
SciTech Strategies e Jeroen Baas da
empresa Elsevier. O catedrático de
Análise Matemática Juan José Nieto
é o nome da USC que aparece na
posición máis destacada, seguido da
catedrática de Farmacia e Tecnoloxía
Farmacéutica, María José Alonso.
Por campos científicos, a USC destaca en Medicina Clínica, así como
no campo relativo a Física e astro-

nomía, con oito
investigadores
respectivamente. Cinco son
os investigadores destacados
en Química; e
catro, en Ciencias da Terra e
medioambientais. En Economía e Negocios, a USC
sitúa a tres investigadores, tal e como
sucede en Agricultura, Pesca e Ciencias Forestais. Enxeñaría, o campo
relativo a Matemáticas e Estatísticas,
así como á Investigación Biomédica
abarcan dous científicos da USC cada
un; mentres que un científico da USC
destaca en Bioloxía e outro en Tecnoloxías Estratéxicas. Esta base de datos
está integrada por preto de 160.000
científicos e científicas e proporciona
información sobre citas, índice h e
índice hm axustado.

O informe mundial máis completo sobre
o estado do solo, con selo da UVigo
A catedrática Mª Jesús Iglesias Briones participa na iniciativa
da FAO, que serve de apoio á Axenda 2030
A importancia que desde hai tempo
se lle dá á biodiversidade aérea, en
especial á de plantas e animais, non
se corresponde coa que se lle outorga á biodiversidade do solo, que
non obstante
é responsable
da provisión de
servizos sistémicos tan determinantes como
a regulación do
clima, a achega
de auga limpa
ou a protección
fronte a pragas
e enfermidades.
Co obxectivo de contribuír á sensibilización sobre a importancia da diversidade do solo, así como o de destacar
o seu papel na procura de solucións ás
ameazas globais que na actualidade

sofre a súa biodiversidade, a Alianza
Mundial para o Solo da FAO (Food
and Agriculture Organization) das
Nacións Unidas, impulsou a elaboración do informe State of Knowledge
of Soil Biodiversity (ver PDF),
que contou coa
participación
de máis de
300 científicos
e científicas de
todo o mundo.
A catedrática do
Departamento
de Ecoloxía e
Bioloxía Animal
da UVigo María Jesús Iglesias Briones
é a única representante dunha institución académica e de investigación
galega que participou neste importante traballo.
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Juan Lema, ‘Laurea
ad Honorem’ do
Politécnico de Milán

O Ministerio italiano de Universidades
e Investigación outorgou en marzo
de 2021 ao profesor emérito da USC,
Juan M. Lema Rodicio, membro do
Centro Singular CRETUS, a Laurea ad
Honorem do Politécnico de Milán, o
máximo recoñecemento que concede
esta universidade.
Con esta distinción quérese premiar
a importante contribución de Lema
Rodicio ao campo da biotecnoloxía
ambiental, particularmente no desenvolvemento de tecnoloxía e de procesos de tratamento e recuperación de
recursos dos residuos. Este recoñecemento pode considerarse a versión
italiana do Doutoramento honoris causa. O Politécnico de Milán concedeu
menos dunha ducia destas distincións
honoríficas no últimos dez anos, entre
as que se atopan as outorgadas aos
arquitectos Álvaro Siza e Nicholas
Grimshaw, ao deseñador Giorgio Armani, ao profesor no eido da Enxeñaría Civil Dan Frangopol, a Luca Cordero dei Montezemolo, ex presidente de
Ferrari; ou Maurizio Boiocchi, director
técnico de Pirelli; así como a Paul
Krutzen, premio Nobel de Química en
1995.
Este título académico honorífico conferido polo Politécnico de Milán súmase
ao nomeamento de Lema como honoris causa pola Pontificia Universidade
Católica de Valparaíso (Chile) en 2015
e a de Honorary Professor pola Universidade de Queensland (Australia)
en 2018. Asemade, Juan Lema recibiu, entre outras distincións, o título
de Fellow pola International Water Association en 2014, a Insignia de ouro
da USC (2013) e a Medalla de ouro de
Enxeñería Química da Universidade
de Valladolid (2010).

Marzo 2021

Abril 2021

A Misión Biolóxica de Galicia
cumpre 100 anos a prol do agro galego
O centro de investigación agrícola e gandeiro situado en Pontevedra
pertence ao Consello Superior de Investigacións Científicas

O xoves 1 de abril de 2021 cumpriu 100 anos a fundación da Misión Biolóxica de Galicia (MBG), un dos
centros científicos máis sobranceiros de Galicia, especializado no eido da agricultura e a gandería. A
MGB foi aberta por iniciativa da Xunta de Ampliación
de Estudos e Investigacións Científicas (JAE), institución que tivo un papel básico no desenvolvemento
científico e cultural de España ata a súa desaparición
co golpe de Estado de 1936. Xa coa ditadura, pasou
a depender do Consello Superior de Investigacións
Científicas (CSIC) desde 1939.
O obxectivo fundacional da Misión Biolóxica de Galicia era realizar investigacións e traballos de bioloxía
aplicados á agricultura e a gandería de Galicia. O
seu primeiro director foi Cruz Gallástegui e nos seus
primeiros anos o labor centrouse na obtención de variedades vexetais e gando porcino de boa calidade,
así como na transmisión dos devanditos coñecementos ao sector agrario.
As súas primeiras instalacións estiveron en Santiago de Compostela, na Escola de Veterinaria, que en
1927 se trasladou a León. Nese contexto, Daniel de
la Sota, presidente da Deputación de Pontevedra,
xunto con outras personalidades da época, facilitou o traslado da MBG a Pontevedra: nun primeiro
momento, á leira da Tablada e, posteriormente, á leira e Palacio de Salcedo, coñecido como “Pazo de
Gandarón”, propiedade da Deputación e a súa sede
actual.
A partir de 1930 os traballos da MBG centráronse na

mellora xenética do millo e na obtención de variedades de castiñeiro resistentes á tinta (unha das súas
principais enfermidades), esta última liña consolidada por Ernesto Vieitez.
A difusión en toda España da raza de porcina inglesa Large White foi outro dos obxectivos da MBG . E
fundouse, por iniciativa de Miguel Odriozola, a piara,
que pronto adquiriu gran desenvolvemento e difundiuse por todo o país para a mellora xenética do gando porcino. No período 1940-1950 a MBG consolidou
as súas primeiras liñas de investigación sobre mellora xenética vexetal e animal e fisioloxía.
Entre 1960-1973 pecharon algunhas das liñas de
investigación por xubilación ou traslado dos investigadores. Mantívose a sección de Química Agrícola,
baixo a dirección de Benito Sánchez, que iniciou o
estudo dos solos agrícolas das provincias de Ourense e Pontevedra. As investigacións sobre xenética
vexetal sufriron un parón ata que, a partir de 1973,
Amando Ordás retomou a liña de investigación de
mellora xenética de millo, comezando a colleita de
variedades locais de millo e o inicio de programas de
selección e mellora.
A partir de 1980 abríronse novas liñas de investigación e incorporouse máis persoal, o que permitiu
desenvolver novos programas baseados en máis
cultivos de importancia para Galicia: os legumes, as
brásicas e a vide. Colleitáronse e caracterizaron recursos xenéticos destas especies, conservadas no
banco de xermoplasma da MBG.
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Sucesión de premios para Mª José Alonso
A científica do Centro de Investigación en Medicina Molecular
e Enfermidades Crónicas (CiMUS) acumula recoñecementos
A científica María José
Alonso acumulou recoñecementos no último
curso académico, no
que recolleu o galardón
a Excelencia Científica
que concede a Fundación AstraZeneca, o
Premio de Investigación
Burdinola, que recoñece
á súa contribución aos
avances en biomedicina
personalizada no eido
da Nanotecnoloxía, ademáis de ingresar na Academia Nacional de Medicina de Bélxica, tres distincións
que se suman a unha longa carreira de méritos que xa
suma máis de trinta galardóns internacionais.
María José Alonso, investigadora no Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades
Crónicas (CiMUS), é catedrática de Biofarmacéutica
e Tecnoloxía Farmacéutica na USC, onde entre os
anos 2006 a 2010 foi Vicerreitora de Investigación e
Innovación. Traballou como científica visitante na Universidade de Paris XI, (1986-87), na Universidade de
Angers, Francia (1989) e no MIT, Estados Unidos, durante 1991-1992 e en 2012.

O seu laboratorio ten
tres décadas de experiencia na formulación
de
macromoléculas,
é dicir, péptidos, proteínas, antíxenos, anticorpos
monoclonais
e polinucleótidos, utilizando sistemas de administración baseados
en polímeros, alén de
ser pioneira en numerosos descubrimentos no
campo da nanotecnoloxía farmacéutica e a nanomedicina. María J. Alonso coordinou varios consorcios
de investigación financiados pola OMS, a Fundación
Gates e a Comisión Europea. É a autora máis citada
en España na área de Farmacia e Farmacoloxía e estivo entre os TOP TEN en Farmacoloxía (clasificación
internacional Times Higher Education, 2010) (Índice
H 96). Recentemente, pasou a formar parte da Power
List dos investigadores máis influentes no campo da
Biofarmacia (The Medicine Maker, 2020).
A profesora Alonso é, asemade, inventora de 22 familias de patentes, a maioría delas con licenza para a
industria e é parte de dúas start-up.

Juan Romero, da UDC, premio europeo
en computación evolutiva
O investigador da Universidade da Coruña foi recoñecido
polas súas achegas a esta especialidade da Intelixencia Artificial
O investigador da Universidade da Coruña Juan
Romero foi galardoado co “Award for Outstanding
Contribution to Evolutionary Computation in Europe”
outorgado pola sociedade científica SPECIES. Este
premio europeo outórgase ao investigador que máis
contribuíu á investigación en Intelixencia Artificial e á
técnica de Computación Evolutiva nos últimos anos.
A computación evolutiva é unha rama da Intelixencia
Artificial que propón o uso de mecanismos inspirados
na xenética para a resolución de problemas. Estas ferramentas permiten que, por exemplo, o computador
poida crear un programa que resolva un problema,
por se só, sen necesidade de que un humano constrúa ese programa.
Juan Romero formou parte activa no crecemento da
Intelixencia Artificial aplicada á tarefas creativas e estéticas como artes, música ou deseño, sendo o funda-

dor e responsable do congreso “Artificial Intelligence
applied to Music, Sound, Art and Design”, que actualmente é o maior congreso internacional dedicado a
Intelixencia Artificial aplicado a temas de creatividade
e estética.
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O biotecnólogo coruñés César
de la Fuente, Premio Princesa de Girona

Marcos Martinón, galego en Cambridge,
acada a prestixiosa Advanced Grant

O investigador, afincado nos EUA e formado no MIT de Massachusetts,
investiga para atopar novos antibióticos fronte ás ‘súperbacterias’

O arqueólogo liderará REVERSEACTION, iniciativa coa que obtivo
2,5 millóns, para estudar a tecnoloxía nas sociedades non xerarquizadas

César de la Fuente Núñez foi recoñecido co Premio
Fundación Princesa de Girona de Investigación Científica 2021. O nome do premiado anunciouse no decurso dun acto presidido por Felipe VI. Un xurado de
expertos valorou “o seu liderado e excelente traxectoria científica no campo da bioloxía computacional que
aúna unha produtividade científica extraordinaria cunha capacidade de transferencia da tecnoloxía desenvolvida”. O xurado remarcou tamén que “o deseño de
novos antibióticos por computación é de enorme relevancia social e industrial”. Ademais, destacou que o
premiado “é un dos innovadores máis importantes do
mundo por dixitalizar a evolución para crear antibióticos mellores e a súa actividade en defensa de grupos
socialmente desfavorecidos”.

O científico coruñés leva a cabo una das investigacións máis prometedoras para vencer ás temidas superbacterias, resistentes aos antibióticos. César de la
Fuente Núñez (A Coruña, 1986) é profesor catedrático
na University of Pennsylvania (Estados Unidos) onde
lidera o Machine Biology Group, que ten como obxectivo principal desenvolver novos antibióticos mediante
computadores.
É licenciado en Biotecnoloxía pola Universidade de
León e doutor en microbioloxía e immunoloxía pola
University of British Columbia (Canadá), grazas a unha
bolsa da Fundación “La Caixa”. Realizou estadías
de investigación e formación en destacados centros
como o Massachusetts Institute of Technology -MIT-,
grazas a unha bolsa da Fundación Ramón Areces.

O arqueólogo Marcos
Martinón Torres (Ourense,
1977), catedrático de Arqueoloxía da Universidade
de Cambridge, obtivo recentemente o financiamento do Consello Europeo
de Investigación (ERC)
a través da convocatoria
Advanced Grant, unha das
máis prestixiosas liñas de
apoio á investigación na
UE, para estudar como
era a cooperación nas
sociedades prehistóricas que se desenvolveron sen
xerarquías.
O proxecto, que leva o nome de REVERSEACTION,
recibirá 2,5 millóns de euros nesta convocatoria,
deseñada para apoiar o traballo de científicos cunha
traxectoria recoñecida de investigación nos últimos 10
anos. En declaracións á Universidade de Cambridge,

Un dos científicos máis citados do mundo
incorpórase á Universidade de Vigo
Jianbo Xiao, experto en investigación alimentaria,
foi incluído catro veces desde 2016 na listaxe ‘Highly Cited Researchers’

Morre o astrónomo galego José Luis
Comellas, descubridor de 20 estrelas
O historiador e astrónomo ferrolán José Luis Comellas faleceu o 23 de abril, na súa casa
de Sevilla aos 93 anos. Autor
de máis de corenta libros de
historia, astronomía e música,
algunhas das súas obras están consideradas clásicos do
estudo en numerosas universidades.
Hai dous anos, con 90 xa cumpridos, publicou
“Cen obras musicais” e preparaba outro volume
sobre grandes exploradores como Marco Polo.

Ademais, a súa “Guía do Firmamento” está considerado un
libro de cabeceira para varias
xeracións de astrónomos.
Profesor emérito de Historia
Contemporánea da Universidade de Sevilla e doutor “honoris causa” pola Universidade
arxentina de Mendoza, Comellas -nado en Ferrol en 1929estudou Filosofía e Letras na Universidade de Santiago, onde obtivo o premio extraordinario fin de
carreira.
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Marcos Martinón explica:
“Moitas sociedades prehistóricas desenvolveron
con éxito vidas complexas
e ricas sen necesidade de
xerarquías permanentes
de poder e autoridades
coercitivas. Podería dicirse que elixiron cooperar,
e non só para garantizar
a supervivencia. A falta
de estruturas estatais non
lles impediu desenvolver
e manter tecnoloxías
complexas, creando artefactos extraordinarios que
requirían materiais exóticos, habilidades desafiantes e
acordos laborais. Estou ansioso por entender por que,
pero tamén por como o fixeron”.
Marcos Martinón-Torres é licenciado en Historia pola
USC. Estudou o doutoramento e traballou posteriormente no University College de Londres (UCL).

Tras ser seleccionado no programa de captación de
talento HCR da UVigo 2020, o investigador chinés
Jianbo Xiao incorporouse ao grupo AA1 de Investigacións Agroambientais e Alimentarias da UVigo, no
que desenvolverá o seu labor os próximos tres años.
Procedente da Universidade de Macau, Jianbo Xiao

asegura que a súa chegada á Universidade de Vigo
“significa un novo comezo, un novo paso e unha nova
vida para min”, e tamén para a súa familia ao completo, coa que o investigador viaxou desde China á
cidade olívica, na que nunca antes estivera, pero da
que asegura ter aprendido moito a través de internet.
“Aínda que souben de Vigo desde o ano 2015 por
un colega internacional, foi en 2017 cando me puxen en contacto por vez primeira co profesor Jesús
Simal-Gándara e desde 2019, cooperei con el en investigación e publicando”, explica o estudoso dos polifenois dietéticos, nado en 1979 en Juiangsu (China),
e que desde o ano 2016 foi incluído catro veces na listaxe de Clarivate Analytics Highly Cited Researchers.
“Jianbo Xiao vén a reforzar o ámbito agroalimentario,
un dos ámbitos polos que aposta a Universidade de
Vigo, e que pretendemos que remodele e transforme
a agrupación estratéxica Citaca nun futuro centro de
relevancia internacional no eido agroalimentario”, explica a vicerreitora de Investigación, Belén Rubio.
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Maio 2021
Isabel Pastoriza,
premio da Real
Sociedad Española
de Química

“Un recoñecemento ao labor investigador que levamos facendo no grupo
de Nanobiomateriais Funcionais (ata
hai pouco Grupo de Química Coloidal) nos últimos anos. Polo tanto supón unha grande alegría para min”.
Así valora a docente e investigadora
da UVigo Isabel Pastoriza Santos o
Premio a la Excelencia Investigadora
2021 que lle outorga a Real Sociedad
Española de Química e que se insire
dentro dos galardóns que a RSEQ entrega todos os anos, e cos que tamén
recoñece noutras categorías a novas
e novos investigadores, unha carreira
distinguida, a tarefa educativa e divulgativa de docentes de ensino preuniversitarios e colaboracións con outras
sociedades. A estes galardóns súmase a medalla de ouro da Real Sociedade, que recoñece a traxectoria de
excelencia dun dous seus membros,
con atención a súa singularidade, visibilidade internacional e liderado actual na disciplina. Outra investigadora
galega, a profesora da USC Concepción González Bello, converteuse este
mesmo ano na primeira muller en recibir a medalla Ignacio Ribas, outro
dos premios que tamén outorga esta
institución.
“É un recoñecemento a nivel nacional
e axuda a darte a coñecer entre as
diferentes ramas da Química”, explica
Isabel Pastoriza en relación con este
galardón.
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Galicia terá un grao e máster
en Intelixencia Artificial en 2022

A USC participará nun experimento
na Estación Espacial Internacional

As tres universidades e a Xunta asinan un acordo para impartir
as titulacións, con 150 prazas de grao e 60 de mestrado

O equipo que dirixe Jesús Requena no CiMUS buscará
na falta de gravidade do espazo novas dianas terapéuticas

A Xunta de Galicia e as tres universidades públicas galegas (UDC,
UVigo e USC) asinaron en Santiago
de Compostela un acordo polo que
as titulacións de grao e mestrado en
Intelixencia Artificial serán interuniversitarias, por considerar “importante garantir o equilibrio territorial que facilite
o acceso máis xeneralizado posible a
este tipo de estudos tendo en contra a
súa influencia económica e social nos
vindeiros anos”, tal e como recolle o
documento. A previsión é que comezar
a impartir a formación desde o curso
2022/2023 cunha oferta total de 150
prazas de grao e 60 de mestrado. Este
número de prazas repartirase equitativamente entre as tres institucións (50
e 20, respectivamente).

O presidente da Xunta, Alberto Núñez
Feijoo, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e os tres reitores (Julio
Abalde, Manuel Reigosa e Antonio
López), manifestaron a súa satisfacción polo acordo. Durante a sinatura,
Feijóo incidiu en que o proceso de
implantación realizarase sobre dous
piares básicos: a colaboración, xa
que a planificación destas titulacións e
todo o seu proceso de implantación se
realizará de xeito consensuado e dialogado; e o equilibrio territorial, “porque
serán os títulos máis accesible dos
que se imparten en Galicia”, matizou.
A memoria de verificación do grao, que
será única para as tres universidades
asinantes, contemplará un plan de
estudos cunha duración de catro anos.

Premio nos EUA para a empresa
Libera Bio, nacida na USC
A Fundación Nacional
para a Investigación do
Cancro dos Estados
Unidos (NFCR) galardoou á compañía biofarmacéutica Libera
Bio, nacida ao abeiro
da USC, nos Premios
Salisbury 2021 para
a Investigación Traslacional.
Libera Bio, cuxa misión
é desenvolver unha
nova xeración de Nanomedicamentos
de Precisión destinados a mellorar o
tratamento do cancro, nace en 2020
froito de décadas de investigación do
laboratorio da profesora María José
Alonso, no CiMUS da Universidade de
Santiago (USC), e grazas ao apoio de
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GAIN (Axencia Galega
de Innovación) a través
do seu Programa IGNICIA-Proba de Concepto. A doutora Desirée
Teijeiro, con 18 anos de
experiencia en Nanomedicina nos sectores
académico e industrial
e hoxe Directora de
Operacións de Libera
Bio, liderou e xestionou
con éxito o proxecto
de Valorización, e é co-fundadora da
empresa xunto á profesora Alonso,
Olivier Jarry (actual CEO) e a USC.
Libera Bio desenvolve un novo vector
que libera anticorpos monoclonais a
nivel intracelular para tratar dianas
terapéuticas contra o cancro.

A investigación espacial convértese nunha nova xanela de acceso
aos avances biomédicos do grupo
Molecular Pathology of Rare Diseases, pertencente ao Centro de
Investigación en Medicina Molecular
e Enfermidades Crónicas da USC
(CiMUS). O equipo que dirixe Jesús
Requena e que traballa en dilucidar a
estrutura dunhas moléculas altamente
infecciosas denominadas prións coa
intención de combatelas, participará
nun consorcio internacional formando
parte da misión espacial Axiom, que

a este estado interfiren co pegamento
e levan a proteína á súa destrución.
A investigación, probada en proteínas
priónicas, precursoras dos prións,
ofrece un horizonte esperanzador non
só neste campo senón para o desenvolvemento de fármacos en xeral.
O foco de investigación do equipo
da USC é a bioquímica de prións. Os
prións PrPSc causan enfermidades
neurodexenerativas letais e as encefalopatías esponxiformes transmisibles.
Fixéronse famosos durante a crise
europea da enfermidade das vacas

se desenvolverá a comezos de 2022
na Estación Espacial Internacional.
“Levar ao espazo exterior na Estación
Espacial Internacional o que aínda
non se logrou na Terra ofrécenos
oportunidades inmensas para avanzar no deseño racional de fármacos
máis efectivos e dirixidos”, explica o
investigador da USC Jesús Requena.
“O experimento ZePrion comprobará
se, en ausencia de gravidade, é posible obter unha proba de concepto
con potencial farmacolóxico diverso a
partir da proteína priónica, a proteína
precursora dos prións, pero que non é
infecciosa e permite traballar con ela
sen ningún risco para a tripulación”,
engade Requena.
A idea de base é un algoritmo de
modelización molecular que permite
identificar estados de pegamento
intermedio das proteínas. Así, unha
vez identificado este estado pódese
facer un filtrado in silico para atopar
agonistas das proteínas que ao unirse

tolas. “O noso obxectivo é dilucidar
a estrutura dos prións PrPSc que, na
nosa opinión, teñen a clave para comprender como se propagan e deseñar
racionalmente os fármacos para combatelos”, apunta Jesús Requena. Este
fito espacial permite ao grupo abrir
novas posibilidades de investigación
no campo dos prións, unha liña que
centra o seu traballo desde hai anos e
que conseguiu ata o momento algúns
resultados satisfactorios.
A misión Axiom, a primeira de carácter
privado na historia da exploración
espacial, integra a submisión que dá
soporte ao experimento do grupo da
USC. Trátase da misión Rakia, 100%
israelí na que, ademais da Fundación Keren Ramon como promotora,
participan a Universidade de Tel
Aviv, a empresa SpacePharma e a
Israel Creutzfedt-Jakob Foundation.
O Instituto CIBIO da universidade
italiana de Trento colabora tamén
nesta iniciativa.
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Concepción
González Bello,
medalla Ignacio Ribas

Concepción González Bello, profesora
do Departamento de Química Orgánica da USC e investigadora do Centro
Singular de Investigación en Química
Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS), converteuse recentemente na
primeira muller que recibe a medalla
Ignacio Ribas, concedida pola Real
Sociedade Española de Química e
que recoñece a súa traxectoria científica ascendente, destacando tanto a
súa calidade como a súa proxección
estatal e internacional.
A investigación de González-Bello
céntrase no desenvolvemento de novas terapias para o tratamento das
infeccións causadas polos patóxenos
resistentes a múltiples fármacos, ben
sexa desactivando os mecanismos
de comunicación entre células ou
bloqueando a sofisticada maquinaria
bacteriana para causar resistencia aos
antibióticos. Ademais, as súas liñas de
traballo inclúen estudos de simulación
de biomacroméculas para comprender a plasticidade das proteínas ou o
deseño de compostos baseado na estrutura, o movemento e o mecanismo
de acción.
O equipo que dirixe Concepción González Bello no CiQUS aborda un dos
prinicipais retos de saúde pública nos
vindeiros anos. Os fármacos actuais
perderon eficacia fronte ás superbacterias, xa que estas desenvolveron
sofisticados e eficientes mecanismos
que “evitan a súa acción”, sendo o
máis importante a destrución do antibiótico antes de que chegue a matar a
bacteria, tal e como sinala a profesora
González Bello ao Xornal da USC. Estes microorganismos son o “pesadelo” entre os pacientes hospitalizados
cun débil sistema inmune e dificultan
tamén o manexo das infeccións habituais en pacientes vulnerables sometidos a quimioterapia fronte ao cancro.

Xuño 2021

Xuño 2021

Galicia ten unha das maiores
densidades mundiais de lobos

Illas Cíes, un ecosistema na fronteira

Os biólogos Pedro Alonso, David Martínez e Miguel Hevia constatan
a existencia de 16 grupos reprodutores nunha área de 2.900 m

A candidatura das Illas
Cíes ao Patrimonio Mundial da Unesco presentou
en xuño de 2021 unha
publicación científica que
recolle as investigacións
realizadas por un equipo
de máis de 20 investigadores nos últimos anos.
O texto é froito do traballo de expertas e expertos pertencentes ás tres
universidades galegas, o
Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC e o Centro
Oceanográfico de Vigo (IEO), coordinados por Emilio
Fernández, catedrático de Ecoloxía da Universidade
de Vigo, e Carlota Barañano, oceanógrafa e membro
do comité da candidatura das Illas Cíes ao Patrimonio
da Humanidade.
O traballo conta coas achegas dun bo número de investigadores, que abordan o arquipélago desde a
perspectiva bioxeográfica, o patrimonio xeolóxico, os
hábitats e especies terrestres, costeiros e mariños das
Cíes, os procesos ecolóxicos que se desenvolven nas
illas, a paisaxe, as ameazas, impactos e vulnerabilida-

O norte da provincia de Lugo e o extremo nordeste
da provincia da Coruña rexistran máis de 20 grupos
de lobos (Canis lupus) potencialmente reprodutores,
o que converte a área nunha das que alberga maiores
densidades de poboación do cánido en todo o planeta. Así o estiman os datos da mostraxe realizada
polos biólogos Pedro Alonso, David Martínez e Miguel
Hevia, que recolleu a revista Recursos Naturais, publicada polo Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader) da USC.
A análise realizouse durante 2019 e 2020 nunha su-

perficie de 2.900 quilómetros cadrados, nunha liña
que vai de Ribadeo á Pontenova, percorrendo logo o
territorio en sentido oestea ata Abadín, Vilalba e Monfero. Tamén se inclúen datos da serra da Capelada e
as nacentes dos ríos Mera, Sor, Landro, Eume, Ouro e
Masma cara ao mar e co Eo como límite cara o leste.
Os resultados, que probaron a existencia de 16 familias reprodutoras, supoñen un incremento respecto
aos seis grupos contabilizados no último censo oficial
da Xunta, que compilaba información de 2013, 2014
e 2015. Neste sentido, o novo estudo atopa indicios
de presenza e evidencias da existencia de grupos familiares nas serras da Faladoira e Coriscada e áreas
como O Vicedo ou A Mariña oriental, onde non se detectaran cánidos nos censos autonómicos.
Ademais da estimación de 22 grupos potencialmente reprodutores, apúntase á presenza doutros individuos solitarios na rexión, o que leva aos autores a
concluír que o nordeste de Galicia ten uns “valores
de desnidade dos máis elevados en toda a área de
distribución mundial da especie”, con entre 4,99 e 11

exemplares por cada 100 quilómetros cadrados, cunha densidade media de entre 5 e 7.
Segundo explica á USC o biólogo Pedro Alonso, o
crecemento das poboacións experimentadas por esta
especie non se cingue ao último lustro, senón que se
estende cara ás últimas décadas. “Estes rexistros poñen en destaque a necesidade de actualización das
estimativas de poboación da especie”, precisa.
O progresivo despoboamento das áreas rurais, o
que implica unha redución do número de lobos que
morren a consecuencia do furtivismo, é un dos factores que, segundo Alonso,
favorece o incremento das
poboacións de lobo no nordeste de Galicia. A existencia
de alimentación abundante
nos montes da contorna, a
proliferación de plantacións
de eucaliptos e o progresivo
abandono da cría de gando
no monte, sobre todo da cabana equina, son outros dos
parámetros que, como valora
Alonso, contribúen á expansión e propagación do lobo.
Alén de apelar á conveniencia
de arbitrar mecanismos orientados a controlar a demografía de Canis lupus, Alonso
relaciona a alta densidade de
lobo nesta rexión do nordeste
de Galicia coa acentuada redución das poboacións
de bestas de cabalo galego de monte, en parte derivada da acción depredadora do lobo, o que diminúe
as porcentaxes poldros que acadan a idade xuvenil
e agrava aínda máis a diminución de eguas reprodutoras, cuxa poboación xa se reduciu á metade nas
últimas décadas.
Neste sentido, os autores do traballo expoñen: “Ademais das implicacións que estes resultados comportan en materia de seguimento demográfico, cabe
cuestionarse se un nivel de presenza do lobo como
o aquí exposto se traduce nunha maior recorrencia
de danos e nunha resposta social que poida poñer
en perigo a persistencia do réxime tradicional de cría
de cabalos en liberdade, sistema xa na actualidade
afectado por distintas políticas sectoriais comunitarias
e autonómicas”. Para levar a cabo o censo, o equipo
partiu do coñecemento previo das zonas de presenza
da especie, acudindo a fontes como bibliografía, novas de prensa, referencias orais, estudios e inventarios faunísticos, e un traballo de campo.
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Un libro recolleu, en formato divulgativo, o traballo do comité
científico, con expertos das universidades galegas, CSIC e IEO

des fronte ao cambio global e a ocupación e usos
humanos que se desenvolveron neste enclave ao
longo da historia.
As Illas Cíes, separadas
do continente desde hai
poucos miles de anos,
sitúanse nun sistema de
afloramento costeiro altamente produtivo, nunha
zona de fronteira entre
biorrexións, o que permite
ilustrar diversos procesos de grande interese ecolóxico e evolutivo que derivan da interacción entre sistema mariño e terrestre, e convérteas nun observatorio
excepcional dos procesos de cambio ambiental de
escala global que experimenta o planeta.
Tal e como se destaca na introdución da obra, as Cíes
sobresaen como ecosistema pola súa conformación
xeolóxica (cantís, praias, sistemas dunares ou lagoas),
a diversidade e produtividade dos seus hábitats mariños, cunha presenza representativa da fauna e flora
atlánticas, o interese pesqueiro das especies que habitan nas súas augas ou a relevancia dos seus cantís.

O Parlamento aproba a lei “Ángeles
Alvariño” pola igualdade na investigación
A normativa sitúa Galicia na vangarda, como primeira comunidade en
incluír por lei as medidas correctoras precisas nas convocatorias públicas
O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade o martes 13
de xullo de 2021 a lei
que ten por obxectivo
“garantir a igualdade real entre mulleres
e homes no ámbito
universitario e da investigación”, coñecida como lei “Ángeles
Alvariño”, na honra
da oceanógrafa ferrolá (1916-2005). A
decisión da cámara lexislativa galega dá o paso, deste
xeito, á modificación do decreto lexislativo 2/2015,
co obxectivo de “introducir medidas reguladoras que
garantan a igualdade de xénero no acceso ás convocatorias públicas de investigación nas universidades
galegas, os organismos públicos de investigación de

Galicia e outras entidades do sistema
de I+D+i galego co
obxectivo de evitar
situacións de discriminación e vulneración dos principios
de igualdade de
trato e de oportunidades”. Así mesmo,
expón o texto aprobado este martes,
“busca incorporar a
perspectiva de xénero na universidade e na investigación, co fin de facer
efectiva a igualdade entre mulleres e homes”.
Deste xeito, o novo marco legal contribuirá a “apoiar,
promover e visibilizar o traballo investigador das mulleres en Galicia e tamén a introducir mecanismos correctores e obxectivos nas convocatorias públicas”.
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O catedrático da UVigo Armando
Caballero, Premio Nacional de Xenética

Susana Rodríguez,
a galega na portada de Time

A Sociedad Española de Genética recoñece a traxectoria
do profesor vigués, experto en xenética de poboacións

A triatleta, médica e divulgadora apareceu na revista de xullo de 2021
coa súa experiencia profesional durante a pandemia da Covid-19

Cada dous anos, a Sociedad Española de Genética (SEG) concede os seus premios nacionais
como recoñecemento ao labor
científico dos investigadores
máis destacados neste campo.
Neste 2021 o catedrático da
Universidade de Vigo Armando
Caballero foi un dos dous científicos galardoados pola sociedade
estatal, neste caso na modalidade básica. O xurado decidiu
outorgarlle esta distinción ao
investigador principal do Grupo
de Xenética de Poboacións e Citoxenética “polas súas achegas
á xenética cuantitativa, evolutiva e da conservación, e especialmente na predición
do censo efectivo de poboación, a comprensión da
base xenética das mutacións espontáneas con efecto
sobre a eficacia biolóxica, e o desenvolvemento de
técnicas de análise e manexo de poboacións en conservación”. Xunto con el, recibiu o premio nacional na
modalidade aplicada, Andrés Aguilera López, cate-

“Ter unha discapacidade desde o nacemento é unha
máis das moitas cualidades que teño, e iso converteume nunha persoa que ama os retos; a miña discapacidade non me define, pero é unha parte moi forte do
meu carácter”. Así resume Susana Rodríguez Gacio, a
triatleta paralímpica galega que
apareceu no primeiro número de
xullo de 2021 da
célebre revista
TIME, ocupando
a portada xunto
a varias deportistas como Naomi
Osaka, Allyson
Felix ou Sue Bird.
A reportaxe salienta tamén o
papel de Susana Rodríguez,
que nos últimos
anos foi médica
residente, especializada en
Medicina Física
e Rehabilitación,
no Hospital Clínico Universitario
de Santiago de
Compostela, durante a pandemia da Covid-19,
traballando na
asistencia telefónica a pacientes.
A pesar deste
traballo, a triatleta non deixou de
adestrar nin un
só día, facendo
remo, bicicleta estática e correndo nunha cinta na
propia casa, coa mirada posta no horizonte dos Xogos
Paralímpicos de Tokio. A fotografía de TIME reflicte o
seu día a día nestes últimos anos: un fonendoscopio
pendurado do pescozo e o uniforme de competición.
Na conversa, a doutora e atleta galega fai referencia ás
dificultades que, pola súa condición, afrontou durante
a pandemia. “Como é sabido, tocar outros obxectos
era moi perigoso. Para min foi moi duro porque como
persoa cega, confío moito en tocar as cousas para
saber como é o mundo”.

drático de Xenética da Universidad de Sevilla.
No acto de entrega destes premios, patrocinados pola Fundación Pryconsa, Caballero agradeceu a concesión dun galardón
que, recoñecía, “faime tremendamente feliz”. Valórao como
unha distinción importante, “porque o nivel dos galardoados é
moi elevado, incluíndo notables
investigadores da universidade
e o CSIC. De Galicia, por exemplo, concedéronllo a Ángel Carracedo en 2015”.
Na cerimonia, celebrada en modalidade virtual, Caballero deu
as grazas tanto aos que foron os seus profesores no
pasado, como a colegas cos que comparte ou compartiu proxectos e tamén ao Grupo de Xenética de Poboacións e Citoxenética da UVigo, que el coordinada,
e do que se amosou “moi orgulloso, non só polo nivel
científico, senón tamén pola cohesión persoal e a xenerosidade, é un pracer traballar con todos eles”.

Dúas científicas do CiQUS, premiadas
pola Real Sociedade Española de Química
Soraya Learte e Eva Rivera,
científicas do Centro de Investigación en Química Biolóxica e
Materiais Moleculares (CiQUS)
de Santiago, recibiron os Premios de Investigación que a
Real Sociedade Española de
Química (RSEQ) e a Fundación Lilly outorgan a alumnos
e alumnas de doutoramento no
ámbito estatal. O galardón recoñece a excelencia
investigadora, no ámbito académico, dos estudantes nas áreas de Química Orgánica, Farmacéutica
e Analítica.
Dos tres premios que se entregaron nesta convocatoria de ámbito nacional, dous deles foron outorgados a doutorandas do centro compostelán.
Os seus traballos foron seleccionados polo Comité
Científico entre un gran número de candidaturas
con alto nivel científico e académico, nun proceso
especialmente competitivo.

“Este recoñecemento supón,
sobre todo, unha maior motivación para seguir investigando
e unha recompensa a todos
estes anos de esforzo” sinala Eva, que desenvolve a súa
tese no CiQUS baixo a supervisión do profesor Martín Fañanás Mastral.
O seu traballo céntrase na procura de novas metodoloxías sintéticas multicomponente a través de catálisis organometálica: “Estas
reaccións permítennos construír building-blocks
altamente funcionalizados a partir de compostos sinxelos e facilmente accesibles, como son
os hidrocarburos insaturados” explica Eva. Estes
building-blocks son de especial interese pola súa
ampla versatilidade sintética, permitindo acceder
a unha gran variedade de estruturas, por exemplo,
dienos presentes en produtos naturais, segundo
explica o CiQUS.
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A entrevista, acompañada dunha vídeoreportaxe, percorreu a traxectoria vital da triatleta galega, de 33 anos.
Practicou atletismo desde os 10 anos e no ano 2010,
por casualidade, mentres buscaba información sobre
os resultados na competición duns amigos, viu que a
Federación Española de Triatlón
tiña unha sección
de paratriatlón.
“Non sabía que
existía este tipo
de deportes para
persoas con discapacidade”.
Co apoio dunha
amiga, que se
converteu na súa
guía, conseguiu
un tándem e comezou a adestrar
e competir. “En
canto crucei a
meta dixen: ‘Isto
é o que me gusta’.
A atleta viguesa,
con orixes familiares en Mondoñedo, naceu
con albinismo,
unha condición
de orixe xenética
que provoca alteracións importantes na visión e, na
meirande parte
dos casos, ausencia ou diminución de melanina
na pel, os ollos e
o cabelo. É unha
patoloxía xenética recesiva, polo que se manifesta
cando os dous proxenitores portan a anomalía no xene
(aínda que non se manifeste neles) que se fai patente
nos descendentes cun 25% de probabilidades. Afecta
a arredor de 1 de cada 20.000 persoas.
Susana Rodríguez ten albinismo oculocutáneo, que
se manifesta tanto na visión como na pel e o cabelo,
polo que a súa capacidade visual é menor do 10% do
total. Ademais da súa actividade deportiva, está moi
implicada na concienciación e divulgación sobre o
albinismo, e colabora con entidades como ALBA.
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África González: “A única certeza do
coronavirus é que chegou para quedar”

A inmunóloga publica ‘Inmuno Power’, un libro divulgativo sobre
o sistema inmunitario que aborda a pandemia e o proceso de vacinación
Como un Power Ranger. Así debuxaron a inmunóloga África González no CEIP de Laredo, en Redondela, onde a científica impartiu unha charla entre o
alumnado de Primaria. “Aquela ilustración levaba por
título Inmuno Power”, relata a catedrática da Universidade de Vigo. E aí estaba a semente do seu
último proxecto: un libro de divulgación que trata
de explicar o funcionamento do sistema inmunitario.
Máis de 200 páxinas cheas de gráficos e cores rechamantes que relatan, cunha linguaxe
accesible e nun
formato de pregunta-resposta, como
funciona o noso principal mecanismo de
defensa. Pero González vai máis alá e
tamén aborda, con
rigurosidade científica, outras moitas
preguntas: Que son
as vacinas?, Que
sabemos do coronavirus?, Como afrontaremos outras pandemias? Para obter a resposta só hai que mergullarse
nas súas páxinas.
- Como xurdiu a idea de escribir Inmuno Power? A
pandemia serviu como fonte de inspiración?
- Foron un cúmulo de circunstancias e, por suposto,
tamén influíu a pandemia. Coincidiu nun ano no que
eu estaba dedicando máis tempo á divulgación, que
é algo que levo facendo dende hai anos en institutos
e colexios. Así é que contactei coa editorial, La Esfera
de los Libros, e estivemos pensando como facelo.
Eu non quería que fose un libro sobre a pandemia.
O meu obxectivo era ensinar á xente que é o sistema inmunitario e cal é a súa importancia. É dicir, eu
quería que fose unha obra útil. Por iso Inmuno Power
está dividido en capítulos que se poden ler de maneira independente. Ademais, eu quería un libro que
chegara a todos os públicos; que calquera persoa
puidese entender de forma fácil.
- A palabra Inmunoloxía está moi presente na vida
cotiá grazas á crise sanitaria. Que debemos saber
dela?
- No que respecta á Inmunoloxía, estamos a falar dunha ciencia moi nova, aínda que din que xorde a partir
da vacina contra a varíola de Edward Jenner. Ponse
ese punto de partida porque é cando se comeza a
facer un estudo sistemático da vacinación. Mais en

realidade, se comparamos a Inmunoloxía con outras
ciencias, é moi recente. Entrou máis tarde nos plans
de estudo, como especialidade nos hospitais… Aínda falta moito coñecemento do sistema inmunitario,
que é comparado co nervioso pola súa complexidade. A pesar disto, creo que todo se pode ensinar en
distintos niveis e iso é un pouco o que intentei plasmar neste libro.
- A ciencia ten cada día máis presenza mediática.
Máis cantidade significa, tamén, unha mellor calidade?
- Se temos información
en exceso prodúcese
unha infodemia. Ou o
que é o mesmo: unha
pandemia de información. Isto provoca que
a xente estea moi cansa de escoitar, todos
os días, datos de positivos, hospitalizacións,
variantes… O noso
cerebro quere desconectar, pasar páxina e
volver á normalidade.
Eu creo que debemos transmitir a información máis
importante e só cando haxa realmente cambios significativos. Ademais, é necesario que o fagamos con
moita honestidade. Dicir o que sabemos pero tamén
o que non sabemos aínda.
- As noticias falsas tamén forman parte desa gran
cantidade de información que se consome a diario.
Como enfrontan, desde a comunidade científica,
os movementos antivacinas ou o negacionismo?
- Hai moitos aspectos dos que se podería falar. Hai
xente que só busca momentos de pandemia e crise
para vender produtos que non están testados nin
teñen aval científico e que, polo tanto, só buscan un
beneficio económico e persoal. Hai outro grupo de
persoas que son os antivacinas. Aí mestúrase a xente
que verdadeiramente é negacionista da pandemia,
que non cre que as vacinas sexan eficaces e que
pensa que as farmacéuticas queren facer diñeiro.
Logo hai xente que, non sendo antivacinas, si ten
dúbidas. É dicir, se a vacina contra o coronavirus é
eficaz, se a enfermidade neles non vai ser tan grave… E logo está toda esa xente indecisa que, ao final,
acaba por non vacinarse. As redes sociais fan que
todos as falsidades e mitos que se difunden tamén
se amplifiquen pero é importante recordar que son
grupos minoritarios en España.
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