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Nova enerxía
Chega ás súas mans o número 41 da Revista da 
RAGC, o sexto 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 cien  fi cas máis salientables do curso en 
Galicia, as ac  vidades realizadas pola Academia e 
un especial dedicado á fi gura de Juan Rof Codina, 
protagonista do Día da Ciencia en Galicia 2022. 
Neste amplo repaso ocupa un lugar central a nova 
época que se abre co remate da pandemia. A 
ciencia, a través de avances como as vacinas, vén 
de ser protagonista destes anos tan di  ciles para 
toda a Humanidade. 

Pero os avances non impiden que cheguen novos 
retos. O da enerxía, unha preocupación á que 
dedicamos un especial baseado nas xornadas 
celebradas pola Academia neste 2022, é un deles, 
se cadra o máis importante para o planeta na 
actualidade, urxido polos desastres da guerra e 
pola emerxencia certa da crise climá  ca. Con nova 
enerxía, en todos os sen  dos, chega agora esta 
revista para plasmar a arela común da ciencia que 
defende a nosa Academia.

A ciencia ó servicio da Sociedade
Juan M. Lema Rodicio ......................

Cando Rof Codina defi niu á rubia galega ...

Lourenzo Fernández Prieto
Juan Rof Codina. Un veterinario galego 
doutro tempo ..................................

Rof Codina. Os concursos de gando .........

Fiz Fernández
“Tiñamos unha percepción histórica e 
cultural dun océano infi nito” ...............

A Academia analiza o reto da enerxía ......

Carlos Pajares
“A ciencia en Galicia precisa investir en 
capital humano” ...............................

Novas  da  Academia .............................

Historia da RAGC (II) ............................

Anuario 2022
Setembro 2021 - Agosto 2022 .................

5

6

10

12

14

18

26

30

46

50

Comité editorial:  Pedro Merino Gómez (presidente), José Ramón Cancelo de la Torre (secretario),
   Manuel Freire Rama, José Rivas Rey e Antonio Ballester Álvarez Pardiñas
Produce:   GCiencia (Ciencia Galega Industrias Creativas, S.L.)
Dirección:  Eduardo Rolland e Pablo López
Textos:   Manuel R. Pan, Victoria García, José Luis Estévez, Alejandro Bassets e GCiencia
Fotografías:  Anxo Iglesias / GCiencia / Duvi / USC / UDC / CSIC / RAGC / Arquivo
Maquetación e deseño: Araceli Jáuregui (A Estudio Gráfico)
Co Apoio de:  Fundación Barrié e Secretaría Xeral de Universidades



6 7

A Ciencia ó servizo 
da Sociedade

Juan Manuel Lema Rodicio
Presidente da Real Academia Galega de Ciencias

Este ano a RAGC decidiu salientar 
a fi gura de D. Juan Rof Codina, 
un “catalá de Lugo” como el 
mesmo se auto-defi niu, non tan 
só pola súa decisiva contribución ó 
desenvolvemento e consolidación 
da profesión e das ciencias 
veterinarias senón tamén polo seu 
entusiasta e infa  gable traballo 
concibido como unha misión 
transformadora do agro e da 
sociedade galega, e que fi nalmente 
a  nxiu un impacto extraordinario. 
Porque ser cien  fi co supón, non 
tan só o manter unha paixón por 
avanzar no coñecemento e por ir descubrindo novos 
paradigmas, nunha carreira sen fi n, senón tamén por 
buscar solucións que permitan mellorar as condicións 
de vida da nosa sociedade e a sustentabilidade do noso 
planeta.

Un bo exemplo deste esforzo da ciencia e dos seus resultados 
pode visualizarse a través dos tres ciclos patrocinados 
polas Deputacións da Coruña, Lugo e Pontevedra, que 
teñen acadado unha excelente penetración social, nos que 
pretendemos dar a coñecer á Sociedade o estado da arte 
en ámbitos de aplicación moi diversos: Enerxía, Mundo 
agrario, Saúde, Alimentación, Medio ambiente...

Pero tamén a RAGC quere poñer en valor a inves  gación e 
a innovación como elemento dinamizador da Sociedade. 
Velaí o noso recoñecemento mediante diversas dis  ncións 
a cien  fi cas e cien  fi cos, a empresas innovadoras e a 
persoas ilusionadas na efec  va transmisión á Sociedade dos 
valores da Ciencia a través de ac  vidades de divulgación. 

Para lograr estes obxec  vos contamos coa decidida 
e xenerosa colaboración das nosas académicas e 
académicos. O seu elevado nivel vén sendo recoñecido 

por numerosas ins  tucións a 
través de moi variados premios 
de elevado pres  xio que aparecen 
recollidos neste anuario. Este curso 
cabe salientar a incorporación á 
RAGC de 9 cien  fi cas e cien  fi cos 
de moi alto nivel, que veñen a 
completar ámbitos non cubertos 
ata a momento e, sen dúbida, 
a incrementar notablemente as 
nosas capacidades. A todos eles a 
nosa benvida e agradecemento. 
Quería salientar, a este respecto, 
o nomeamento como Académico 
de Honra do Prof. Carlos Pajares 

Vales, pola súa extraordinaria contribución ó impulso da 
inves  gación e da ciencia no noso país, como inves  gador, 
como promotor da inves  gación e como infa  gable 
divulgador.

Neste anuario pretendemos, asemade, presentar unha 
selecta escolma dos principais avances protagonizados 
por cien  fi cas e cien  fi cos das diferentes ins  tucións 
galegas de inves  gación, que pretende ofrecer unha visión 
de conxunto das nosas capacidades e potencialidades. 
Moitos dos traballos recollidos foron recoñecidos por 
terse publicados en xornais cien  fi cos do máis alto nivel e 
por teren recibido premios de gran relevancia. A todos os 
protagonistas os nosos parabéns e o noso agradecemento 
polo seu esforzo.

O mundo da ciencia en Galicia está a acadar unha 
integración internacional sen precedentes e as perspec  vas 
a medio prazo parecen moi posi  vas, no marco da nova 
lei da Ciencia e considerando os anunciados incrementos 
nas dotacións orzamentarias nos programas galegos, 
españois e internacionais de inves  gación, de innovación 
e de recursos humanos. É unha oportunidade que non 
podemos deixar pasar.
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Cando Rof Codina 
definiu á rubia galega

O senlleiro veterinario 
analizou científicamente 
a variedade da vaca máis 
emblemática do país

s 

A rubia galega é un emblema do país. Pero a historia da 
vaca máis popular de Galicia deu un xiro no ano 1917, 
grazas ao veterinario Juan Rof Codina, quen publicou a 
primeira monogra  a cien  fi ca sobre esta raza bovina 
galega, sentando as bases da súa cría. Para realizar o seu 
estudo,  Rof  Codina recollía as medicións que se efectuaban 
nos concursos de gando e, a par  r de aí, propuxo un 
patrón para mellorar a raza. Fronte aos que defendían 
un cruzamento con outras variedades estranxeiras, o 
cien  fi co catalán asentado en Lugo propuxo buscar a 
excelencia na tradición, e atopouna no propio traballo 

Ob  vo o posto de tenente veterinario militar en 1898, 
tras aprobar as oposicións e entrar no corpo de Sanidade 
Militar, co número 3 da convocatoria. Rof Codina é traslado 
de urxencia a Vigo, porque se teme un inminente ataque 
dos Estados Unidos, en plena guerra de Cuba. Pero o seu 
des  no fi nal será o Rexemento de Ar  llería de Montaña 
da Guarnición de Lugo. Así que o 14 de agosto de 1898 
chega a Vigo, pero padece unha forte infección intes  nal 
que provoca a súa re  rada a Lugo, sede do corpo. O 21 de 
agosto chega á cidade da muralla, onde consegue aloxarse 
na casa do veterinario Ramón Carballo, que sería quen lle 
presentase os costumes e a lingua do país. Grazas a este 
cicerone, viaxará polas feiras e sae ao agro para coñecer a 
realidade do rural galego.

Así naceu o seu interese polos problemas gandeiros de 
Galicia. E o seu introdutor pasou tamén a coverterse 
no seu sogro, ao casar coa súa fi lla Concepción Carballo 
Lameiro.

Xunto a outros técnicos agropecuarios da época, Rof 
Codina traballou arreo a prol da renovación técnico-
produ  va da agricultura galega ao longo do século XX, 
destacando dous campos: a aplicación e divulgación 
de novidades zootécnicas e a posta en prác  ca de 
medidas de hixiene pecuaria para a mellora substancial 
do con  nxente gandeiro, para o que comeza a escribir 
ar  gos de difusión de boas prác  cas; e a organización e 
valorización da profesión veterinaria en España.

A súa presenza na Galicia rural permítelle familiarizarse 
coas enfermidades máis difundidas na época, como o 
gripo – glosopeda ou febre a  osa– e a nacida –carbunco 
bacteriano–, converténdose no primeiro divulgador dos 
traballos de Pasteur sobre estas enfermidades. En canto 
a aspectos organiza  vos, foi tamén un decidido agrarista 

e par  cipou en varias inicia  vas des  nadas a difundir 
o asociacionismo agrario, axudando, por exemplo, na 
creación de sociedades de seguros mutuos.

Incansable publicista, Rof escribiu preto de tres mil 
traballos xornalís  cos, hoxe conservados na Biblioteca 
da Facultade de Veterinaria de Lugo. Os temas dos seus 
traballos son moi variados nestes primeiros anos. Desde 

cues  óns de policía sanitaria a temas clínicos, mellora 
gandeira ou coopera  vismo. “Decontado decátase dun 
dos problemas fundamentais do agro galego por aquel 
tempo, o foro, xa en setembro de 1900 dedica ao tema 
tres sucesivas entregas co  tulo de “Cartas a un Labrego”, 
e ao ano seguinte repite con outras oito cartas”, explica 
o inves  gador Diego Conde, autor dunha tese sobre 
Rof. “Como o caso doutros non galegos, Gallastegui 
ou Tenorio, Rof  Codina xoga un papel destacado e de 
progreso na revolución agraria de comezos de século. Os 
seus ar  gos sobre o foro móstrannos unha comprensión 
certeira e rápida dos problemas do  agro galego”, explica 
Conde: “Como adoitaba facer a prensa da época, moitos 
dos seus ar  gos son reproducidos en diferentes xornais, 
tanto galegos como españois. Este é o exemplo do ar  go 
que publica en xuño de 1900 en La Idea Moderna sobre a 
importancia dos cabalos galegos e que vai ser reproducido 
en dous xornais de Vigo e outros de Pontevedra, San  ago, 
Ourense e A Coruña”.

En 1901, tras un problema disciplinario cun superior, é 
trasladado a Granada, pero conseguirá regresar a Lugo ao 
ano seguinte e, despois de ascender ao grao de capitán, 
solicitou a excedencia. Así, xunto ao seu cuñado Jesús 
Carballo, tamén veterinario, abriu en 1905 a primeira 
clínica veterinaria galega, que foi tamén a primeira do 
Estado no seu xénero, chamada a Gran Clínica Veterinaria 
de Lugo que conseguiu a representación exclusiva das 
vacinas do Ins  tuto Pasteur para Galicia e Asturias. Así, 
liderou as campañas de vacinación chegando a vacinar el 
mesmo a 250 cabezas de vacún nun só día.

que, durante séculos, realizaran os gandeiros galegos, 
que conservaban os mellores exemplares de sementais 
para transmi  r ás crías os mellores caracteres.

O papel de  Rof  Codina, que este 2022 é homenaxeado 
como o Cien  fi co Galego do Ano, pola Real Academia 
Galega de Ciencias,  foi esencial para levar a cabo a 
mellora xené  ca da rubia galega. Pero foi tamén un 
grande inves  gador, que seguía a actualidade veterinaria 
cos úl  mos avances en países como Dinamarca, Holanda 
e Alemaña, e que publicou na súa vida máis de 1.500  
ar  gos cien  fi cos nos  xornais dá época.

Juan Rof Codina (El Prat de Llobregat, Cataluña, 1874- 
Lugo, 1967) foi un dos principais impulsores da veterinaria 
en España. Terceiro fi llo dunha modesta familia catalá, 
na que seu pai, Pablo Rof Xirinachs,  ña un taller de 
ferrería e de labores de cerralleiro, Rof viuse obrigado a 
deixar a escola para axudalo no taller. Animado pola súa 
nai, Micaela Codina Por  llo, desprazouse a Madrid para 
estudar na Escola Superior de Veterinaria, traballando 
primeiramente de mancebo nunha farmacia para pagarse 
os gastos.

Cristina García
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Sería tamén un dos máis destacados par  cipantes do 
famoso faladoiro do Hotel Méndez Núñez, xunto a outros 
recoñecidos lucenses como Ánxel Fole, Luis Pimentel 
ou Manuel María. En 1909 ob  vo o posto de Inspector 
Provincial de Hixiene Pecuaria e trasladouse á Coruña, 
onde exerceu o cargo durante máis de vinte anos. Foi 
organizador de concursos de gando  para o que inventou 
o Compás ou Bastón Rof (unha especie de pé de rei) para 
lograr unha máis perfecta medición nestes certames. 
Publicou a monogra  a “La raza bovina gallega”, un estudo 
no que se sentaron as bases do morfo  po do que logo 
sería a Raza Rubia Galega.

“A paixón de Don Juan  Rof pola mellora e fomento da 
gandería española apoderouse del desde o primeiro día 
en que pisou chan galego. Non temos máis que penetrar 
no bosque das súas publicacións para darnos conta 
de iso”, explicaba un dos biógrafos do veterinario, o 
inves  gador Carlos Ruiz Mar  nez, que recordaba a súa 
conferencia dictada en marzo de 1914 na Universidade 
Popular da Coruña baixo o  tulo “A Gandería como 
riqueza e factor de benestar social”. Nela, declara: “O 
arduo e di  cil problema das subsistencias tan só pode 
resolverse mediante unha gandería fl orecente, que 
produza abundantes alimentos para o home e sufi cientes 
abonos para a agricultura”.

Ademais, proclama: “O desenvolvemento industrial das 
nacións está ligado ao da gandería, que lle fornece  gran 
número de primeiras materias para transformar”.

data da súa morte aos 93 anos. Nos seus úl  mos anos, 
foi nomeado Lucense do Ano (1964) e concedéuselle a 
Medalla de Ouro da Asociación Nacional Veterinaria 
(1965).

A súa xubilación forzada non o separa da ac  vidade 
de difusión das melloras no sector gandeiro. Como 
recorda o inves  gador Diego Conde, desde a súa 
Cátedra, “organizou milleiros de cursos por toda Galicia, 
repar  ndo cer  fi cados de  capacitación agraria, colabora 
con mestres rurais, como Avelino Pousa Antelo ou centros 
como a Granxa Escola de Barreiros (Sarria) que este 
úl  mo dirixía”. Ademais, realizaba visitas cos gandeiros 
ás explotacións máis punteiras e estableceu numerosos 
contactos con Portugal.

“A caracterización 
global do labor 
de  Rof  Codina 
antóllase moi di  cil, 
debido á can  dade 
de facetas que este 
ilustre veterinario 
d e s e n v o l v e u 
durante a súa vida”, 
explica Conde, 
“a súa mul  tude 
de traballos de 
diferentes temá  cas 
fan necesario unha 
análise pausada 
da súa obra para 
poder comprender 
o progreso agrario 

“A  gandería fornece un dos alimentos máis cobizados 
pola humanidade, a carne, e do seu desenvolvemento 
depende que se poida dispoñer dela en máis ou menos 
can  dade para o seu consumo, nas diferentes nacións”.
Juan Rof foi, asemade, un defensor do patrimonio natural 
e cultural de Galicia. O seu papel foi decisivo para preservar 
a muralla romana de Lugo, fronte a unha inicia  va para 
o seu derrubo co propósito de “favorecer o crecemento 

da cidade”. O material de pedra, segundo o proxecto, 
sería empregado en obras como os portos da Coruña ou 
Ferrol. Os seus argumentos culturais e técnicos (o cálculo 

detallado dos carros tradicionais que 
serían necesarios para levar a cabo a 
operación) foron fundamentais para 
desbotar a idea. 

En 1932 pasou a dirixir a Inspección 
Xeral Veterinaria en Madrid. Desde ese 
posto, centrouse no desenvolvemento 
e dignifi cación da gandería. Trala 
Guerra Civil Española, o réxime 
franquista abriulle un expediente e foi 
condenado ao desterro en Tenerife, illa 
na que permanecerá ata 1941, data na 
que regresou de novo a Lugo. Na súa 
cidade de adopción xubilouse en 1944, 
aínda que permaneceu ac  vo a través 
da Cátedra de Divulgación Pecuaria 
de Galicia, que el mesmo creara, ata a 

que sufriu Galicia nos primeiros terzos do século  XX”. 
O autor da tese doutoral que repasa a vida deste 
gran cien  fi co, destacou “o seu compromiso como 
divulgador, o seu traballo como  zootécnico a favor da 
mellora e conservación da raza rubia galega e o papel 
que desempeñou na promoción e o  enxalzamento da 
profesión veterinaria”. O inves  gador resúmeo nunha 
frase: “O seu nome asóciase xa para sempre ao  agro 
galego”.

Ao longo de toda a súa vida escribiu unha inxente 
can  dade de ar  gos des  nados a difundir as novas 
teorías nos terreos da agricultura e a gandería. Entre as 
súas obras destacan “Galicia Pecuaria” (1927), “El color 
de la yema de huevo de gallina” (1951), “La avicultura 
en Galicia” (1952) ou “Nociones de avicultura” (1962). 
A maior parte da súa obra orixinal e da súa biblioteca 
persoal foi doada en 1995 pola súa fi lla Carmen Rof 
Carballo á Biblioteca da Facultade de Veterinaria de Lugo 
da Universidade de San  ago de Compostela (USC), aínda 
que actualmente o Fondo Rof Codina está na Biblioteca 
Intercentros do Campus de Lugo da USC. Juan Rof Codina 
dá nome á Fundación Rof Codina –creada en 1994 e 
vinculada á USC– e ao Hospital Veterinario Universitario 
Rof Codina de Lugo, así como a unha rúa nesta cidade, 
a outra en Monforte de Lemos e a uns xardíns na súa 
localidade natal en El Prat de Llobregat (Barcelona). 
Outro dos seus fi llos foi o pres  xioso médico e ensaísta 
Juan Rof Carballo (Lugo, 11 de xuño de 1905 – Madrid, 
12 de outubro de 1994), pai da medicina psicosomá  ca 
e membro da Real Academia Española, encadrado na 
chamada Xeración do 36.
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Juan Rof Codina 
(1874-1967), 
un veterinario galego 
doutro tempo
Lourenzo Fernández Prieto

posiblemente a máis importante. A súa prác  ca sanitaria 
era e  moloxicamente clínica porque atendía as doenzas 
nas casas, nas camas dos animais, nas cortes... O seu 
labor zoosanitario achegouno ás necesidades máis 
pragmá  cas e inmediatas dos paisanos, e concedeulle 
unha credibilidade baseada na súa entrega profesional. 
As súas campañas de vacinación a cabalo fi xérono famoso 
na meseta luguesa primeiro e nas terras ártabras despois. 
Á vez, despregou un labor zootécnico de primeira orde. 
Comezou coa indagación e descrición das razas vacúas 
galegas, nun traballo que nunca abandonou, e par  cipou 
de forma moi ac  va na defi nición e selección do que 
se coñecería como raza rubia galega. Nese camiño de 
mellorar as razas vacúas do país desenvolveu unha 
zootecnia prác  ca e anovadora. No debate entre selección 
en pureza e cruzamento para a creación dunha raza, que 
dividía aos expertos, Rof optou pola selección e puxo 
os medios para levala a cabo. Aí sobrancea o seu labor 
aplicado e tecnolóxico. Seguindo o modelo dos concursos 
de gando da Europa de época, foi quen de adaptalos 
ás necesidades estratéxicas da mellora que quería 
desenvolver, superando o sen  do esté  co e eli  sta que 
os rodeaba e dándolle fundamento cien  fi co e soporte 
técnico. En compaña de técnicos da Granxa Agrícola 
Experimental de Galicia, u  lizou a moda dos concursos 
para a selección dos mellores exemplares que debían de 
construír esa nova raza, con criterios ben defi nidos. Para 
iso defi niu táboas e instrumentos de medición (o Compás 
Rof). 

Logrouse así unha innovación xené  ca, que respondía ás 
necesidades -de produción e de reprodución- das casas 
labregas. Feita en diálogo cos labregos nunha estratexia 
de acción-par  cipación. Unha 
raza para carne, para leite e para 
traballo, que garan  ra mellores 
pesos, máis partos, e xa que logo 
máis diñeiro pola venda de xatos 
e xuvencas. 

Coa organización do II Congreso 
Agrario Galego (Lugo, 1906), 
Rof revelou xa a súa vocación de 
intelectual do agrarismo, que 
con  nuaría coa par  cipación nas 
Asembleas Agrarias. Unha ansia 
social que o levou a impulsar 
o movemento agrarista, pero 
tamén a súa vertente polí  ca con 

Como cien  fi co galego do ano, a biogra  a de Rof Codina 
vai ser coñecida en todos os seus detalles familiares, 
cronolóxicos e profesionais. Por iso prefi ro centrar este 
texto máis que nos datos no seu signifi cado, máis que nas 
datas na súa interpretación e máis que na súa biogra  a en 
des  lar as lóxicas e prác  cas que a construíron, aquelas 
que hoxe poden ter máis signifi cado e máis nos poidan 
inspirar.

Aquel veterinario de El Prat de Llobregat, fi llo de ferreiro, 
chegou a Galicia en 1897 cun emprego militar. Era o propio 
dos mellores veterinarios cando os con  nxentes militares 
movíanse aínda con animais. Faltaba máis dunha década 
para que os cabalos de vapor dos motores de explosión 
subs  tuíran eguas, machos e mulas.

Dicir que Rof Codina é irrepe  ble pode ser un tópico pero 
moi a  nado neste caso por dúas razóns. Primeiro, porque 
quen se achegue á súa biogra  a comprenderá que aquel 
home foi unha autén  ca forza da natureza de traballo e 
ac  vidade. Segundo, porque é un home dun tempo que 
xa descoñecimos, un mundo de onte que xa pasou, do que 
non sabemos case nada. O pasado é un país estranxeiro 
que fala unha lingua diferente que compre descifrar.

Solidaridad Gallega. Antes de 1936 colaborou ac  vamente 
con sindicatos e sociedades agrarias e sociedades de 
seguros mutuos gandeiros, ás que asesoraba en cues  óns 
técnicas e organiza  vas. Fose a sindicatos laicos da 
comarca brigan  na e bergan  ñán na década de 1910, 
aos católicos durante a Ditadura de Primo ou a sindicatos 
republicanos e laicos do Ortegal ou Ribadeo. Tamén 
impulsou a comercialización coopera  va do gando por 
parte das sociedades.

Desde 1910 ocupou o posto de Inspector de Hixiene 
Pecuaria na Coruña e, dende ese novo servizo, en 
colaboración con Félix Gordón Ordax, converteranse 
nos grandes organizadores do servizo e da profesión 
veterinaria en España. Esa relación co dirixente 
republicano Gordón-Ordax levouno ao desterro en 1929, 
e despois a ocupar o máximo cargo na Inspección de 
Hixiene Pecuaria en 1932 cando coa IIª República logran 
crear a Dirección General de Ganadería.

O golpe de 1936 colleuno en Alemaña,  ña xa 66 anos, 
pero volveu axiña a Madrid para presentarse no Ministerio 
de Agricultura. Foi responsable de hixiene pecuaria do 
Madrid si  ado durante a guerra e exerceu a súa función 
a pleno rendemento. Esta lealdade democrá  ca valeulle 
un expediente e un novo desterro. Nin así minguou o 
seu ac  vismo divulgador cando volveu a Galicia, onde se 
ocupou da Estación Pecuaria de Lugo ata a súa xubilación. 
Nin aí cesou a súa ac  vidade divulga  va, pois agora 
con máis vagar organizou unha Cátedra Ambulante de 
Divulgación Pecuaria coa que percorreu toda a provincia 
luguesa e inundou as ondas de radio e as páxinas dos 
xornais.

Iso é o que quero facer aquí, intentar interpretar a Rof 
Codina no seu contexto histórico. O que máis asombra 
del é o inmediato entusiasmo que sen  u pola sociedade 
rural galega, a súa agricultura e a súa gandaría. Algo tería 
que ver a familia Carballo que o acolleu en Lugo e a súa 
fi lla Concha que se convertería na súa compañeira de por 
vida.

Para comprender todo o traballo de Rof Codina e a súa 
pegada hai que debuxar unha árbore chea de polas: 
o experto en sanidade e hixiene pecuaria, o cien  fi co 
zootecnista, o cien  fi co aplicado e tecnólogo, o 
intelectual agrarista, animador de sociedades agrarias, 
de seguros mutuos e da venda directa de gando evitando 
aos tratantes intermediarios, o construtor da profesión 
veterinaria, tamén o polí  co que asume responsabilidades 
nos mellores e nos peores momentos; e para facer todo 
isto, o Rof divulgador, animador da revista Prác  cas 
Modernas, escritor de libros, folletos e prensa diaria, 
divulgador tamén en audio e vídeo.

Foi un veterinario pegado a atallar enfermidades e 
epizoo  as endémicas en Galicia, das que a chamada 
“nacida” das vacas, o carbunco bacteridiano, foi 
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Rof Codina foi tamén un grande impulsor dos certames 
para a mellora pecuaria de Galicia, con concursos de 
gando onde se repar  an premios ás mellores vacas 
do país, sempre na procura da mellora xené  ca. 

“Outro dos aspectos máis interesantes do seu labor 
en  Galicia foi a organización dos Concursos de 
Gando que exerceron unha infl uencia extraordinaria 
na selección progresiva nesa rexión. Grazas a estes 
Concursos, logrou don Juan  Rof Codina facer o 
primeiro estudo  zootécnico dunha raza, no gando 
bovino galego”, explica Carlos Ruiz Mar  nez, biógrafo 
de Rof, quen engade que “a fi nalidade destes 
concursos era escoller por selección dos exemplares 
mellor  conformados os que debían ser des  nados 
á reprodución con vistas a obter cada vez mellor 
rendemento en carne”.

O primeiro Concurso de gando propiciado por Rof 
celebrouse en Carballo en 1911 e, no ano 1913, 
trasladou gando bovino galego a Madrid, onde ese 

ano  vo lugar o Primeiro Concurso Nacional de Gando 
organizado pola Asociación Nacional de Gandeiros do 
Reino. Aquí estableceuse o proto  po da ‘rubia galega’ 
con 610 quilogramos de peso, que alcanzou un éxito 
extraordinario ao presentar estas vacas chegadas desde 
A Coruña e Lugo.

Porque a exportación de gando galego para carne sempre 
foi un negocio, xa no An  go Réxime, especialmente in vivo 
antes da chegada das técnicas de conxelación asociadas 
ao transporte por ferrocarril. Bo exemplo son os gravados 
que atopamos publicados pola revista británica ‘Spor  ng 
Drama  c News’, nos que se refl icte o embarque de gando 
bovino desde o porto do Berbés, en Vigo, con des  no a 
Inglaterra. O gravado está datado en 1886 e retrata unha 
ac  vidade económica que chegou a ser vital para Galicia.

Na estampa, vemos unha res cunha notable cornamenta 
que é izada a bordo dun barco cun guindastre. O pé da 
ilustración reza:  ‘Embarca  on. Vigo’. O máis interesante 
da imaxe é que vemos retratada a concatedral de Santa 
María e, ao fondo o monte do Castro.

A estampa foi habitual en Galicia durante séculos. 
Sábese que xa durante o An  go Réxime era común 
a comercialización de gando vacún fóra de Galicia. O 
inves  gador Antonio Eiras Roel, da  Universidade de 
San  ago, conclúe nunha  monogra  a que “os principais 
axentes económicos do produto mercan  l da Galicia 
do An  go Réxime non foron os comerciantes foráneos 
establecidos nos portos coruñés e vigués, ou nos de 
Ferrol e Carril, senón os 315.000 produtores galegos 
que animan as feiras cos seus produtos, e os  tratantes 
casteláns e doutras procedencias que trafi can no que é 
con moito o primeiro ar  go de exportación de Galicia, 

e superior en valor a calquera dos importados para o 
consumo, o gando vacún”.

Entre 1850 e 1882, saían desde Galicia cara a Inglaterra 
entre trinta mil e corenta mil cabezas de gando cada 
ano. Na súa maioría eran bois, como o representado no 
gravado inglés. Na úl  ma década do século  XIX, este 
tráfi co cae enormemente e Portugal pasa a ser o des  no 
principal das vacas galegas, mentres crece o das reses 
que van parar a Madrid, que coa chegada do tren fai que 
se formen autén  cos convois de reses cara á capital. A 
caída do comercio de vacún con Inglaterra es  vo en 
parte sustentada polo desenvolvemento da produción 
americana. As vacas da  Pampa van subs  tuír ás das  
leiras galegas. Ademais, prodúcese unha especialización, 
xa que Galicia exporta carne mentres Asturias dedícase 
principalmente ao leite e os seus derivados.

Pero a comercialización de gando vacún foi un dos 
alicerces da economía galega durante séculos e a súa 
mellora, tamén a través da revitalización das feiras e dos 
certames con premios, foi outra das teimas do incansable 
traballo de Juan Rof Codina. 

En 1907, celebrouse en Madrid a primeira edición 
dos “Concursos Nacionales de Ganado”, na que se 
presentaron 1.600 animais, con importante par  cipación 
galega. Máis tarde, en 1909, dictouse un Real Decreto 

regulando un plan de concursos, que dividía España en 
10 rexións pecuarias, que celebrarían certames cunha 
fi nal estatal. En Galicia, Rof Codina foi o grande impulsor 
destes concursos, que dispararon a súa popularidade 
nos anos vinte, como podemos observar nas imaxes da 
revista Vida Gallega, que recollen o pulo destes eventos.

Os 
concursos 
de gando

Rof foi un grande 
impulsor dos certames 
para a excelencia 
pecuaria de Galicia 
con premios para as 
mellores vacas

Cristina García
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de CO2 e do quecemento. E mais, cando consigamos 
anular as emisións antrópicas, o océano empezara 
paseniñamente a devolver o exceso que viu acumulando 
durante todas estas décadas pasadas. 

-Os  océanos fanse máis acedos, que consecuencias 
podemos ver agora e cales podemos esperar no futuro?
-Agora mesmo o descenso do pH medio global ronda as 
0.14 unidades de pH, desde o valor medio global de 8.1 da 
época preindustrial, a 7.96 no presente. Isto signifi ca un 
aumento do 38% na concentración do ión hidronio, de ai o 
termo acidifi cación. Importante: aínda que o pH descende 
isto non signifi ca que as augas mariñas sexan ácidas dado 
que este concepto se asigna as augas de pH inferior a 7. 
Actualmente, esta perturbación é inferior aos rangos de 
variabilidade natural do pH nos ecosistemas mariños polo 
que ate agora non se refl ec  ron consecuencias ecolóxicas 
aparentes exceptuando nalgunhas zonas de afl oramento 
de California onde se cul  va ostra. Nas próximas décadas 
si que se espera que moitos ecosistemas comecen a estar 
afectados, entre eles os corais de augas frías do Atlán  co 

Norte. Outros moitos outros organismos van a  sufrir 
cambios, entre eles, algúns bivalvos como o mexillón. O 
descenso do pH pode afectar tanto no seu rendemento 
en carne como na súa capacidade de fi xación. Aínda que 
considerando as previsións presentes non se esperan 
impactos importantes a curto prazo, as futuras condicións 
medioambientais conlevan un deterioro das condicións 
naturais para este organismos.  

-Hoxe fálase da ‘tripla ameaza’... que esperamos 
da combinación de acidifi cación, quecemento e 
desoxixenación do océano?
-Este é un concepto rela  vamente novo na oceanogra  a 
que xorde unha vez que a desoxixenación se confi rma como 
unha ameaza mais, a terceira, para a vida no océano. A 
primeira ameaza da crise climá  ca é o quecemento,  dado 
que o océano está acumulando a meirande parte (92%) 
e que implica serios perigos. A segunda é a acidifi cación 
debida ao exceso de CO2 no océano que ven de acumular 
o un 31% do que foi emi  do antrópicamente a atmosfera. 
Como comentei antes, o quecemento reduce a mestura 

“Tiñamos unha 
percepción histórica
e cultural dun océano 
infinito”

FIZ FERNÁNDEZ/ 
Profesor de 

Investigación no CSIC

Fiz Fernández Pérez é profesor de Inves  gación no CSIC, no Ins  tuto de Inves  gacións Mariñas de Vigo. Doutor en 
Química pola Universidade de San  ago de Compostela e especialista en oceanogra  a química, masas de auga, ciclo 
de carbono mariño e acidifi cación dos océanos, par  cipou en grandes campañas e fi tos como o descenso no ba  scafo 
‘Nau  le’ ao pecio do ‘Pres  ge’. Defende que o océano non é infi nito e que hoxe somos conscientes de que se superaron 
os límites da súa explotación sos  ble.

-Os  océanos mi  gan a crise climá  ca absorbendo CO2... 
ten límite esta absorción? Cando se chega á saturación? 
En que momento nos atopamos?
-A absorción oceánica  do CO2 antropoxénico está 
modulado fundamentalmente pola diferenza entre os 
niveis presentes na atmosfera e na superfi cie do océano. 
Para que poida absorber mais CO2, os niveis en superfi cie 
do océano deben ser inferiores aos niveis de  saturación 
do mesmo CO2, o que exixe a con  nua renovación da capa 
superfi cial con augas profundas pouco saturadas. Esta 
renovación  sica vai diminuíndo pola perda de densidade 

xerada por mor do exceso de calor que o océano esta 
acumulando na capa superfi cial e que a súa vez inhibe 
a mestura coas capas profundas. Ademais, existe outra 
diminución no ritmo de absorción de dióxido de carbono 
por mor dos equilibrios químicos do CO2. A medida 
que se acumula CO2 antropoxénico nas augas, esta van 
perdendo efi cacia na captación. Segundo vai baixando o 
pH, menor ritmo de absorción de CO2.
Resumindo, aínda que non hai un limite, si que existe 
unha redución con  nua da capacidade de absorción por 
parte de océano mo  vada polo propio impacto do exceso 

ver  cal no océano, e impide a ven  lación xeneralizada 
das capas intermedias e, polo tanto, diminúe o oxíxeno. 
Isto é rela  vamente menos acentuado no Atlán  co Norte 
porque a circulación termohalina mantén altos niveis 
naturais de ven  lación, pero no Pacífi co e no Indico hai 
zonas onde as augas intermedias teñen uns niveis de 
oxíxeno tan baixos que non permiten a vida dos peixes. 
Coa crise climá  ca estas áreas se están expandindo de 
forma moi notable  e afectando a zonas de pesca y de 
alto interese ecolóxico, xerando ao mesmo tempo, unha 
acidifi cación adicional. 

-Xa vemos migracións de especies tropicais cara ao noso 
litoral, será este un fenómeno común? Perderemos 
especies habituais e aparecerán outras? 
-Efec  vamente a emigración de especies xa é una 
fenómeno común. Como apuntaba nun ar  go de 2009, 
o Dr. Rafael Bañon, os peixes son bós bioindicadores 
do cambio climá  co no medio mariño e mostran a 
tropicalización das nosas augas pola presenza de 21 novas 
especies de afi nidades tropicais. Tamén fi xo fi ncapé na 
difi cultade na predición dado que non é doado separar 
os efectos da crise climá  ca doutros factores ambientais 
como a sobrepesca. A tropicalización é un proceso común 
no Atlán  co Norte que evidencia os quentamento de 
0.25ºC por década xunto coa incremento da salinidade. 
Non se ten descrito a desaparición de especies pero si 
de cambios de abundancia cunha migración das especies 
de augas frías cara o norte que é concomitante coa 
expansión das comunidades cálidas. Serve como exemplo 
a diminución drás  ca das descargas de solla entre 1997 
e 2007 en Galicia descritas por Bañon por mor das 
variacións do clima. Estes cambios teñen efectos a nivel 
pesqueiro pola subs  tución de especies de augas frías 
por outras similares de augas quente cun menor valor 
comercial.

-A pesar dos constantes anuncios e simulacións gráfi cas, 
sabendo que o nivel do mar subirá moito no próximo 
século, como é posible que se sigan a facer obras xunto 
ao mar como paseos marí  mos, urbanizacións ou o porto 
exterior da Coruña, por exemplo?
-Es  manse cara fi n de século elevacións de case 1 
metro. O nivel do mar subirá 30 cen  metros en 2050, 
independentemente de canto sexamos capaces de 
reducir as emisións mundiais de CO2. É certo que aquí 
estamos afeitos a oscilacións fortes de marea (4 metros) 
polo que estes cambios do nivel do mar poden parecer 
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pouco relevantes pero van ter un importante impacto a 
nivel costeiro. Outras evidencias recentes incrementan 
a incerteza, coma a rápida ou case acelerada fusión 
da capa de xeo Groenlandesa que está superando 
as previsións  que  ña o IPCC. Este feito, ademais 
dunha desestabilización irreversible da capa de xeo 
groenlandesa, implica elevacións maiores do nivel do mar. 
A franxa costeira verase ademais afectada polo impacto 
dos temporais que cada vez presentan maior virulencia 
e polos eventos extremos na costa das que si temos moi 
malas experiencias en termos de seguridade marí  ma e 
costeira. Tamén as zoas  interiores das rías e esteros serán 
afectadas por mor das inundacións coincidentes cos 
fortes choivas. O resultado é complexo pola combinación 
de diversos factores. Certamente parece contraditorio 
que se sigan realizando obras sen consideren estes 
feitos.  No caso do porto exterior da Coruña entendo 
que foi planeado para grandes buques e como posible 
zona de refuxio. A súas grandes dimensións e alto custo 
posiblemente permi  ranlle afrontar as futuras elevacións 
do nivel do mar, pero o seu principal reto ambiental será 
a seguridade marí  ma dentro de propia dársena cando 
acontezan os fortes temporais que virán no futuro. 

-Algúns cien  fi cos son xa pesimistas sobre que a crise 
climá  ca sexa agora  reversible: pensan que chegamos 
tarde... 
-Este termo está relacionado co termo inglés “Tiping 
points” que ven a signifi car un “cambio de tendencia” 
e non ‘punto de infl exión’. Son varios os proxectos 
europeos que avalían se o ecosistema no seu conxunto 
volverá ás condicións naturais anteriores á crise 
climá  ca. Par  cipamos nun deles, COMFORT, que ten 
como obxec  vo avaliar “o noso futuro sistema común de 
océano e terra: cuan  fi car os ciclos acoplados de carbono, 
osíxeno e nutrientes para determinar e acadar tempos 
de funcionamento seguros con respecto aos puntos 
de cambio de tendencia”. Sabemos dende o primeiro 
momento que o quecemento e a acidifi cación tardarán 
varios séculos en recuperar os valores preindustriais. 
Pero o que se está a avaliar nestes momentos é se o 
sistema climá  co pode desestabilizarse de forma que os 
patróns de circulación non volvan ao clima preindustrial 
senón a outros modos, como aconteceu no rexistro 
paleoclimá  co. Xa ocorreu no pasado con cambios 
bruscos e es  vo relacionado coa formación e fusión dos 
casquetes polares. Outro elemento importante do clima 
actual que mostrou certa desestabilización é a circulación 

-Se  vese que recomendar unhas medidas urxentes, que 
vostede considere viables e efi caces para cambiar esta 
deriva, cales sinalaría? 
-Acelerar a implantación de tecnoloxías sos  bles efi caces 
aos procesos de reciclado, aumento do trasporte colec  vo 
e ou transporte ferroviario de mercadorías.  Habería 
que pensar que o desenvolvemento non so se mide en 
cifras macroeconómicas como o PIB senón que deben 
incluírse outras variables como a sustentabilidade do 
sistema, o nivel xeral de saúde da poboación e os custos 
xerados polo transporte de elementos básicos como 
os alimentos. Ademais, entendo que debe producirse 
unha rápida transición enerxé  ca que, por unha banda, 
implique o uso de enerxías totalmente renovables e, por 
outra, unha op  mización no transporte de persoas e 
mercadorías. Igualmente parece evidente que é urxente 
unha op  mización da xes  ón da auga, onde hai défi cits  
da mesma moi evidentes, como as  perdas nos sistemas 
de distribución.

-En que nivel cre que está a ciencia mariña en Galicia. Ca-
les son os seus puntos fortes e débiles?
-Eu poría como puntos fortes a súa longa tradición e os 
importantes logros en bioloxía mariña  e oceanogra  a. 
Co notable medre das universidades galegas, houbo un 
importante incremento de capital humano nas ul  mas 
décadas, pero existe un clara falta de coordinación e des-
envolvemento  de sinerxías, ademais de precariedade nos 
niveis postdoctorais e técnico. A implicación do tecido 
empresarial e socioeconómico é baixo en comparación 
coa nosa contorna. Tamén acontece que o propio sistema 

meridional de retorno que ten lugar no Atlán  co Norte. 
De feito, espérase que nas próximas décadas xordan 
novas condicións ambientais (nunca experimentadas) se 
o clima global non se mantén por debaixo dos 2 °C de 
quecemento.

-As rías galegas son ecosistemas moi ricos en vida, están 
ameazadas especialmente pola crise climá  ca?
-Non especialmente por este factor. As rías, por estar moi 
ben conectadas co Atlán  co están igualmente afectadas 
pola crise climá  ca, pero elas ademais sofren unha presión 
antrópica cada vez maior polo aumento da poboación 
costeira e mul  tude de ac  vidades antrópicas. Non se ten 
observado perda da produ  vidade biolóxica, pero si un 
incremento dos episodios de algas tóxicas. Recentemente 
publicáronse taxas de acidifi cación no interior das Rías 
que duplican a taxas medias oceánicas. Pero con todo, 
penso que a prioridade debe estar en diminuír o impacto 
humano mellorando a depuración das augas e reducindo 
o ver  do de refugallos así como unha op  mización dos 
recursos que compa  bilice os moi dis  ntos usos que se 
fan nelas. 

-Á chamada ‘tripla ameaza’ habería que engadir a 
contaminación, a achega de plás  cos aos océanos, a  
sobrepesca… asombra o que resisten os océanos fronte a 
magnitude dos ‘malos tratos’ a que son some  dos…
-Certamente ademais da crise climá  ca asociada o 
incremento antrópico do CO2, existe moitos outros 
impactos (contaminación, refugallos, plás  cos) xerados 
polo humanidade. A presión antrópica está en con  nuo 
aumento na franxa costeira e  xose moito mais patente 
nas ul  mas décadas. Tiñamos unha percepción histórica 
e cultural dun océano infi nito a pesar de non estar afeitos 
a viaxar pola súas profundidades.  Agora empezamos a 
ser conscientes  de que levamos décadas superando con 
creces o  consumo sos  ble de recursos naturais e estamos 
rexistrando como os cambios antrópicos están danando o 
medio, danos que no mellor dos casos van perdurar por 
moito tempo.

de inves  gación non favorece a creación 
de grupos mul  disciplinares que permi-
ta abordar grandes retos como a mode-
lización e observación do noso ecosiste-
ma mariño. 

-Vostede baixou case catro quilómetros 
no fondo do mar a bordo do  ba  scafo 
Nau  le… É unha experiencia para moi 
poucos seres humanos. Díganos: que se 
ve e que pode sen  rse aí abaixo?
-Unha experiencia única: unha mestura 
de sensacións, pensamentos e expe-
riencias. Desde o primeiro momento 
deume certo respecto porque ía pasar 
nove horas nunha esfera de  tanio de 
2,1 metros de diámetro na que case non 

te podes mover e compartes con outros dous tripulantes. 
Por outra banda, estabamos sensibilizados de algunha 
maneira polo que estaba a suceder na costa galega, que-
rendo axudar, e tamén localizar e saber que pasaría cos 
restos do PRESTIGE que estaban a case 4.000 metros de 
profundidade na ladeira oriental do banco de Galicia. Foi 
un pouco tranquilizador saber que se trataba da inmer-
sión número 1502 e que había moita experiencia previa, 
dado que si algo fallaba quizais non regresaría á superfi -
cie. As primeiras imaxes do fondo sorprendéronme pola 
súa omnipresente cor branca. Débese á fi na choiva dos 
organismos calcáreos procedente das capas superiores 
do mar. Ademais, non esperaba a presenza de tantos 
organismos mariños (cefalópodos, peixes, camaróns,...) 
que pasaban por diante do noso campo de visión. O máis 
impáctante foi chocar case de súpeto con aquel inmenso 
barco que estaba cuberto con aquela chuvia branca da 
que brotaban moreas de  os ver  cais de combus  ble 
e unhas cordas coas que había que ter moito coidado. 
Logo lembro a imaxe daquel chorro de fuel que saía da 
imparable bita (noroi) cara á superfi cie do mar. Era o noso 
obxec  vo: medir a súa temperatura, tomar unha mostra 
e tapala para evitar dalgún xeito máis fugas de combus  -
ble. Nese intre, nós descoñecíamos que desgraciadamen-
te a maior parte do combus  ble xa circulaba de norte a 
sur e de sur a norte pola costa galega. Ao contrario do 
que se publicaría varias semanas antes sobre a presunta 
solidifi cación, ese combus  ble emanaba a 10ºC case un 
mes despois do accidente. En defi ni  va, unha grande ex-
periencia rodeada de moitas falsidades. Por iso ten para 
min un certo sabor amargo.
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A folla de ruta

A Real Academia Galega 
de Ciencias (RAGC), 
en colaboración coa 
Deputación da Coruña, 
organizou en xuño 
de 2022 o ciclo de 
conferencias  tulado 
“Retos tecnolóxicos 
na produción e 
almacenamento de 
enerxías renovables”. 
Apoiaron a inicia  va 
tamén o Campus Industrial da Universidade da Coruña, 
a Autoridade Portuaria da Coruña e o Ins  tuto Enerxé  co 
de Galicia. 
O ciclo es  vo coordinado polo presidente da RAGC, Juan 
Lema, que explicou que o seu obxec  vo era “revisar 
o estado actual e os retos pendentes nas diferentes 
tecnoloxías para a produción e almacenamento de enerxías 
renovables como a eólica, eólica mariña, mareomotriz, 
biomasa, gases renovables como o biohidróxeno e o 
biometano e a solar”. 
O ciclo comezou en San  ago, onde se abordaron as 
estratexias enerxé  cas, a enerxía solar fotovoltaica, a 
biomasa e o almacenamento enerxé  co
Estas charlas reuniron a expertos en enerxías limpas, 
inves  gadores, empresas do sector e representantes da 
Administración. A primeira sesión celebrouse o 27 de 
xuño en Compostela, no Pazo de San Roque, centrado 
nas “Estratexias enerxé  cas”. Á presentación asis  u o 
presidente da Deputación da Coruña, Valen  n González. 
A xornada comezou coa intervención de Miriam Bueno, 
subdirectora general de Prospec  va, Estrategia y 
Norma  va en Materia de Energía do Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfi co, que abordou 
a estratexia española de enerxías renovables. De seguido, 
a secretaria xeral de Industria da Xunta de Galicia, Paula 

Tras o obxec  vo da neutralidade climá  ca, a Lei Europea 
do Clima senta as bases do paso seguinte, a par  r de entón 
o obxec  vo é alcanzar as emisións nega  vas no ámbito 
da unión. Esta folla de ruta ten entre os seus obxec  vos 
que o 85% da xeración eléctrica proceda de renovables 
no 2030, e establece obxec  vos 
cuan  ta  vos intermedios para 
conseguir a neutralidade climá  ca 
no 2050.
A previsión do Goberno galego 
é inves  r arredor de 630 M€ 
no período 2022-2024 para 
conseguir unha mobilización 
público-privada de máis de 1500 
millóns. Impulsaranse medidas 
que permitan aos fogares realizar 
un consumo máis efi ciente e 
reducir así a súa factura eléctrica. 
Xunto ás familias, o Goberno 

Uría, centrouse na 
estratexia galega 
neste eido. Por 
úl  mo, o director do 
departamento de 
Enerxía do Ins  tuto 
Enerxé  co de Galicia 
(Inega), Juan Ignacio 
Rodríguez, explicou 
o estado actual das 

enerxías renovables na nosa comunidade.
A segunda xornada celebrouse o día 28, tamén no Pazo 
de San Roque, en San  ago. A sesión xirou en torno á 
enerxía solar fotovoltaica, a enerxía da biomasa e o 
almacenamento enerxé  co. Antonio García Loureiro, 
catedrá  co do Departamento de Electrónica e 
Computación da Universidade de San  ago, abordou 
os retos tecnolóxicos na produción de enerxía solar 
fotovoltaica. Mauro Coucheiro, director de operacións 
de Greenalia Forest, centrouse na enerxía da biomasa. E 
Juan Andrés Marín, enxeñeiro de Minas e responsable do 
Departamento de I+D+i da Ciudad de la Energía (Ciuden), 
con sede en León, fi xo un percorrido polas alterna  vas de 
almacenamento da enerxía.
O mércores 29 as sesións  veron lugar no salón de actos 
do campus de Ferrol, baixo a temá  ca da “Enerxía eólica. 
Enerxías do mar”. Camilo Carrillo, profesor  tular de 
Enxeñaría Eléctrica da Universidade de Vigo, incidiu na 
evolución tecnolóxica dos aeroxeradores. A derradeira 
xornada do ciclo foi o xoves 30 na Autoridade Portuaria 
da Coruña, baixo a temá  ca do “Hidróxeno verde e 
biometano”, co director do Centro Español do Hidróxeno, 
Emilio Nieto; Marta Carballa, profesora  tular de 
Enxeñaría Química da Universidade de San  ago, e Ángela 
Rodríguez, quen falou sobre gases renovables.

galego presta especial atención 
a pemes, autónomos e industria co desenvolvemento 
de novas accións como os incen  vos para mellorar as 
infraestruturas enerxé  cas nos polígonos e a posta en 
marcha de comunidades enerxé  cas empresariais.

Preténdese tamén diminuír 
a dependencia enerxé  ca do 
exterior, descarbonizando os 
sectores económicos e sociais, 
e posicionar a Galicia como un 
polo enerxé  co innovador, ao 
tempo que se aposta por unha 
industria efi ciente e sos  ble.
A descarbonización é o obxec  vo 
que defi ne esta axenda 
enerxé  ca cunha visión que ten 
o seu primeiro fi to no ano 2030, 
ao tempo que se impulsa un polo 
enerxé  co e innovador.

A RAGC reuniu a destacados expertos
no ciclo “Retos tecnolóxicos na produción 
e almacenamento de enerxías renovables”

Juan Rodríguez
INEGA
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As enerxías do mar

Por espazo, os mares e océanos 
cobren máis do 70% da Terra. Toda esa extensión abarca 
unha can  dade inxente de enerxía. A eólica mariña con 
base fi xa ten alcanzado xa madurez tecnolóxica sufi ciente 
e se prevé que a eólica fl otante o faga nesta década. Pero 
máis alá do vento, os océanos posúen máis de 1 millón de 
km3 de auga, e esa masa móvese debido principalmente 
ao movemento da Terra, ás accións gravitatorias do sol e a 
lúa e ao gradiente térmico.
O desenvolvemento tecnolóxico da eólica mariña se ten 
benefi ciado dos anos de maduración dos sistemas de 
captación da enerxía do vento en terra. Sen embargo, 
as enerxías oceánicas se encontran nun estado de 
desenvolvemento aínda cedo. Sabemos que enerxía 

temos que captar: o movemento das ondas, enerxía das 
mareas, as correntes mariñas ou o gradiente térmico. Pero 
aínda inves  gamos o mellor método para transformar esa 
enerxía en electricidade.
No futuro, o noso sistema enerxé  co terá cambiado 
a combus  ón dos fósiles por un mix de enerxías cun 
denominador común, a sustentabilidade. 
PLOCAN traballa para acelerar ese cambio, dando a 
posibilidade de que os desenvolvedores validen as súas 
tecnoloxías nun medio mariño real, xerando coñecemento 
e ac  vidade económica relacionados cos mares e océanos, 
e asegurándose que os seus recursos son explotados 
desde a sustentabilidade e o máximo respecto polo 
entorno natural.

Alejandro Romero Filgueira
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)
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A senda enerxética de Galicia

A estratexia española 
de renovables

Paula Uría 
Secretaria Xeral de Industria da Xunta de Galicia

Miriam Bueno Lorenzo
Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Galicia diríxese cara a neutralidade climá  ca no ano 2050, apostando pola descarbonización, 
mediante a electrifi cación da economía, o fomento dos biocombus  bles e gases renovables, 
co vector do hidróxeno verde, o impulso das enerxías renovables e a acumulación enerxé  ca, 
a maior implicación dos consumidores, a economía circular e a innovación tecnolóxica. 
A Axenda Galega de Transición Enerxé  ca 2030, establece unha folla de ruta para a consecución 
dos obxec  vos intermedios en 
2030 que permitan alcanzar a 

neutralidade climá  ca en 2050, con novas oportunidades, 
non só para o sector enerxé  co galego, senón para o resto 
de sectores estratéxicos en Galicia.
O principal obxec  vo da promoción das enerxías 
renovables é a redución do emprego dos combus  bles 
fósiles coas vantaxes medioambientais que implica, 
principalmente: a mi  gación do cambio climá  co e a 
redución da dependencia enerxé  ca de Galicia. 
En termos cuan  ta  vos, os obxec  vos da Axenda son: 
.- 55% de redución nas emisións de gases de efecto invernadoiro  totais respecto ás do ano 1990.
.- 58% de enerxías renovables no consumo fi nal.
.- 84,8% de enerxías renovables da xeración de enerxía eléctrica.
.- 48,8% de mellora da efi ciencia enerxé  ca no consumo de enerxía primaria.
.- 40,8% de mellora da efi ciencia enerxé  ca no consumo de enerxía fi nal. 
.- Reducir ao 39,3% a dependencia enerxé  ca do exterior.

A Lei de Cambio Climá  co e Transición Enerxé  ca, ten 
por obxecto asegurar o cumprimento dos obxec  vos do 
Acordo de París de 2015 e facilitar a descarbonización 
da economía española e a súa transición a un modelo 
circular que garante o uso racional e solidario dos 
recursos, así como promover a adaptación aos impactos 
do cambio climá  co e a implantación dun modelo 
de desenvolvemento sos  ble que xere emprego decente 
e contribúa á redución das desigualdades. Para a súa 
redacción tamén se  vo en conta o informe especial do 
ano 2018 do Grupo Intergobernamental de expertos 
sobre o cambio climá  co (IPCC).
A lei recolle como instrumentos de planifi cación para 

abordar a transición enerxé  ca o Plan Nacional Integrado de 
Enerxía e Clima (PNIEC) e a Estratexia de Descarbonización 
a 2050 da Economía Española. O primeiro debe recoller 
os obxec  vos sectoriais e as polí  cas e medidas para 
alcanzalos dos sectores que par  cipan en réxime de 
comercio de dereitos de emisión, as grandes industrias e 
o sector eléctrico e os sectores difusos (agrario, forestal, 
transporte, residencial, ins  tucional, comercial e de gases 
fl uorados). A Estratexia de Almacenamento Enerxé  co 
e a de Transición Xusta, derivadas do PNIEC, fi xan os 
obxec  vos nacionais de efi ciencia enerxé  ca, enerxías 
renovables para cumprir cos obxec  vos climá  cos de 
descarbonización e de redución das emisións.

A eólica mariña flotante

“A Coruña Green Port”

España conta cun importante recurso eólico no mar. Pero 
debido ás condicións de profundidade que se alcanzan 
a escasa distancia da costa, o noso país tense quedado 
fora do gran desenvolvemento da eólica mariña que se 
ten producido no norte de Europa nos úl  mos anos. A 
madurez que está a alcanzar 
a tecnoloxía eólica fl otante 
fai que nos encontremos 
diante dunha oportunidade 
única para que España poida  
incorporarse e alcanzar unha 
posición de liderado nesta 
tecnoloxía. 
A eólica fl otante ten unha 
serie de aspectos técnicos 
singulares en comparación 
coa eólica terrestre, ou coa 
propia eólica mariña sobre cimentación fi xa. O aspecto 
máis evidente é o sistema de sustentación e fi xación 
do aeroxerador por medio de plataformas fl otantes. 
Na actualidade existen basicamente catro  poloxías de 

O Porto Exterior da Coruña está esencialmente vinculado aos tráfi cos enerxé  cos como os do 
petróleo cru e os produtos derivados vinculados á refi nería de petróleo de Repsol. 
Ten unha superfi cie terrestre de 190 Ha, 264 Ha de auga abrigada e 1500 m de lonxitude de peirao cunha única 
aliñación e cun calado que pode chegar ata os 22 m. 
A estratexia do porto exterior da Coruña, se encontra plenamente aliñada cos obxec  vos de desenvolvemento 
sustentable das Nacións Unidas.
O proxecto “A Coruña Green Port”, xira en base as seguintes liñas estratéxicas:
.- Cadea de valor do hidróxeno verde,
.- Dixitación e modernización das empresas situadas no porto,
.- Desenvolvemento de enerxías renovables eólicas mariñas, almacenamento de enerxía e electrifi cación do porto,
.- Transformación industrial e produción de biocombus  bles.
Estas estratexias terán un gran impacto na xeración de emprego, na transición ecolóxica das industrias da súa contorna 
e contribuirán á redución de emisións de CO2 a lo menos de 800.000 Tn ao ano 
Así, por exemplo, Inditex ten solicitado licencia para instalar 3 aeroxeradores de enerxía eléctrica para as súas 
instalacións de Sabón e para autoconsumo no porto, e Enerfi n (Elecnor) ten previsto a produción e distribución de 
hidróxeno verde para a mobilidade.
O porto exterior da Coruña aspira a converterse nun grande hub de descarbonización, industrial  e loxís  co.

plataformas e dentro delas numerosos 
modelos con diferentes grados de 
madurez tecnolóxica. Experiencias 
pre-comerciais teñen demostrado 
que a tecnoloxía está dispoñible e preparada para o salto 

cara desenvolvementos 
comerciais a maior escala. 
Así o están entendendo 
numerosos países. Francia, 
Reino Unido, Portugal, 
Noruega, Italia, Grecia, 
Irlanda, Estados Unidos, 
Corea del Sur ou Xapón, 
ademais de España, 
se encontran en pleno 
desenvolvemento de 
proxectos de eólica mariña 

fl otante e da súa cadea industrial asociada, así como da 
norma  va que debe acompañar todo este proceso. Unha 
nova tecnoloxía vai acompañada de novos retos técnicos 
e as súas correspondentes oportunidades. 

Martín Fernández Prado 
Autoridade Portuaria da Coruña

Pablo Alberte
Ocean Wind
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Retos da produción do biometano

Biomasa, enerxía verde desde os nosos montes

Marta Carballa
CRETUS. USC

Mauro Coucheiro 
Director de operacións de Greenalia Forest

Segundo os úl  mos datos publicados, en 2021 se 
aproveitaron en Galicia cerca de 10 millóns de metros 
cúbicos de madeira, o que supón máis da metade de todo 
o país, un volume que, ademais xera máis de 2 millóns 
de toneladas anuais de restos de tala. Isto convirte a 
Galicia na primeira rexión española polo seu potencial 
en residuos forestais. Súas caracterís  cas climá  cas, 
distribución da poboación e a súa grande tradición 
e importancia en explotacións madeireiras, refl icten 
o potencial de Galicia para producir enerxía limpa 
procedente da biomasa. 
A direc  va da UE 2018/2001 RED II garante que a biomasa 
para a produción de electricidade e calor se produza de 
xeito sustentable. Ademais, a Lei de montes de Galicia 

O biometano, un gas renovable 
combus  ble cunha elevada 
concentración de metano (>95%) que 
se obtén a par  r do biogás, resulta de 
gran interese porque ten as mesmas 

propiedades e vantaxes que o gas natural pero é neutro 
en emisións de CO2 e ten menos emisións de óxidos de 
nitróxeno (NOx) e par  culas. 
O biogás, unha mestura gasosa combus  ble formada 
por metano (50-70%), dióxido de carbono (30-40%) e 
outros compostos traza (H2O, H2S, O2, N2, NH3, siloxanos 
e par  culas) que se forma a par  r da descomposición 
biolóxica da materia orgánica en ausencia de oxíxeno 
mediante a acción de certos microorganismos a través 
do proceso de dixes  ón anaerobia, debe ser depurado 
(limpeza e enriquecemento ou upgrading) para obter o 
biometano. O proceso de limpeza do biogás consiste na 
separación dos compostos traza (H2O, H2S, siloxanos, 
etc.), mentres que no proceso de enriquecemento ou 
upgrading, sepárase o CO2, incrementándose así a 
proporción de metano.

permite e regula o aproveitamento 
da biomasa forestal residual. Neste marco, Greenalia 
puxo en marcha en 2020 a planta de biomasa forestal 
máis grande do sur de Europa, de 50 MW. Está situada no 
polígono de Cur  s-Teixeiro (A Coruña). Unha instalación 
que conta con capacidade para procesar anualmente más 
de 500.000 toneladas de biomasa forestal procedente de 
talas  e que permiten verter á rede eléctrica en torno aos 
324 GWh anuais.  
O tratamento e valorización da biomasa leva aparellado 
múl  ples benefi cios ambientais entre os que destaca 
minimizar a propagación de incendios e mellorar súa 
ex  nción; facilitar a asimilación da fracción vexetal fi na 
polo solo e reducir o resgo de pragas e enfermidades.

A produción de biometano afronta tres retos importantes: 
i) incrementar a produ  vidade; ii) mellorar a calidade do 
biogás e producir biometano; e, iii) mellorar a calidade e 
o uso do produto residual da fabricación  ou dixestato. O 
proceso de codixes  ón anaerobia (tratamento conxunto 
de varios residuos orgánicos) é chave para aumentar a 
produción enerxé  ca, ademais de permi  r un uso máis 

efi ciente da instalación. Para iso, é fundamental facer 
unha correcta selección dos residuos a tratar e confi gurar 
a mestura óp  ma dos mesmos que permita maximizar 
tanto o rendemento como a produ  vidade do proceso.  
O grupo de Biotecnoloxía Ambiental (Biogroup) da USC 
desenvolveu e validou unha metodoloxía (OPTIBLENDER®), 
para ambos os dous obxec  vos.

Hidróxeno verde

Alternativas para o almacenamento de enerxía

O hidróxeno cons  túe unha das solucións tecnolóxicas 
clave para a descarbonización e electrifi cación, pero no 
é a única. Existen opcións eléctricas que a bo seguro 
se desenvolverán nos vindeiros anos e que permi  rán 
defi nir o mix de xeración enerxé  ca futuro para chegar 
a cero emisións no ano 2050. Certo é que para algunhas 
aplicacións é a mellor solución e, ata o momento, a única 
que pode permi  r descarbonizala, como é o transporte 
pesado ou o sector ferroviario, por exemplo. 

A estratexia europea para o 
desenvolvemento e despregadura da 
economía do hidróxeno, contempla obter no período 
2020-2030 unha potencia instalada de 40 GW de H2 

renovable ob  do por electrólise, e acadar tal madurez 
tecnolóxica no período 2030-2050 que permita o súa 
despregadura masiva e a grande escala nos sectores 
económicos que son intensivos en emisións.  
O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC) ten, 
entre outros obxec  vos para o ano 2030, descarbonizar 
un gran volume do hidróxeno que se consume hoxe, e 
introducir totalmente o hidróxeno na mobilidade sos  ble. 
España é un país clave en este desenvolvemento do 
hidróxeno renovable pola súa gran capacidade renovable 
e integración, ademais da súa situación xeográfi ca 
privilexiada.
Son numerosas as aplicacións reais do uso do hidróxeno 
renovable en diversos sectores industriais, o que mostra 
a ampla potencialidade que o hidróxeno ten e aporta ao 
tecido industrial a prol da descarbonización, tanto como 
vector enerxé  co como materia prima industrial.

Juan Andrés Marín
Ciudad de la Energía (CIUDEN)

Emilio Nieto
 Centro Español do HidróxenoM
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O almacenamento de enerxía proce-
dente de fontes renovables é unha 
ferramenta necesaria e fundamental 

para a Transición Enerxé  ca e a descarbonización do siste-
ma de xeración eléctrica. Ademais, permite a distribución 
de enerxía renovable en momentos de moita demanda. 
Por elo, Ciuden, dentro do seu obxec  vo específi co de 
impulsar nas zonas de Transición Xusta proxectos de al-
macenamento de enerxía e efi ciencia enerxé  ca, trata de 
poñer en valor as súas instalacións e equipos para a súa 
adaptación como futuro ICTP (Infraestrutura Cien  fi ca e 
Técnica Singular) para a validación de tecnoloxías de pro-
dución de hidróxeno verde e almacenamento enerxé  co. 
Para elo, está analizando as dis  ntas tecnoloxías segundo 
o seu grado de madurez e levar a cabo a creación dunha 
instalación híbrida de varios sistemas de almacenamento, 
colaborando no  desenvolvemento dos mesmos e demos-

trando así súa viabilidade industrial e comercial. Das dis-
 ntas tecnoloxías de almacenamento de enerxía (mecáni-

ca, electroquímica, eléctrica, química e térmica), salientan 
pola súa madurez dentro das mecánicas, as de bombeo, 
puro e mixto, aire comprimido e aire comprimido adiabá-
 co, dentro das electroquímicas, as baterías de ión-li  o e 

as baterías de fl uxo, e dentro das térmicas, por calor sen-
sible, calor sensible das sales fundidas  e calor latente. 
As baterías de ión-li  o teñen as vantaxes da súa modulari-
dade, alta densidade de enerxía e alta efi ciencia de carga e 
descarga, pero teñen unha vida ú  l moi curta. A súa capa-
cidade mundial de fabricación tense triplicado nos úl  mos 
cinco anos, agora é de 302 GWh e se espera se vexa incre-
mentada con outros 603,8 GWh nos vindeiros cinco anos. 
As baterías de fl uxo están en fase de expansión debido a 
que poden fabricarse con materias primas (V, Zn, Fe, ZnBr) 
de maior dispoñibilidade. 
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Gases renovables de orixe biolóxica

Un proxecto de eólica mariña

Ángela Rodríguez Abalde
Energylab (Vigo)

Ángel Fernández Rodríguez 
Green Energies - Navantia

O contrato para a construción de 62 jackets (cimentacións 
fi xas que sustentan os aeroxeradores mariños) por parte 
da Joint Venture Navan  a-Windar é o maior encargo de 
eólica mariña recibido ata a data polo consorcio formado 
por ambas as dúas empresas. O operador do parque 
(de case 500 MW de potencia) será Ailes Marines, fi lial 
francesa de Iberdrola.
O alcance do proxecto supón 1.250 empregos directos 
entre Fene e Avilés. Como consecuencia deste contrato, 
Navan  a-Windar abriu unha planta en Brest, na Bretaña 
francesa, onde se teñen fabricado compoñentes para 34 
das 62 jackets do parque, en total 35.000 toneladas de 
aceiro, xerando 250 empregos directos durante 2 años, 

O termo gas renovable fai 
referencia a calquera gas 
combus  ble que proceda de 
materias primas ou fontes 

de enerxía renovables. Inclúe gases como o biogás, o 
biometano, o gas de síntese syngas e o hidróxeno renovable. 
O biogás obtense da degradación da materia orgánica en 
condicións anaerobias sendo o biometano o resultado do 
seu proceso de limpeza e purifi cación. O syngas procede 
da gasifi cación de materiais orgánicos principalmente 
lignocelulósicos e o hidróxeno renovable, pode ser ob  do 
a par  r da electrólise da auga usando enerxías renovables 
ou mediante o proceso de fermentación escura.
Dentro do sector enerxé  co, cabe destacar o biogás como 

coincidente coa duración do proxecto.
As cimentacións do proxecto Saint-Brieuc son de tres 
patas, e cada unha delas mide 75 metros de alto, 25 
de ancho e pesa 1.150 toneladas. Para a fi xación desta 
jacket ao fondo mariño, Iberdrola  u  lizou, por primeira 
vez, un innovador disposi  vo hidráulico denominado pile 
grippers que aporta una fi xación adicional e proporciona 
estabilidade durante a fase de instalación, que se espera 
comece nos vindeiros meses, dado que Iberdrola ten 
iniciado xa a mediados de xuño o traslado das 4 primeiras 
unidades desde o estaleiro de Navan  a Seanergies en 
Fene (A Coruña) ao seu parque eólico mariño de Saint 
Brieuc, na Bretaña francesa.

o gas renovable cuxa tecnoloxía está máis desenvolvida 
e que conta cun maior grado de implantación a curto 
prazo. Na actualidade, en Europa hai aproximadamente 
mil plantas de produción de biometano, aínda que en 
España, a pesar do elevado potencial de produción de 
biogás e o crecente interese no biometano, tan só existen 
seis instalacións opera  vas.
Para contribuír o desenvolvemento dos gases renovables, 
EnergyLab leva desde o ano 2014 inves  gando en métodos 
de op  mización da dixes  ón anaerobia para maximizar 
a produción de biogás e principalmente en procesos 
de obtención e usos do biometano, syngas e hidróxeno 
renovable (tanto o ob  do a par  r da electrólise como a 
par  r da fermentación escura). Todo isto ten sido grazas 

ao proxecto de Unidade Mixta de gas renovable, 
proxecto conxunto de Naturgy, EnergyLab e EDAR 
Bens, que se estende ata o ano 2023 e que conta 
co fi nanciamento da Unión Europea no  marco do 
Programa Opera  vo FEDER Galicia 2014-2020 a 
través de GAIN.
Deste proxecto cabe salientar o desenvolvemento 
realizado nunha das tecnoloxías máis 
prometedoras para obter biometano e ao mesmo 
tempo capturar CO2, a metanación biolóxica.

Enerxía solar fotovoltaica

Evolución tecnolóxica de aeroxeradores

A enerxía que nos proporcio-
na o Sol é catro ordenes de 
magnitude superior á deman-
da mundial de enerxía actual. 
O aproveitamento desta fon-
te de enerxía empregando 
módulos fotovoltaicos, que 
converten a enerxía solar en 
electricidade directamente, é 
unha das mellores alterna  vas 
para dar resposta a crecente 
demanda. Entre as grandes 
vantaxes está a súa modulari-
dade, escalabilidade e  capa-
cidade de xeración distribuída. A tecnoloxía aplicada na 
instalación dunha vivenda individual é a mesma á dun 
grande parque fotovoltaico con capacidade de produción 
de varios xigava  os. A parte fundamental desta fonte de 
enerxía é a célula solar. Actualmente, a tecnoloxía domi-
nante é o silicio monocristalino, seguido polo silicio mul-
 cristalino, tecnoloxías de primeira xeración con fabrican-

tes principalmente en China, en 
contraposición as de segunda 
xeración, basicamente forma-
dos por CIGS (Cu, In, Ga, Se) e 
CdTe, e  con fabricantes en USA 
e Xapón. Todas estas tecno-
loxías están preto do seu límite 
teórico de efi ciencia, polo que é 
preciso buscar alterna  vas que 
permitan manter ou superar 
este límite, coa capacidade de 
producir módulos fotovoltaicos 
da orde de xigava  os ao menor 
custo de fabricación posible. 

Entre estas tecnoloxías, as baseadas en perovskitas son 
das máis prometedoras tendo en conta a abundancia dos 
elementos que as forman e os baixos custos de produción. 
Aínda que na actualidade non se comercializan, salientamos 
a evolución da efi ciencia récord pasando do 3.8% no 2009 
(Universidade de Tokio), ao 25.7% en 2021 (Ulsan Na  onal 
Ins  tute of Science and Technology). 

Camilo Carrillo
Departamento Enxeñaría Eléctrica da UVIGO

Antonio García Loureiro
Departamento de Electrónica e Computación da USC

A enerxía eólica ten experimentado 
un ritmo de crecemento de dobre 
díxito durante os úl  mos 10 anos, 

que se ten visto reforzado pola crecente instalación de 
parques eólicos off shore. Sirva como exemplo que no 
ano 2021, a eólica off shore supuxo un 22.5% da potencia 
eólica instalada no mundo.
Este crecemento leva asociada unha importante evolución 
tecnolóxica onde os equipos máis avanzados se deseñan 
para as instalacións mariñas. Así, os aeroxeradores 
mariños punteiros se sitúan en potencias en torno aos 
15 MW, con diámetros de rotor por riba dos 230 m e unha 
loxís  ca asociada a súa instalación que unicamente é 
posible no mar. Entre outros avances, isto ten sido posible 
grazas á evolución do tren de potencia de estas máquinas, 
onde se pasou dos clásicos xeradores con mul  plicadora 

e de velocidade de xiro constante con rotor paso de pala 
fi xo, ata as máquinas de hoxe en día, onde predomina 
o paso de pala variable e os xeradores de velocidade 
variable. A tendencia nestes é eliminar a mul  plicadora 
ao introducir xeradores de imáns permanentes de baixa 
velocidade de xiro. Con este  po de confi guracións se 
consigue, ademais dun mellor aproveitamento da enerxía 
do vento, aliviar as solicitacións mecánicas asociadas ao 
comportamento variable do vento, permi  ndo isto úl  mo 
facer aeroxeradores de maior tamaño.
Dende o punto de vista de evacuación da enerxía, aparecen 
novos retos xa que é habitual encontrar proxectos 
situados a máis de 100 km da costa, e con potencias 
por riba dos 1000 MW. Nestes casos, a evacuación de 
enerxía en corrente con  nua (HVDC) é unha alterna  va 
economicamente viable.

Á
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Fundou o Ins  tuto Galego de Física de Altas Enerxías 
(IGFAE), o único centro de inves  gación en Galicia coa 
cer  fi cación de excelencia María de Maeztu. Carlos 
Pajares foi reitor da Universidade de San  ago e pilotou 
a segregación das tres universidades. Agora foi nomeado 
Académico de Honra da RAGC.

-Á súa chegada a San  ago en 1979, pensou que Galicia 
podería chegar a destacar tanto na Física? Porque daquela 
non había nin facultade...
-Esa é una pregunta que ma fago eu tamén.  Pero con 
esforzo e pouco a pouco avanzamos. Os principios 
foron duros, pero se abriron camiños, tanto na Física 
como na propia USC, porque nos decatamos de que era 
fundamental mover e modernizar a nosa universidade. E 
atopeime con que  ven que ser tamén reitor.

-Fundou o IGFAE, cales son as súas fortalezas?
-Dunha banda está a parte teórica, da que sou o 
responsable, pero tamén a parte experimental, que 
en Galicia ou en España é máis di  cil porque non hai 
grandes equipamentos. Na teórica non necesitamos 
instrumentación. O mérito que eu teño é facer si  o para 
que se formasen grupos de inves  gación potentes na 

e logo reitor. A verdade que foi unha etapa moi intensa. 
Tiven un equipo fantás  co. E había moitos anhelos de ser 
unha boa universidade inves  gadora, aínda que había 
moitas inercias que  ñamos que superar. O presidente 
da RAGC dicíame con moita xenerosidade o outro día que 
había un antes e un despois do meu reitorado. O certo 
e que a min me tocou, por exemplo, facer os estatutos 
da universidade, que non exis  an previamente. Tamén, 
apoiar as transferencias do ministerio á Xunta de Galicia. 
Facer a transformación dunha universidade a tres. E, se 
conto os edifi cios que se fi xeron, non paro: en San  ago, a 
facultade de Ciencias da Educación, de Físicas, de Filoloxía, 
a Casa da Balconada, a sede do Consello Social, o edifi cio 
de mantemento, o animalario, o arquivo, a residencia 
bosque da Condesa, o Burgo das Nacións, a urbanización 
dos campus; en Lugo a facultade de Veterinaria, mentres 
que en Vigo: Teleco, Económicas, urbanizar... todo isto foi 
nun proceso de moito esforzo, pero  ña un equipo moi bo 
e traballabamos como burros.

-Por certo, cando gañou a primeira elección, en 1984, 
enfrontábase a Xosé Manoel Beiras e ao actual presidente 
de honra da RAGC, Miguel Ángel Ríos...
-Pois si: foron as outras candidaturas: Miguel Ángel Ríos 
e Xosé Manoel Beiras. Pero que conste que Ríos levaba 
un equipo moi bo... tanto, que de feito eu fi chei a varios 
para traballar máis tarde comigo. Foi unha época moi 
interesante...

parte experimental, que viaxaron para 
traballar no estranxeiro nos centros 
máis avanzados. E na parte teórica eu 
teño discípulos que hoxe me ensinan a 

min moitas cousas, porque son mellores ca min. Esa é a 
verdade. Agora son máis citados ca min. E teño catro o 
cinco que son catedrá  cos ou que traballan fóra de Galicia 
con gran brillantez.

-No CERN traballa unha nutrida colonia de inves  gadores 
galegos, ben asentados e con grandes proxectos... Cal é 
o segredo para tanta excelencia neste eido dende unha 
universidade no Finis Terrae europeo?
-Foi todo un proceso. Eu recordo as miñas primeiras 
etapas nos anos 70 no CERN. Dende o punto de vista 
experimental é o si  o de Europa vital para a Física de 
par  culas. O crecemento  foi pouco a pouco, pero sen 
pausa. Dende Galicia, es  vemos no experimento Alice. E 
no LHCB. O grupo de IGFAE aquí é moi importante, con 
achados  de primeira orde. Pero o mellor é par  cipar no 
hardware, facer partes dos detectores... iso signifi ca que 
arredor se está a producir unha capacidade moi grande. 
Nos detectores faise ciencia que logo pasa á medicina, a 
industria... temas fundamentais.

-Foi reitor da Universidade de San  ago con 38 anos: como 
recorda aquela etapa?
-Cheguei a fi nais de 1979 e no 81 xa era decano de Físicas 

-Despois do seu mandato como reitor, Galicia pasou a ter 
tres universidades... mirando atrás, como resultou aquel 
proceso? Atopa erros e acertos daquela segregación tres 
décadas máis tarde?
Foi moi complexo. O Claustro aprobouno só con once 
abstencións, mentres que no Parlamento de Galicia foi 
aprobado por unanimidade de todos os grupos, o cal é 
algo moi di  cil. E  ñamos a exixencia de facelo moi ben. 
Tiñamos que facelo o 31 de decembro dun ano para que 
houbese plena seguridade xurídica.  Pero a necesidade 
do proceso estaba moi clara. Era inviable ter unha 
universidade con cen mil estudantes en sete campus. 
Era imposible xes  onar aquelo. E, para solucionalo, 
estudamos moitos modelos. Por exemplo, a universidade 
do estado de California ten oito campus. É certo. Foi unha 
das que estudamos. Pero alí as universidades de Berkeley 
e de San Diego actúan de xeito independente e teñen un 
órgano de coordinación, como tamén teñen aquí as tres 
universidades galegas. 

-Está sa  sfeito do resultado fi nal?
-Hai algunha  tulación que se duplicou e non era necesario. 
E nese proceso fallou que se enfocou todo nas  tulacións, 
tamén por parte da Xunta de Galicia. E non se puxo a 
atención debida en crear centros de inves  gación de alto 
nivel. E, sobre todo en San  ago; na nosa universidade 
tardamos demasiado en crear o que hoxe chamamos 
centros singulares. 
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-Fronte á imaxe dunha Galicia atrasada, non habería que 
contarlle máis á xente que este país ten unha ciencia moi 
brillante?
-A resposta sería sí, pero... Porque si dicimos  que somos 
os mellores, o doado sería conformarse e non facer máis. 
Estar na vangarda precisa recursos e traballo. Podemos 
estar moi ben dez anos e logo desaparecer nun sector. 
Poño como exemplo o IGFAE, como todos os centros de 
inves  gación, porque dende o ano 2008 ata hai dous 
anos non se colleu apenas xente nova. E iso é máis dunha 
xeración. Imos pagalo. E hai que arranxalo. Os poderes 
públicos teñen unha responsabilidade con isto. Hai que 
facelo de xeito con  nuado, aumentando os recursos...

-Vostede planeou un centro de optoelectrónica que 
imaxinou como un Sillicon Valley galego... como foi aquel 
proxecto?
-Eu veía, por toda unha serie de aplicacións que xa 
eran unha realidade, que a fi bra e o láser  ñan un gran 
potencial económico. Por exemplo, na detección de 
satélites que a fi nais dos 80 xa se veía que ía ter aplicación 
por todas partes. Eu  ña xente de óp  ca que eran moi 
bos. E falei co Goberno en Madrid, con Navan  a e co 
Ministerio de Defensa, que estaban moi interesados en 
detectar satélites que nos espiaban... Así que había unha 
liña que  ña interese para Defensa, e ofrecían por iso 
unha boa fi nanciación: cincocentos millóns de pesetas 
cada ano, mentres que Navan  a estaba  interesadísima. 
E falei con Caixa Galicia e cedían os locais para montar as 
instalacións. Todo estaba listo. Eu es  ven en San Diego, na 
Sociedade Norteamericana de Optoelectrónica e apoiaron 
o proxecto. E tamén en Europa  ña o apoio de Múnich. 
Pero houbo o cambio no reitorado e tamén cambio na 
Xunta. E creo que a Fraga gustoulle o proxecto pero faltou 
alguén do seu entorno que  rase da idea. Fraga recibiu 
catro follas, que é o máximo que hai que lle entregar a 
un polí  co. A Fraga encantoulle pero non houbo no seu 
goberno ninguén que o menease. Logo por mediación do 
alcalde de San  ago fomos ver ao secretario de Estado, que 
era  sico coma min, e que tamén apoiou a idea, pero eu 

xa non era reitor e algo así non se podía facer só co apoio 
dunha alcaldía. E así foi como acabou o proxecto. Seis 
anos despois, en Cataluña fi xeron o Ins  tuto de Fotónica, 
que era prác  camente o mesmo. E arredor del hai varias 
empresas, máis de cen, e é un ins  tuto súperpotente.

-O proxecto de fotónica non callou, pero en que áreas 
cre vostede que hoxe Galicia podería ter unha boa 
oportunidade?
-É evidente que en acuicultura somos unha potencia. É 
evidente que en todo o que a  nxe á biotecnoloxía en xeral 
hai grupos moi potentes e xa relacionados coa industria, 
tanto farmacéu  ca como outras. Pero hai outros eidos 
compe   vos que poden dar moita cancha á industria. 
Galicia, nos sesenta primeiros anos do século XX, es  vo 
ausente das grandes revolucións cien  fi cas que cambiaron 
o mundo. O mesmo que España en conxunto. Iso é unha 
eiva importante. Pero agora temos oportunidades. En 
Galicia somos tamén unha potencia no relacionado con 
big data, esta  s  ca, intelixencia ar  fi cial... tanto en Vigo 
como na Coruña como en San  ago. E temos toda unha 
industria asociada. E hai industrias de fóra que comezan a 
imprantarse aquí. Pero tamén hai industrias que a xente 
non coñece, como unha empresa de Galicia, que a fundou 
un estudante de Físicas, que ten case 1.600 empregados 
no mundo. E en San  ago ten máis de trescentos e ninguén 
sabe nin o nome. Falo de Plexus.

-Que lle falta á ciencia en Galicia? Que necesita que non 
teña?
-O fundamental é inves  r en capital humano. Hai dous 
anos, o presidente da RAGC, Juan Lema, fi xo un estudo 
e comparou as nosas  universidades e as do norte de 
Portugal. E o cambio é brutal... Antes San  ago estaba á 
altura de Oporto; e Vigo por riba de Braga. Agora resulta 
que Oporto está moi por riba e que San  ago está como 
Braga e o resto moi por baixo dos portugueses. Temos que 
espabilar!

-Como valora a súa designación como académico de 
honra da RAGC?
-Para min é un honor, sobre todo porque me miran con 
moita simpa  a os membros da academia, comezando  
polo seu presidente. Eu considero a nova como un 
recoñecemento tanto ao pulo da inves  gación cando fun 
reitor como á traxectoria inves  gadora e do IGFAE así 
como o traballo de divulgador. Pero eu como reitor teño 
que dar as grazas por aquel equipo reitoral que  ven. 

Na inves  gación, o meu pres  xio é ter sido mestre de 
grandes  sicos. E, na divulgación, teño que dar as grazas 
aos xornais que  me permi  ron escribir en Galicia: no 
Faro, na Voz, no Progreso ou en El Correo Gallego.

-Que pode aportar a Real Academia Galega de Ciencias a 
Galicia?
-Os informes que pode achegar a Academia son 
fundamentais, achegando datos, alertando de xeito suave 
pero efi caz sobre a ciencia en Galicia. Ese é o gran papel 
que exerce a Real Academia Galega de Ciencias.

-Persoalmente, cal é o descubrimento da Física que máis 
lle ten asombrado na súa carreira? 
-Diría tres cousas. No ano 1997, descobren que o 
setenta por cento do universo é o que se chama enerxía 
escura e o 25 por cento, materia escura. Estabamos moi 
eufóricos, como que o sabíamos todo e resulta que non 
sabemos nada do 95 por cento... Logo, no 2012, foi un 
fi to a detección do Higgs. Había unha predición, pero 
había xente importante como Hawking que dicía que 
non era posible detectalo. Había escép  cos. Por iso foi 
algo fundamental, porque o Higbs é o que da a masa aos 
electróns aos quarks, etc... A terceira é a profundización 
no poder da mecánica cuán  ca para a computación, que 

vai ser unha gran revolución, a encriptación dos sinais... 
pero ademais vai haber moitas sorpresas sobre como a 
interacción modifi ca os estados iniciais. Ortega i Gasset 
dicía que somos nós e a nosa circunstancia. E dicíao 
porque viviu en Alemaña e alí Heissenberg xa dicía que 
o electrón era según a súa circunstancia. Todo isto vai 
levarnos a unha revolución.

-Onde estamos agora? Vai cambiar a computación 
cuán  ca as nosas vidas?
-Eu hai dez anos era escép  co porque pensaba que 
os ordenadores cuán  cos non ían funcionar. Pero 
agora teñen avanzado moito. E ademais foron creados 
algoritmos que, aínda que non se aplicasen a ordenadores 
cuán  cos, senón a cálculos convencionais, van supoñer 
avances grandísimos...

-No seu discurso como académico de honra falou da 
beleza da natureza e na ciencia... esa beleza é unha idea 
que está no noso cerebro ou existe por si mesma?
-A natureza non actúa en vano. A sinxeleza é beleza. A 
simetría é beleza. Por iso a natureza e a ciencia son belas. 
Se eu vexo o Partenón, por exemplo, vexo un conxunto 
pero tamén todas as súas unidades, que conforman unha 
estrutura de beleza, como acontece tamén coa natureza.
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Ingreso como académico de Alberto Gago

Pesar polo pasamento 
de Aníbal R. Figueiras Vidal

Juan José Nieto, 
Premio Conde de Cartagena

O catedrá  co de Facenda Pública e exreitor da Universidade de Vigo
pronunciou o seu discurso “Economía, Cambio Climá  co e Polí  cas Públicas”.

Universidade de San  ago (USC) 
e catedrá  co de Facenda Pública 
na Universidade de Vigo (UVigo), 
Alberto Gago Rodríguez. Integrouse 
na ins  tución como académico 
numerario da Sección de Ciencias 
Económicas e Sociais. Alberto 
Gago pronunciou o seu discurso de 
ingreso,  tulado “Economía, Cambio 
Climá  co e Polí  cas Públicas”, que 
foi contestado en nome da Academia 
polo membro numerario e presidente 
da Sección de Ciencias Económicas 
e Sociais, o catedrá  co de Economía 
Aplicada da Universidade da Coruña 
(UDC) José Ramón Cancelo de la Torre.
O presidente da RAGC, Juan Lema 
Rodicio, abriu o acto ao que asis  ron 
outros académicos da ins  tución, así 

“Temos unha enorme capacidade 
social para adaptar hábitos e 
procesos, para mobilizar elevadas 
sumas de fondos e para acelerar a 
innovación cando nos enfrontamos 
ao maior reto posible: a sos  bilidade 
da nosa civilización”.
O catedrá  co de Facenda Pública e 
exreitor da Universidade de Vigo, 
natural de Vilanova de Arousa, 
pronunciou o seu discurso “Economía, 
Cambio Climá  co e Polí  cas Públicas” 
nun acto celebrado no Pazo de San 
Roque en San  ago.
A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebrou o mércores 15 
de decembro de 2021, no Pazo de 
San Roque de San  ago, o acto de 
ingreso do doutor en Economía pola 

A Real Academia Galega de 
Ciencias (RAGC) lamentou este ano 
con fondo pesar o falecemento 
do académico correspondente 
Aníbal R. Figueiras Vidal. O 
catedrá  co vigués, enxeñeiro de 

Telecomunicación (UPM, 1973) e doutor na mesma 
 tulación (UPC, 1976), ingresou na RAGC o 21 de 

xaneiro de 2020.
A súa docencia e inves  gación centráronse no 
Tratamento Dixital de Sinais e o Aprendizaxe Máquina. 
Publicou máis de 400 contribucións cien  fi co-técnicas 
(ar  gos e relatorios), dirixiu un centenar de proxectos 
e contratos de I+D nacionais e internacionais, e varias 
decenas de teses de doutoramento. Recibiu o Premio 
Miguel Catalán 2019 da Comunidade de Madrid. Foi 
académico numerario da Real Academia de Ingeniería 
(e o seu presidente de 2007 a 2011), correspondente 
da Academia de Ingeniería de México, e recibiu 
Doutorandos “Honoris Causa” das Universidades de 
Vigo e San Pablo (Arequipa, Perú).

O académico numerario da 
sección de Matemá  cas, 
Física e Ciencias da 
Computación da Real 
Academia Galega de 

Ciencias (RAGC), Juan José Nieto Roig, recibiu o Premio 
Conde de Cartagena de inves  gación traslacional da 
Real Academia Nacional de Medicina de España. O 
galardón recoñece o seu traballo  tulado ‘Aproximacións 
interdisciplinarias e ciencia integral na loita contra a 
COVID-19 e futuras epidemias’. O acto celebrouse o 11 
de xaneiro, por streaming. Desde a RAGC felicitamos 
sinceramente ao noso compañeiro pola dis  nción.
A Fundación da Real Academia Nacional de Medicina 
de España convoca anualmente o certame de premios 
da RANME co fi n de recoñecer publicamente o labor, 
a entrega, o traballo e a traxectoria dos profesionais da 
medicina española. A convocatoria 2021 engloba un 
total de 23 dis  ncións que se outorgan en 8 categorías 
diferentes. En concreto, o Premio Conde de Cartagena é un 
dos nove que se engloban na categoría de inves  gación.

como a directora Xeral de Calidade 
Ambiental, Sos  bilidade e Cambio 
Climá  co da Xunta de Galicia, Mª 
Sagrario Pérez; o reitor da USC, 
Antonio López; o vicerreitor de 
Inves  gación da USC, Vicente Pérez 
Muñuzuri; a vicerreitora do Campus 
de Ourense da UVigo, Esther de 
Blas Varela; o reitor da UDC, Julio E. 
Abalde; e a presidenta do Consello da 
Cultura Galega, Rosario Álvarez.

NOVAS DA ACADEMIA NOVAS DA ACADEMIA
A investigadora do CSIC Isabel Medina 
ingresa na Academia

Teresa Abuín, Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebrou en novembro 
do 2021 no Pazo de San Roque 
de San  ago o acto de ingreso 
da doutora en Química María 
Isabel Medina Méndez, profesora 
de inves  gación no Ins  tuto de 
Inves  gacións Mariñas de Vigo 
(IIM-CSIC) e coordinadora da Área 
de Ciencia y Tecnología de los 

Profesora de Inves  gación do Ins  tuto de Inves  gacións Mariñas de 
Vigo, estuda os benefi cios dos produtos da pesca e da acuicultura

O seu traballo sobre a suba do nivel do mar foi publicado no programa ‘Vivir Aquí’ da CRTVG

Alimentos do Consejo Superior 
de Inves  gaciones Cien  fi cas 
(CSIC) desde o 2017, incluída na 
actualidade na Área Global VIDA 
CSIC. Intégrase na ins  tución como 
académica numeraria da Sección de 
Bioloxía e Ciencias da Saúde. Isabel 
Medina pronunciou o seu discurso 
de ingreso,  tulado “O Mar Fonte de 
Saúde: Benefi cios do consumo dos 
Produtos da Pesca e a Acuicultura”, 
que foi contestado en nome da 
Academia pola membro numeraria 
da Sección de Bioloxíae Ciencias da 
Saúde e vicepresidenta da RAGC, 
Alicia Estévez Toranzo. Medina é 
unha experta nos benefi cios para a 
saúde dos produtos do mar.

tratamento exento de catastrofi smo, 
con ampla riqueza de fontes e dotado 
dun bo hábitat sonoro que proporcio-
na signifi cado e sen  do á narra  va 
audiovisual”. 
Licenciada en Xornalismo pola 
Universidade Complutense de 
Madrid, Teresa Abuín (Rianxo, 1970) 
leva 27 anos traballando na TVG, en 
programas como Galicia Enteira, Alalá, 
No Bico un cantar e Vivir Aquí. Con 
anterioridade traballou en Antena 3 
Radio en Madrid, na Asociación de 
Periodistas de Información Económica 
(APIE), na delegación de San  ago 
de La Voz de Galicia e na Produtora 
Olympus Comunicación. “Eu son de 
Rianxo e vivo moi preto das augas 

A Real Academia 
Galega de Ciencias 
(RAGC), coa colabo-
ración da Xunta de 
Galicia a través da 

Axencia Galega de Innovación (Gain), 
concedeu o Premio de Xornalismo 
Cien  fi co Celia Brañas 2022 á repor-
taxe “Costa inundable”, da xornalista 
Teresa Abuín Tubío, emi  da o 16 de 
xaneiro deste ano no programa Vivir 
Aquí da CRTVG e centrada na subida 
do nivel do mar en Galicia. O xurado 
destacou deste traballo “a súa boa 
planifi cación para abordar desde Ga-
licia un tema global como é o cambio 
climá  co e o seu impacto na subida 
do nivel do mar”. Tamén apunta “un 

da ría de Arousa. Cando gravamos 
esta reportaxe, en novembro do ano 
pasado, celebrábase en Glasgow 
o cumio do clima. Todos os días 
escoitabamos falar sobre a subida do 
nivel do mar e as súas consecuencias 
para a poboación en dis  ntos lugares 
do planeta. De aí xurdiu a idea deste 
traballo” -explicou Abuín-.
Por outra parte, o xurado decidiu 
outorgar un accésit deste premio ao 
segundo traballo mellor valorado, 
a reportaxe  tulada “A ameaza de 
macrogranxas na Limia”, de Mar 
Álvarez Rama, publicada no xornal 
Nós Diario, “unha peza xornalís  ca 
sobre un tema de actualidade que 
afecta a Galicia”, segundo o xurado.

Fernando Pérez, 
premio Galicia 

Innovación

Fernando Pérez González, 
académico numerario da Sección de 
Ciencias Técnicas da RAGC, recibiu 
o II Premio Galicia á Innovación e 
Deseño na categoría de “Traxectoria 
Innovadora” da Axencia Galega 
de Innovación (GAIN) da Xunta de 
Galicia.
Fernando Pérez González é doutor 
Enxeñeiro de Telecomunicación 
pola Universidade de Vigo (1993) 
e catedrá  co do Departamento de 
Teoría do Sinal e Comunicacións da 
Universidade de Vigo (2000).
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A catedrática Herminia Domínguez ingresa na RAGC

“A presenza feminina na RAGC 2008-2021”
A Asociación de Mulleres Inves  gadoras e Tecnólogas 

presentou o seu informe.

A inves  gadora da UVigo pronunciou o seu discurso sobre biorrefi nerías

verdes”, que foi contestado en nome 
da Academia polo membro numerario 
da Sección de Ciencias Técnicas, o 
catedrá  co emérito de Ciencias dos 
Materiais e Enxeñaría Metalúrxica da 
UVigo Pedro Merino Gómez.
O presidente da RAGC, Juan Lema 
Rodicio, inaugurou o acto ao que 
asis  ron outros académicos da 
ins  tución, así como o vicerreitor 
de Planifi cación, Tecnoloxías e 
Sustentabilidade da Universidade de 
San  ago (USC), Gumersindo Feijoo; 
o vicerreitor de Polí  ca Cien  fi ca, 
Inves  gación e Transferencia da 
Universidade da Coruña (UDC), 
Salvador Naya; e a vicerreitora 
do Campus de Ourense da UVigo, 
María Esther de Blas; entre outras 
autoridades.

de medallas e premios da en  dade –
Medallas de Inves  gación, Premios de 
Inves  gación Ernesto Viéitez Cor  zo, 
Premios á Transferencia de Tecnoloxía 
en Galicia, Premio de Divulgación 
Cien  fi ca e Premio de Xornalismo 
Cien  fi co Celia Brañas–, así como nas 
personalidades designadas no Día da 
Ciencia en Galicia como Cien  fi cas/os 
Galegas/os do ano.
O documento conclúe cunha 
serie de recomendacións que 
pretenden promover accións 
posi  vas co obxec  vo de permi  r 
un maior recoñecemento social das 
contribucións das mulleres cien  fi cas, 
fomentar unha imaxe máis inclusiva 
da RAGC e incen  var a presentación 
de mulleres candidatas nos dis  ntos 

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebrou en marzo de 2022 
no Pazo de San Roque de San  ago, 
o acto de ingreso da catedrá  ca de 
Enxeñaría Química da Universidade de 
Vigo (UVigo) no Campus de Ourense, 
Herminia Domínguez González 
(San Xoán de Río, 1965). Intégrase 
na ins  tución como académica 
numeraria da Sección de Ciencias 
Técnicas. Pronunciou o seu discurso de 
ingreso “Biorrefi nerías, mul  factorías 

A Asociación de Mulleres 
Inves  gadoras e Tecnólogas (AMIT) 
– Nodo Galicia (AMIT-Gal) presentou 
en febreiro de 2022 na sede da RAGC, 
no Pazo de San Roque en San  ago, o 
informe “A presenza feminina na Real 
Academia Galega de Ciencias (RAGC) 
2008-2021” con mo  vo do Día da 
Muller e a Nena na Ciencia.
O informe indica que a Academia 
aínda ten moito camiño por diante 
para romper a brecha de xénero, 
que actualmente conta cunha 
representación de académicas 
inferior ao 20%, dato que non 
se corresponde coa presenza de 
cien  fi cas nas universidades e centros 
de inves  gación galegos. O mesmo 
acontece nas diferentes convocatorias 

O presidente da RAGC deu a benvida 
á ins  tución á profesora Herminia 
Domínguez, “unha persoa brillante, 
aínda que modesta nas formas, con 
ilusión no seu traballo, que sabe crear 
no seu arredor unha atmosfera de 
traballo amable, efi ciente e efi caz”. 
Destacou que a nova académica vén 
enriquecer a sección de Ciencias 
Técnicas, sendo ademais a primeira 
muller académica desta sección e a 
primeira procedente do Campus de 
Ourense. Lema quixo sinalar tamén 
que para el é unha sa  sfacción 
especial o ingreso de Herminia xa que 
 vo a honra de axudala nas primeiras 

etapas da súa carreira inves  gadora, 
naquel intre centrada na extracción 
de aceite de sementes de xirasol ou 
soxa sen disolventes orgánicos.

premios,  tanto de forma individual 
como pola comunidade cien  fi ca ou 
ins  tucións que representan.
“Somos ben conscientes do 
desequilibrio de xénero nos 
recoñecementos do ámbito cien  fi co 
e traballamos por mellorar o balance. 
Nos úl  mos anos téñense tomado 
accións importantes, o que está 
resultando nunha evolución posi  va”, 
manifestou o presidente da RAGC, 
Juan Lema. 

O profesor Carlos Pajares, 
académico de honra

Unha expo nos centros educativos

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebrou no Paraninfo da 
Universidade de San  ago o acto 
de ingreso de Carlos Pajares Vales 
(Madrid, 1945), catedrá  co de Física 
de Par  culas da Universidade de 
San  ago (USC), como académico 
de honra da ins  tución. Pajares 
pronunciou o seu discurso de 
ingreso,  tulado “Sencillez y belleza 

O catedrá  co de Física de Par  culas da USC e ex reitor falou 
no acto de nomeamento sobre ciencia, natureza e beleza

A inicia  va da Real Academia Galega de Ciencias 
conta coa colaboración do Consello da Cultura Galega

en la ciencia y en la naturaleza (En 
busca de la simetría perdida)”, 
que foi contestado en nome da 
Academia polo seu presidente, Juan 
Lema Rodicio.
Ao acto asis  ron, ademais de varios 
académicos da RAGC, o conselleiro 
de Sanidade, Julio García Comesaña; 
a conselleira do Mar, Rosa Quintana; 
o reitor da USC, Antonio López; 
o reitor da Universidade da 
Coruña, Julio Abalde; a vicerreitora 
de Responsabilidade Social, 
Internacionalización e Cooperación 
da Universidade de Vigo, María 
Isabel Doval; a presidenta do 
Consello da Cultura Galega, Rosario 
Álvarez.

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebra cada ano o Día da 
Ciencia en Galicia. Vencellado a 
esta efeméride, promove unha 
exposición con todos os cien  fi cos 
e cien  fi cas galegos homenaxeados 
desde o ano 2008 ata o 2021. A 
mostra exhibiuse en diferentes 
centros educa  vos da comunidade. 
Logo de pasar polo IES Pintor 
Colmeiro de Silleda, es  vo no IES As 
Barxas de Moaña, onde permaneceu 
ata o 29 de abril. O seguinte centro 
foi o IES Monte da Vila do Grove.
Cada ano, desde 2008, A Real 
Academia Galega de Ciencias vén 
elixindo un cien  fi co ou cien  fi ca do 

pasado, con mo  vo da celebración 
do Día da Ciencia en Galicia. Trátase 
de galegos, naturais ou adop  vos, 
que traballaron arreo por Galicia 
no eido da ciencia e as súas 
aplicacións, case sempre desde un 
gran descoñecemento do seu labor 
por parte da sociedade. A inicia  va 
busca salientar a importancia da 
ciencia para o país.

Redondo, reelixido 
no Consello de 

Contas

O académico numerario da Sección 
de Ciencias Económicas e Sociais 
da RAGC José Antonio Redondo 
López renovou o seu cargo como 
conselleiro maior do Consello de 
Contas de Galicia, nun acto celebrado 
en febreiro no Parlamento de Galicia 
e presidido polo presidente da Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. 
Incorporáronse ademais como 
membros elec  vos do Consello de 
Contas Anxo Ramón Calvo Silvosa 
e Tomás Pérez Vidal, todos eles 
elixidos polo Parlamento de Galicia 
o pasado 21 de decembro de 2021.
José Antonio Redondo, que xa 
era conselleiro desde 2015, 
renovou o seu mandato, dirixindo 
a Área de Coordinación Xeral. 
Foi proposto polo novo Pleno da 
Ins  tución para con  nuar como 
conselleiro maior. Nado en Lugo, é 
catedrá  co de Economía Financeira 
da Universidade de San  ago de 
Compostela desde 1987 e doutor en 
Ciencias Económicas e Empresariais. 
Foi inves  gador asistente da 
Universidade de California San 
Diego, e tamén é académico 
numerario da Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financeiras 
de España.
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Juan de la Cierva na área de Transferencia de Tecnoloxía. 
Alonso recolleu, de mans do rei Felipe VI, este Premio 
Nacional de Inves  gación que outorga o Ministerio de 
Ciencia e Innovación e que recoñece “a excelencia da 
súa traxectoria cien  fi ca no ámbito da nanomedicina, así 
como a súa importante contribución para a adecuada e 
equilibrada transferencia de tecnoloxía e coñecemento”. 
Pola súa parte, o catedrá  co Aníbal Ollero recibiu o 
Premio Nacional Leonardo Torres Quevedo, na área 
de Enxeñarías “pola excelencia da súa ac  vidade 
inves  gadora”, principalmente “no desenvolvemento de 
sistemas autónomos”.

“Temos que ter sempre presente que o noso traballo debe 
ter unha repercusión social”. Así o afi rmou a catedrá  ca 
María José Alonso no acto de entrega do Premio Nacional 

Homenaxe de Económicas a Luis Caramés

do Consello Cien  fi co do Centro de Estudos Avanzados da USC; 
coordinador cien  fi co do Ins  tuto de Estudos Económicos 
Pedro Barrié; codirector da revista Urban Public  Economics  
Review; e membro do consello asesor de revista Facenda 
Pública Española. Caramés foi decano da Facultade de Ciencias 
Económicas e Empresariais da USC e director do departamento 
de Economía Aplicada. Ademais, pertenceu á comisión nacional 
para a reforma de Financiamento Autonómico.

César Portela, académico de 
honra de Belas Artes

O 18 de decembro de 2021, a Real Academia Galega de 
Belas Artes acordou conceder ao arquitecto pontevedrés 
César Portela Fernández-Jardón o  tulo de académico de 
honra da Corporación. Por outra banda, Portela tamén foi 
galardoado co Premio do Colexio de Arquitectos de Galicia 
á súa traxectoria profesional.

María José Alonso e Aníbal Ollero reciben
os Premios Nacionais de Investigación

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 
da Universidade de San  ago (USC) lembrou a 
traxectoria do profesor Luis Caramés, fi nado en 
xuño do 2021, e rendeulle tributo no autono do 
mesmo ano en recordo e agradecemento pola súa 
traxectoria e amizade. Ademais,  xoselle entrega a 
viúva de Caramés, que fora académico numerario 
da RAGC, da  Medalla ao Mérito da Economía a 
 tulo póstumo polo seu “fondo compromiso coa 

Universidade e co futuro de Galicia”.
O presidente da Academia, Juan Lema Rodicio, 
asis  u ao acto. A personalidade incisiva, irónica 
e aberta do homenaxeado foi un dos aspectos 
destacados por Juan Lema. “Caramés foi un 
académico dinámico, hiperac  vo, ateigado de ideas, 
con carácter conciliador e sempre buscando puntos 
de encontro”, sinalou.
Nacido en Cerdedo (Pontevedra) en 1949, Luis 
Caramés Viéitez foi catedrá  co de Facenda Pública da 
USC e ingresou en 2015 na Real Academia Galega de 
Ciencias. Asemade exerceu como director execu  vo 

Premio de Divulgación Científica para 
o químico Manuel Casalderrey

Ciclo Aida Fernández Ríos

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 
concedeu o Premio RAGC de Divulgación Cien  fi ca 
2022 ao químico Manuel Luis Casalderrey García. 
A Academia recoñece así a súa “ampla e fru  fera 
traxectoria persoal no eido da divulgación cien  fi ca 
en Galicia, par  cularmente a publicación regular 

desde o ano 1989 no xornal La Voz de Galicia de ar  gos de divulgación 
cien  fi ca sobre temas de candente actualidade e ámbito moi diverso”.
Manuel Casalderrey (A Coruña, 1941) licenciouse en Ciencias Químicas 
pola Universidade de San  ago. Realizou a súa tese de doutoramento sobre 
a interpretación teórica do espectro electrónico da benzofenona, dirixida 
polo profesor Miguel Ángel Ríos Fernández e presentada no ano 1986.
No plano docente traballou en diferentes lugares e áreas, comezando 
no ensino público en Teruel e rematando antes da súa xubilación como 
catedrá  co de Física e Química no Ins  tuto Sánchez Cantón de Pontevedra 
en 2011. Ademais, foi director adxunto do Ins  tuto de Ciencias da Educación 
da Universidade de San  ago. Impar  u cursos dirixidos á formación e 
perfeccionamento de profesores e ten realizado inves  gacións no campo 
da didác  ca da Física e da Química e da educación do consumidor.

A RAGC recoñece a súa “ampla e fru  fera” traxectoria, 
que inclúe a publicación de libros de temá  ca diversa

Cien  fi cas das tres universidades galegas impar  ron charlas

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) e a Deputación de Pontevedra 
celebraron, ao longo do outono de 
2021, o segundo bloque do II Ciclo 
de Conferencias “Aida Fernández 
Ríos”, coordinado pola catedrá  ca 
de Microbioloxía da Universidade 
de San  ago de Compostela (USC) 
e vicepresidenta da RAGC, Alicia 
Estévez Toranzo. Celebráronse 
cinco conferencias presenciais 
en ins  tutos de secundaria e 
bacharelato de Tui, Bueu, O Grove e 

Silleda. Estas charlas  ñan como fi nalidade achegar a ciencia á poboación 
máis nova e fomentar as vocacións cien  fi cas, así como concienciar ao 
alumnado de que nenos e nenas teñen as mesmas capacidades e poden 
chegar a ser o que se propoñan. As charlas foron impar  das por mulleres 
das tres universidades galegas.

‘Honoris causa’ 
para Juan Lema en 

Barcelona
y Valladolid

O inves  gador e catedrá  co de 
Enxeñaría Química e presidente 
da RAGC, Juan Lema, foi inves  do 
o 22 de outubro de 2021 Doutor 
Honoris Causa a proposta da 
Escuela de Ingenierías Industriales 
da Universidad de Valladolid (Uva).
O acto, que se celebrou no Palacio 
Conde Ansúrez, contou coa presenza 
do reitor da UVa, Antonio Largo, e 
a par  cipación do profesor Rafael 
Mato, que realizou a lauda  o. 
Por outra banda, o director do 
CRETUS da Universidade de San  ago 
de Compostela e presidente da Real 
Academia Galega de Ciencias tamén 
foi nomeado Doutor Honoris Causa 
pola Universidade Autónoma de 
Barcelona, que comunicou a súa 
decisión o pasado 22 de marzo de 
2022.
Referente mundial na inves  gación 
en enxeñaría ambiental e catedrá  co 
emérito da Universidade de 
San  ago, Juan Lema recibe así estes 
dous altos recoñecementos que 
chegan dende dúas universidades 
dis  ntas que recoñecen así o seu 
pres  xio cien  fi co.
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Senén Barro 

recolle o Premio 
Nacional de 
Informática

O académico numerario da 
sección de Ciencias Técnicas da 
Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC), director cien  fi co do 
CiTIUS e catedrá  co de Ciencias da 
Computación e Intelixencia Ar  fi cial 
na Universidade de San  ago 
de Compostela recibiu o 18 de 
novembro de 2021, nun acto en 
Madrid, o galardón que recoñece 
a súa traxectoria inves  gadora na 
cerimonia de entrega dos Premios 
de Inves  gación Sociedade Cien  fi ca 
Informá  ca de España – Fundación 
BBVA 2020-2021.
Na súa alocución, Senén Barro 
 vo palabras de agradecemento 

á ins  tución, así como a todas as 
persoas que o acompañaron durante 
a súa carreira: «son moitas, ao longo 
dunha vida dedicada á universidade, 
e en par  cular aquelas que o fi xeron 
como parte do Grupo de Sistemas 
Intelixentes (GSI), que creei fai máis 
de tres décadas, e do que sinto 
un enorme orgullo; o grupo, os 
inves  gadores que o forman, son 
sen dúbida o meu mellor proxecto 
cien  fi co: un proxecto creado en 
e  grazas a miña alma mater, a 
USC, que me deu todo o que son 
profesionalmente».

Novos académicos correspondentes, 
figuras da bioloxía, economía, 
robótica, física e química

A Real Academia Galega de 
Ciencias (RAGC) celebrou o martes 
22 de febreiro de 2022 a apertura 
do seu curso académico nun acto 
no Pazo de San Roque en San  ago 
de Compostela. Asis  ron ao evento 
o presidente da RAGC, Juan M. 
Lema Rodicio, outros membros do 
equipo de goberno e académicas 
e académicos da en  dade. 
Ademais, contouse coa presenza 
de autoridades como o reitor da 
Universidade da Coruña (UDC), 
Julio E. Abalde; a presidenta do 
Consello da Cultura Galega, Rosario 
Álvarez; a directora da Axencia 
Galega de Innovación (GAIN), 
Patricia Argerey; e a vicerreitora de 
Inves  gación da Universidade de 
Vigo (UVigo), Belén Rubio.
Juan Lema inaugurou coa súa 
intervención o curso académico 
“con moita ilusión en poder 
contribuír á promoción da ciencia 
entre a sociedade”. Salientou 
que o inicio do curso é unha moi 
boa ocasión para facer un repaso 
do feito e de tomar novos pulos 

Foron inves  dos María Soledad Soengas, Ana Cebreiro, 
Aníbal Ollero, Manuel J. Tello e Ángel Sanjurjo

para os vindeiros meses, 
e así se manifestou coa 
presentación da memoria 
do curso 2021 onde se 
describe o gran número 
de ac  vidades desenvoltas 
durante o pasado ano. “A 
Academia, paseniñamente, 
vaise introducindo cada 
vez con máis intensidade 
na sociedade cien  fi ca 
pero tamén na sociedade 

civil” –manifestou–. Tamén 
agradeceu en nome da ins  tución 
que os cinco novos académicos 
correspondentes aceptaran ser “os 
nosos embaixadores contribuíndo 
as nosas ac  vidades dun xeito 
xeneroso e desinteresado”. 
O académico numerario Manuel 
Freire Rama ofreceu a lección 
maxistral “O sistema inmunitario 
e a defensa das infeccións víricas”. 
O catedrá  co de Bioquímica e 
Bioloxía Molecular na Universidade 
de San  ago (USC) presentou 
os compoñentes do sistema 
inmunitario e as súas habilidades 
funcionais no organismo, prestando 
especial atención a súa capacidade 
para defendernos das infeccións 
víricas. Describiu as caracterís  cas 
dos tecidos (médula ósea e Timo) 
e células inmunitarias (linfoides 
e mieloides). Concretou que as 
células inmunitarias caracterízanse 
por diversos receptores capaces 
de interaccionar cos elementos 
estraños.

Premio de Transferencia para a detección 
de pólipos colorrectais por IA

Os premiados nas tres categorías son inves  gadores
das universidades de Vigo e San  ago, do CHOU
e da spin-off  compostelá BFlow

de Vigo (Campus de Ourense),  
liderados por Miguel Reboiro e 
Daniel González, en colaboración co 
Complexo Hospitalario Universitario 
de Ourense.
O cancro colorrectal é o de maior 
incidencia en España, con 18.187 
novos casos en mulleres e 26.044 
en homes en 2020 e, ademais, vai 
en aumento. As colonoscopias son 
unha ferramenta de imaxe clínica 
esencial para a detección temperá de 
lesións potencialmente malignas no 
colon, fundamentalmente pólipos. 
O diagnós  co e manexo dos pólipos 
baséase na resección endoscópica e 
diagnós  co histolóxico posterior.
O equipo galardoado baseouse 
na Intelixencia Ar  fi cial para 
desenvolver un sistema de apoio 
que busca mellorar a detección e 
diagnós  co de pólipos colorrectais en 
tempo real durante as colonoscopias, 
redundando non só na mellora 
do diagnós  co e tratamento do 
paciente, senón no potencial aforro 
de custos en forma de reseccións 
ou biopsias innecesarias. Permite 
ademais a clasifi cación automá  ca 
dos pólipos colorrectais, de xeito 
que o modelo avisa ao endoscopista 
durante a exploración da presenza de 
pólipos pero tamén do  po de pólipo 
detectado.
No  marco deste proxecto os 
inves  gadores crearon un amplo 
banco de imaxes e vídeos de 
colonoscopias con información 
histolóxica e de localización de 
pólipos que está dispoñible para a 
comunidade cien  fi ca a través do 

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC), coa colaboración da Axencia 
Galega de Innovación (GAIN) da 
Xunta de Galicia, fallou os Premios 
á Transferencia de Tecnoloxía en 
Galicia 2022, des  nados a recoñecer 
traballos de inves  gación aplicada, 
casos de éxito en transferencia 
de coñecemento e casos de éxito 
empresarial de implantación de 
tecnoloxía. Nesta oitava edición 
recibíronse un total de 19 propostas 
para as tres categorías do certame.
O xurado es  vo composto pola 
secretaria da RAGC, Pilar Bermejo, 
que actuou como presidenta do 
xurado; e os vogais, Alicia Estévez, 
vicepresidenta da RAGC; Fernando 
Pérez, responsable de publicacións e 
relacións sociais da RAGC, que tamén 
exerceu como secretario do xurado; 
María José Mariño e Elena Polo de 
GAIN; Judit Nogueiras do IGAPE; e 
Luis Alfonso Álvarez da Confederación 
de Empresarios de Galicia (CEG). 
O premio “Francisco Gui  án Ojea” a 
un traballo de inves  gación aplicada, 
dirixido a recoñecer a creación, a 
cargo dun grupo de inves  gación, 
dunha tecnoloxía aínda non 
transferida e da que se deriven claras 
aplicacións para o desenvolvemento 
socioeconómico de Galicia, recaeu 
nun proxecto  tulado “PolyDeep: 
Sistema inteligente de detección 
y clasifi cación en  empo real de 
lesiones colorrectales mediante Deep 
Learning”.
O traballo foi realizado por 
inves  gadores da Escola Superior de 
Enxeñaría Informá  ca da Universidade 

Biobanco do Ins  tuto de Inves  gación 
Sanitaria Galicia Sur.
O premio “Fernando Calvet Prats” a 
un caso de éxito de transferencia de 
tecnoloxía dun grupo de inves  gación 
foi para o proxecto “Ligandos 
fl uorescentes como alterna  va 
al uso de la radioac  vidad en la 
industria farmacéu  ca” do grupo 
de Descubrimento e Síntese de 
Fármacos do Centro de Inves  gación 
en Química Biolóxica e Materiais 
Moleculares (CiQUS) e da facultade 
de Farmacia da Universidade de 
San  ago; integrado por Eddy Sotelo, 
Javier Sardina, Mabel Loza e José 
Brea, impulsores da empresa Celtarys 
Research, cunha novidosa tecnoloxía 
de ferramentas fl uorescentes.
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e a presidenta do 
Consello da Cultura 
Galega, Rosario 
Álvarez; así como 
outras académicas e 
académicos da RAGC 
e representantes de 
diversas ins  tucións 
polí  cas e culturais 
galegas.
Juan Lema agradeceu 
sinceramente a 

presenza de todas as autoridades 
e deu unha benvida calorosa aos 
familiares de Jimena, chegados 
expresamente a San  ago para esta 
homenaxe desde lugares tan diversos 
como Arxen  na ou 
desde dis  ntos puntos 
da xeogra  a española. 
“Muller excepcional, 
un modelo a imitar, 
como cien  fi ca pero 
tamén como persoa, 
teimuda, intelixente, 
valorosa, visionaria 
e xenerosa”, así 
describiu o presidente 
da Academia a Jimena, 
protagonista da publicación “Jimena 
Fernández de la Vega. Un modelo de 
cien  fi ca adiantada ao seu tempo” 
presentada esta mañá no Consello da 
Cultura Galega.
O libro conta con limiares de Rosario 
Álvarez, presidenta do  Consello da 
Cultura Galega, e do presidente da 
RAGC (en  dades editoras), e con 
ar  gos de María Teresa Fernández de 
la Vega; da doutora en Xené  ca da 
Universidad Complutense de Madrid, 
Milagros Candela; do catedrá  co de 
Medicina Legal da USC e académico 

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebrou no Pazo de Fonseca 
en San  ago o acto do Día da Ciencia 
en Galicia no que se homenaxeou 
a Jimena Mª Francisca Emilia 
Fernández de la Vega y Lombán 
(Vegadeo-Asturias, 1895 – San  ago 
de Compostela, 1984), pioneira da 
xené  ca médica en España como 
‘Cien  fi ca Galega do ano 2021’.
Neste acto central par  cipou a 
presidenta do Consejo de Estado, 
María Teresa Fernández de la Vega, 
sobriña da fi gura homenaxeada este 
ano pola RAGC. Ademais, contou 
coas intervencións do presidente da 
Academia, Juan Lema; do reitor da 
USC, Antonio López; e da sobriña neta 
da homenaxeada, Constanza Sánchez 
Ferrari, que leu unhas palabras en 
nome de seu pai, Wenceslao Sánchez 
Fernández de la Vega –sobriño 
de Jimena–, que non puido asis  r 
ao evento. Tamén se  contou coa 
presenza do reitor da Universidade da 
Coruña, Julio E. Abalde; o vicerreitor 
de Organización Académica e 
Profesorado da Universidade de Vigo 
(UVigo), Manuel Ramos Cabrer; o 
alcalde de San  ago, Xosé A. Bugallo; 
o alcalde de Vegadeo, César Álvarez; 

da RAGC, Ángel Carracedo; da 
catedrá  ca de Hidroloxía da UDC, 
Rosa Meijide; e da secretaria Xeral de 
Igualdade da Xunta de Galicia, Susana 
López Abella.
A exaltación da súa fi gura con  nuou 
coa proxección do vídeo “Jimena, 
cien  fi ca e divulgadora”, unha 
produción na que se abordan cues  óns 
persoais e familiares de Jimena e por 
suporto o aspecto cien  fi co da súa 
traxectoria, así como a difusión da 
súa vida e obra na Revista A Ciencia 
en Galicia co fi n de proxectala ao 
conxunto da sociedade. “Queremos 
propoñer a Jimena como modelo de 
persoa, de muller, de cien  fi ca que 

ao longo de toda a súa vida concibiu 
a busca do coñecemento como o seu 
camiño de crecemento persoal, e a 
ciencia como palanca de progreso 
social, na procura dun mundo mellor” 
–manifestou Lema–.
Redución da produción cien  fi ca 
galega, segundo un informe da Revista 
A Ciencia en Galicia da RAGC.
Neste Día da Ciencia en Galicia, unha 
sinxela pero entusiasta contribución 
da Academia para transmi  r os 
valores da ciencia ao conxunto da 
sociedade.

A RAGC homenaxea a Jimena Fernández de la Vega 
no Día da Ciencia
Juan Lema, presidente: “Convertamos a ciencia en Galicia nun proxecto tractor de primeira magnitude, un 

plan de futuro transformador da nosa sociedade”.

Entrega das Medallas de Investigación 2021

Premio Nacional de Estatística para Wenceslao González Manteiga

Os catedrá  cos Carmen Álvarez, Carlos Hervés, Luis Castedo, Manuel Ladra e María Antonia Señarís 
recibiron a súa dis  nción

o Massachuse  s Ins  tute of 
Technology (MIT) e en colaboración 
con industrias. O seu traballo sitúase 
na interfase da bioloxía, a ciencia 
dos materiais e a medicina coa 
tecnoloxía farmacéu  ca, e deu lugar 

a unha ampla variedade de sistemas 
de administración de fármacos 
nas escalas macro, micro e nano, a 
produtos de combinación fármaco-
produto sanitario e a scaff olds para 
medicina rexenera  va. As súas 
aportacións recóllense en +330 ar  gos 
en revistas indexadas, 37 capítulos de 
libro, dous libros en co-edición, preto 
de 400 comunicacións a congresos 
e 18 patentes, algunhas delas 
estendidas a outros países europeos, 
USA e Xapón. “Esta dis  nción 
supone un es  mulo y también un 

recoñecemento á aportación, labor 
cien  fi ca e contribución inminente ao 
progreso da esta  s  ca.
O xurado do premio destacou a 
aportación de González Manteiga 
á modelización non paramétrica de 
dinámicas e dependencias en sistemas 
complexos e ao desenvolvemento da 
esta  s  ca non paramétrica ao longo 
dos úl  mos 30 úl  mos anos.
Tras recibir o galardón, Wenceslao 

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) dis  nguiu a traxectoria 
consolidada de cinco cien  fi cas 
e cien  fi cos galegos en ac  vo 
da Universidade de San  ago de 
Compostela (USC), Universidade da 
Coruña (UDC) e da Universidade 
de Vigo (Uvigo) coas “Medallas 
de Inves  gación”. Esta dis  nción 
recoñece na súa terceira edición 
traxectorias senlleiras en 
inves  gación, desenvoltas en 
Galicia, ademais de fomentar 
a promoción da ciencia e a 
tecnoloxía galegas para tratar de 
difundir á sociedade o aprecio polos 
valores cien  fi cos.
Carmen Álvarez Lorenzo (San  ago de 
Compostela, 1970) recibiu a medalla 
Ánxeles Alvariño González, da sección 
de Bioloxía e Ciencias da Saúde. É 
catedrá  ca de Farmacia e Tecnoloxía 
Farmacéu  ca na USC. É académica 
numeraria da Real Academia de 
Farmacia de Galicia e Fellow do 
American Ins  tute for Medical and 
Biological Engineering (AIMBE). 
Conta con 23 anos de inves  gación 
posdoutoral en ins  tucións como 

O académico numerario da sección 
de Matemá  cas, Física e Ciencias da 
Computación da RAGC, o catedrá  co 
de Estadís  ca e Inves  gación 
Opera  va na Universidade de 
San  ago de Compostela (USC) foi 
galardoado pola súa contribución 
social, tanto no ámbito cien  fi co como 
no industrial. O Ins  tuto Nacional de 
Estadís  ca (INE) outorgou o Premio 
Nacional de Estadís  ca 2021 como 

reto para mi trabajo futuro, y quiero 
compar  rla con todas las personas 
que me han apoyado desde los inicios 
de mi carrera y me han enriquecido 
a través de sus enseñanzas, con 
mis estudiantes de doctorado y con 

todos los demás miembros del grupo 
I+DFarma” –manifi esta–.
A medalla Domingo García-Sabell 
Rivas, da sección de Ciencias 
Económicas e Sociais da RAGC, 
destaca a traxectoria de Carlos Hervés 
Beloso (Marín, 1953), catedrá  co 
desde 1989 que exerce como docente 
e inves  gador desde 1975, ano no que 
se licenciou en Ciencias Matemá  cas 
na USC con premio extraordinario. 
Completou os seus estudos de 
doutoramento na Universidade de 
Nancy (Francia).

González manifestou o seu agradece-
mento: “signifi ca el reconocimiento a 
mi labor cien  fi ca académica de toda 
una vida”.
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Unha denuncia da precariedade 
na carreira científica

Xornada sobre os fondos Next Generation

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebrou o coloquio debate 
“Sorrisos e bágoas, ou pensabas que 
inves  gar era dis  nto? A realidade 
humana detrás da ciencia” con mo  vo 
da “Noite Europea das Inves  gadoras e 
Inves  gadores 2021”, na Aula Magna da 
Facultade de Química da Universidade 
de San  ago (USC). Ademais de poder 
asis  r de forma presencial, o coloquio 
emi  use pola plataforma Zoom onde os 
par  cipantes interactuaron en liña cos 
inves  gadores invitados (ENLACE).
O evento, presentado por Senén Barro 
Ameneiro, catedrá  co de Ciencias da 

A Real Academia Galega de Ciencias celebrou un coloquio 
na “Noite Europea das Inves  gadoras e Inves  gadores 2021”

Computación da USC e académico da 
RAGC, es  vo moderado polo catedrá  co 
de Electromagne  smo da USC, Jorge 
Mira Pérez, e contou coa par  cipación 
do doutorando en Ciencias Sociais e do 
Comportamento da Universidade da 
Coruña (UDC), Francisco Rey Vizoso; a 
directora da Unidade de Nano-Oncoloxía 
do Ins  tuto de Inves  gación Sanitaria 
de San  ago, María de la Fuente Freire; 
a catedrá  ca de Farmacia e Tecnoloxía 
Farmacéu  ca da USC, directora do grupo 
NANOBIOFAR do CiMUS e académica 
da RAGC, María José Alonso Fernández; 
e o catedrá  co Emérito de Ciencia de 
Materiais e Enxeñaría Metalúrxica da 
Universidade de Vigo (UVigo) e académico 
da RAGC, Pedro Merino Gómez. Estas 
catro inves  gadoras e inves  gadores, en 
diferentes fases da súa vida, deron o seu 
testemuño en primeira persoa a todos os 
estudantes universitarios, inves  gadores 
e outros profesionais.

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebrou unha xornada 
semipresencial sobre “As oportunidades 
para a inves  gación no programa Europe 
Next Genera  on”. Tivo lugar no salón 
de actos do CiQUS (Centro Singular de 
Inves  gación en Química Biolóxica e 
Materiais Moleculares) da Universidade 
de San  ago. Ademais, púidose seguir 
a través da plataforma Zoom, previa 
inscrición.
Neste encontro par  ciparon o subdirector 
de Proxectos Tractores do Ins  tuto 
Galego de Promoción Económica (IGAPE), 
San  ago Álvarez; a directora da Axencia 
Galega de Innovación (GAIN), Patricia 

Argerey; e a vicerreitora de Inves  gación 
da Universidade de Vigo, Belén Rubio. 
A con  nuación celebrouse un debate 
co público asistente, moderado polo 
presidente da Academia, Juan Lema, 
que, lembrou que “é un programa para a 
recuperación económica da UE”.

R i g u e i r o , 
galardoado 
polo uso do 
galego

O catedrá  co do De-
partamento de Produ-
ción Vexetal e Proxec-
tos de Enxeñaría da 
Universidade de San-
 ago (USC) Antonio 

Rigueiro, foi galar-
doado co IV Premio 
Luís Porteiro Garea á 
promoción e uso da 
lingua galega na ins  -
tución académica, un 
galardón que recolleu 
o xoves 16 de setem-
bro de 2021, na Escola 
Politécnica Superior 
de Enxeñaría do Cam-
pus de Lugo no marco 
dunha  cerimonia pre-
sidida polo reitor da 
USC. Antonio Rigueiro 
declarou no acto de 
entrega da dis  nción: 
“O galego é a miña lin-
gua materna, a natural 
dun neno da Galicia 
rural”. A Real Acade-
mia Galega de Cien-
cias felicitou a Riguei-
ro por este premio.
Por outra banda, Ri-
gueiro foi elixido no 
ano 2021 como pre-
sidente da Asociación 
Forestal de Galicia. 

Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo 2021
Recoñeceuse un proxecto sobre a criptogra  a post-cuán  ca e outro do desenvolvemento dunha estratexia 
de vacinación fronte ao neumococo por vía nasal

Ademais, previo ao 
evento, o reitor da UDC 
asinou no libro de honra 
da RAGC, no mesmo Pazo 
de San Roque.
Juan Lema destacou 
que nesta edición 
incrementouse a calidade 
dos traballos recibidos, 
e mesmo aumentou o 
número de proxectos presentados, 
especialmente no campo das 
biociencias, aínda que se recibiron 
traballos en todas as áreas de 
coñecemento integradas na RAGC 
(matemá  cas,  sica e da ciencias da 
computación, química e xeoloxía, 
bioloxía e ciencias da saúde, ciencias 
técnicas ou ciencias económicas e 
sociais).
O proxecto premiado na modalidade 
de traballo de inves  gación realizado 
por inves  gadores sénior céntrase 
no paradigma da criptogra  a post-
cuán  ca co deseño de esquemas 
homomórfi cos máis efi cientes e 
seguros fronte a futuros ataques 
cuán  cos. O equipo galardoado está 
formado por Alberto Pedrouzo e 

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) e as Facultades de Bioloxía, 
Ciencias, Física, Matemá  cas e 
Química da Universidade de San  ago 
de Compostela (USC) entregaron o 
15 de novembro os premios da VIII 
edición do concurso de fotogra  a 
“A Ciencia en Imaxe” 2021, nun acto 
celebrado no Salón de Actos da 
Facultade de Ciencias de Lugo o día 

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebrou o 27 de outubro 
de 2021 o acto de entrega dos 
Premios de Inves  gación Ernesto 
Viéitez Cor  zo 2021 no Pazo de San 
Roque de San  ago. Estes galardóns 
cumprían a súa trixésimo primeira 
edición con trinta e un traballos 
presentados nas dúas modalidades: 
traballo de inves  gación realizado 
por inves  gadores sénior, dotado con 
6.000 euros, e traballo de inves  gación 
para incen  var a promoción de mozos 
inves  gadores menores de 30 anos, 
dotado con 2.000 euros.
O evento es  vo presidido polo 
presidente da RAGC, Juan Lema. 
Asis  ron académicos da ins  tucións, 
ademais de autoridades académicas 
das tres universidades galegas. 
Contouse coa presenza do reitor da 
Universidade da Coruña (UDC), Julio E. 
Abalde; o vicerreitor de Planifi cación, 
Tecnoloxías e Sustentabilidade da 
Universidade de San  ago (USC), 
Gumersindo Feijoo Costa; e o 
vicerreitor de Ordenación Académica 
e Profesorado da Universidade de 
Vigo (UVigo), Manuel Ramos Cabrer. 

Fernando Pérez González, membros 
do centro atlanTTic da Universidade 
de Vigo (UVigo); un inves  gador 
pertencente á Escola Politécnica 
Federal de Lausana (EPFL) en Suíza, 
Juan Ramón Troncoso; e Nicolás 
Gama e Mariya Georgieva da empresa 
Inpher. Alberto Pedrouzo recolleu a 
dis  nción en nome de todo o equipo 
de traballo.
O proxecto premiado na categoría 
de inves  gadores mozos menores 
de 30 anos foi para o traballo 
“Nanosistemas baseados en 
quitosano como plataforma de 
administración de vacinas fronte ao 
neumococo”. O equipo inves  gador 
premiado pertence ao Centro de 
Inves  gación en Medicina Molecular 
e Enfermidades Crónicas (CiMUS).

da fes  vidade de San Alberte Magno.
Primeiro premio de 300 euros. 
Fotogra  a “Luna a todo color” de 
Elena Mora Cuesta. “La luna no es 
blanca. Ni siquiera gris. Si nuestros 
ojos fueran capaces de apreciar todas 
las tonalidades de nuestro satélite, 
veríamos algo similar a esta imagen 
compuesta por varias fotos” –apunta 
Elena Mora–.

Premio ‘Ciencia en Imaxe’para Elena Mora
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Ciclo Luis Asorey sobre dixitalización do sector agrario

Enxeñeiros Agrónomos, de Montes, de Telecomunicacións, veterinarios e informá  cos do eido público 
par  ciparon no programa da RAGC e a Deputación de Lugo

plans de explotacións 
intelixentes e sobre 
pobos intelixentes no 
rural galego, así como 
algúns casos prác  cos 
de éxito de dixitaliza-
ción no sector agrofo-
restal en Galicia.
O ciclo es  vo dirixi-
do preferentemente 
a técnicos que traba-
llan no sector agrario, 
tanto na Administra-
ción como no ámbito 
privado, e profesores 
e estudantes das  tu-
lacións universitarias 
e preuniversitarias de 
carácter agrario, pero 
tamén a técnicos re-
lacionados cos apa-
ratos e mecanismos 
que se u  lizan na dixi-
talización (enxeñeiros electrónicos, 
enxeñeiros de telecomunicacións ou 
enxeñeiros industriais) e a alumnos e 
profesores das  tulacións universita-
rias e preuniversitarias corresponden-
tes.
A primeira conferencia do luns 15 
versou sobre “Contexto europeo, es-
pañol e galego sobre dixitalización 
e robó  ca. Estratexia Galicia Dixital 
2030”, impar  da polo licenciado en 
Informá  ca e xerente de Proxectos da 
Área de Solucións Tecnolóxicas Secto-
riais da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Ma-
nuel Barcón Goás. O martes 16 foi a 
quenda de Javier Bueno Lema, doutor 
enxeñeiro Agrónomo e profesor  tu-
lar da Escola Politécnica Superior de 
Enxeñaría de Lugo da USC, que falou 

A Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) e a Deputación de Lugo, coa 
colaboración do Campus Terra da Uni-
versidade de San  ago (USC), celebra-
ron no mes de novembro de 2021 o 
XXXII ciclo Luis Asorey, centrado nesta 
edición na “Dixitalización do sector 
agrario en Galicia”, tema de canden-
te actualidade, con conferencias nas 
que se abordaron as estratexias au-
tonómica, nacional e europea  e as 
referentes á modernización tecno-
lóxica dos subsectores agrícola, gan-
deiro e forestal, e do rural en xeral, 
a través de fórmulas como as “Smart 
farmings” ou as aldeas intelixentes. 
Tamén se expuxeron casos de éxito en 
relación coa dixitalización do sector.
Para este ciclo, coordinado polo 
doutor enxeñeiro de Montes, cate-
drá  co da USC, novo presidente da 
Asociación Forestal de Galicia (AFG) 
e membro numerario da RAGC, Anto-
nio Rigueiro, a inscrición foi gratuíta 
e desenvolveuse do 15 ao 24 de no-
vembro en formato mixto: presencial, 
no salón de actos da Deputación de 
Lugo (rúa San Marcos, 8), e telema  -
camente a través da canle de Youtu-
be da RAGC. O ciclo está recoñecido 
pola Consellería de Cultura, Educa-
ción e Universidade da Xunta de Gali-
cia como ac  vidade de formación do 
profesorado non universitario.
Rigueiro explicou que o obxec  vo 
do ciclo foi trasladar aos asistentes 
información actualizada sobre as es-
tratexias europea, española e galega 
de dixitalización do sector agrario, os 
plans de dixitalización nos subsecto-
res agrícola, gandeiro e forestal, o uso 
de drons e robots na xes  ón agríco-
la, gandeira e forestal en Galicia, os 

de “Mecanización e dixitalización do 
sector agroalimentario”. Ramiro An-
tonio Fouz Dopacio, doutor en Ve-
terinaria e profesor da Facultade de 
Veterinaria da USC, foi o encargado o 
mércores 17 de ofrecer un relatorio 
sobre “A dixitalización na produción 
de leite”. A conferencia do xoves 18 
foi impar  da polo enxeñeiro de Mon-
tes e director Xeral de Planifi cación e 
Ordenación Forestal da Consellería do 
Medio Rural da Xunta de Galicia, José 
Luis Chan Rodríguez, que tratou sobre 
a “Dixitalización e descarbonización 
da xes  ón forestal en Galicia”.
Na seguinte semana con  nuou o ci-
clo o luns 22 coa conferencia “Drons 
aplicados á xes  ón agroforestal”, im-
par  da por Jorge Seoane Brandariz, 
responsable de I+D  do Ins  tuto Tec-
nolóxico de Galicia.

Ingreso de Liz Marzán 
na Academia de Ciencias 
Exactas

Falece o académico Manuel Pereiro

tras realizar unha tese de doutoramento  tulada 
“Microemulsiones. Un novo medio de reacción para 
a síntese de par  culas magné  cas ultrafi nas”, baixo 
a dirección de M. Arturo López Quintela. Tras dous 
anos de inves  gación postdoutoral na Universidade 
de Utrecht (Países Baixos) regresou a España en 1995, 
facendo carreira na Universidade de Vigo, onde ob  vo 
unha cátedra de Química Física en 2006.
En 2012 trasladouse a Donos  a-San Sebas  án, como 
Profesor de Inves  gación Ikerbasque e Director 
Cien  fi co do Centro de Inves  gación Coopera  va en 
Biomateriais, CIC biomaGUNE. Durante breves períodos 
foi profesor visitante en diversas ins  tucións de todo o 
mundo, como Tohoku University (Xapón), Universidade 
de Míchigan (EE. UU.), The University of Melbourne 
(Australia), Universität Hamburg (Alemaña), Max Planck 
Ins  tute of Colloids and Interfaces (Alemaña), King Saud 
University (Arabia Saudita), École Normale Supérieure 
Paris-Saclay (Francia), Jiangnan University (China) e 
Collège de France.

O Prof. Luís Manuel Liz Marzán tomou posesión da 
súa praza de Académico de Número en Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais de España o 
27 de outubro de 2021. O seu discurso de ingreso 
«Nanomateriales plasmónicos e nanomedicina. Ciencia 
mul  disciplinar no século XXI» foi contestado polo 
profesor Avelino Corma Canós.
A Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais 
de España é unha ins  tución pública dedicada ao estudo 
e inves  gación das Matemá  cas, a Física, a Química, a 
Bioloxía e a Xeoloxía, e das súas aplicacións, así como á 
súa promoción para o benefi cio da sociedade.
Luís Manuel Liz Marzán, académico da Real Academia 
Galega de Ciencias, naceu en Lugo o 20 de decembro de 
1965. O químico galego está especializado na síntese de 
nanomateriais con propiedades óp  cas especiais e as 
súas aplicacións en biomedicina.
Licenciouse en Ciencias Químicas pola Universidade 
de San  ago de Compostela en 1988 e na mesma 
universidade ob  vo un doutoramento en 1992, 

O dermatólogo e académico supernumerario da RAGC Manuel Pereiro Miguens 
faleceu aos 100 anos de idade. Formado en Madrid, París e Bos Aires, Pereiro 
Miguens alcanzou recoñecemento como un dos mellores especialistas no 
tratamento dos fungos, sendo ademais un dos iniciadores da micoloxía en España.
Fundador da Asociación Española de Micoloxía, en  dade que dirixiu varios anos, e 
impulsor da Revista Ibérica de Micoloxía, de referencia para esta especialidade e na 
que colaboran médicos, veterinarios, biólogos e expertos en micoloxía industrial, 
Pereiro foi o descubridor dunha nova especie de fungo, o fl uviomuniense.
Con grandes inquietudes, nos seus úl  mos traballos colaborou con Anxo 
Carracedo secuenciando o ADN dos fungos, polo que foi un pioneiro nesta liña 
de estudos.
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NOVAS DA ACADEMIA NOVAS DA ACADEMIA
Aníbal Ollero, Premio Nacional 

de Enxeñaría 2021

Minia Manteiga, premio 8 de marzo 2022

O inves  gador experto en robó  ca aérea foi catedrá  co 
da Universidade de San  ago

O Catedrá  co de Enxeñería 
de Sistemas e Automá  ca da 
Escola Técnica Superior de 
Enxeñería da Universidade 
de Sevilla recibiu Premio 
Nacional Leonardo Torres 
Quevedo, que outorga 
o Ministerio de Ciencia 
e Innovación. Oleiro 
Baturone recibiu este recoñecemento 
na área de Enxeñerías por “a excelencia 
da súa ac  vidade inves  gadora”, 
principalmente “no desenvolvemento 
de sistemas autónomos”. 
Doutor enxeñeiro e catedrá  co de 
Robó  ca na Universidade de Sevilla, 
foi catedrá  co das universidades de 
Málaga e San  ago de Compostela no 
campus de Vigo, e realizou estancias 
de inves  gación no CNRS francés e o 
Ins  tuto de Robó  ca da Universidade 
Carnegie Mellon de Estados Unidos en 
Pi  sburgh.

O seu campo de inves  gación 
céntrase na robó  ca aérea 
(aparellos, manipulación, 
autonomía) e os vehículos 
aéreos non tripulados.5 
En Sevilla dirixe un grupo 
de inves  gación líder en 
robó  ca aérea. Tamén é 
asesor do Centro Avanzado de 

Tecnoloxías Aeroespaciais (CATEC).4É 
autor de máis de 850 publicacións, 
entre elas nove libros, sendo o autor 
con máis publicacións do mundo en 
vehículos aéreos non tripulados e en 
robó  ca aérea. Dirixiu máis de 47 teses 
doutorais.
Recibiu máis de 28 premios e dis  ncións 
entre os que destacan o Overall 
ICT Innova  on Radar Award que lle 
outorgou a Comisión Europea en 2017, 
e tamén foi recoñecido co pres  xioso  
premio Rey Jaime I en Novas Tecnoloxías 
en 2019.

A inves  gadora do CITIC Minia Manteiga 
foi recoñecida co Premio 8 de Marzo, 
que concede o Concello de Negreira 
xunto co Centro de Información á Muller 
(CIM) de Negreira co fi n de recoñecer 
o traballo e o papel das mulleres do 
municipio ao longo da historia.
Manteiga recibe esta dis  nción no Día 
da Muller polas súas achegas á ciencia 
e o seu papel na visibilización da muller 
neste ámbito. 
Minia Manteiga é a primeira catedrá  ca 
de Astro  sica de Galicia e académica 
numeraria da Real Academia Galega de 
Ciencias. Ademais, é vicepresidenta da 

Sociedade Española de Astronomía e 
foi presidenta do Grupo de Astro  sica 
da Real Sociedade Española de Física. 
Forma parte tamén do Grupo Galego 
da Misión Espacial Gaia, un ambicioso 
proxecto da Axencia Espacial Europea 
que ten como obxec  vo crear un mapa 
tridimensional da Vía Láctea.

Pasamento do 
académico 
Rafael Tojo 

Sierra
O académico da RAGC Ra-
fael Tojo Sierra faleceu aos 
82 anos de idade. Catedrá-
 co de Pediatría da Univer-

sidade de San  ago, exerceu 
como médico do Hospital 
Clínico Universitario. Tamén 
era membro da Real Acade-
mia de Medicina e Cirurxía 
de Galicia.
Tojo Sierra era membro do 
Consello Cien  fi co do Pro-
grama “THAO- Salud Infan  l” 
de prevención da obesidade 
infan  l que se enmarca den-
tro dos plantexamentos e a 
fi loso  a defi nidos pola Es-
tratexia NAOS da AECOSAN 
(Agencia Española de Consu-
mo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, do Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad). Creou e liderou 
o Grupo de inves  gación 
en Nutrición, Crecemento e 
Desenvolvemento Humano 
de Galicia da USC dirixindo 
numerosas teses doutorais e 
de licenciatura.
O doutor Tojo Sierra desen-
volveu unha prolífi ca ac  vi-
dade clínica e inves  gadora 
no eido da pediatría, reali-
zando e dirixindo numero-
sos estudos, entre os que 
destacan os de crecemento 
e desenvolvemento infan  l, 
o suicidio infanto-xuvenil e a 
nutrición, campo este úl  mo 
no que foi impulsor da in-
trodución da dieta atlán  ca 
desde as idades temperás.

Marisol Soengas, premio Fundación Carmen y Severo Ochoa

Xosé Bustelo, premio Ramiro Carregal

A inves  gadora do CNIO tamén recibiu o premio Pontevedreses do Ano 2022

Con este premio recoñécese o 
percorrido cien  fi co de Soengas, unha 
experta internacional na inves  gación 
básica e aplicada do melanoma. O 
seu laboratorio iden  fi cou factores 
pro-oncoxénicos que defi nen os 
chamados “acenos de iden  dade 
do melanoma” e que o dis  nguen 
de máis de 25  pos de cancro. O 
seu grupo desenvolveu modelos 
animais que permiten visualizar o 
desenvolvemento do melanoma 
desde fases moi temperás, e atopou 
novos mecanismos de inmuno-
resistencia. Ademais, resultados 
xerados no seu laboratorio, serviron 
de base para a cons  tución da spin 
off  do CNIO Bioncotech Therapeu  cs, 
que conta cun composto que se atopa 
en ensaios clínicos en pacientes. 

e o mecenado, dous conceptos clave 
na sociedade actual que o empresario 
arousán Ramiro Carregal logrou 
reunir e promover con fi rme vocación 
de con  nuidade.
Bustelo é doutor en Bioloxía pola 
Universidade de San  ago de 
Compostela e conta cunha ampla 
formación cien  fi ca no estranxeiro 
onde traballou durante 10 anos no 
Bristol Myers Squibb Pharmaceu  cal 
Research Ins  tute (Princeton, New 
Xersei) e na State University of 
New York. Tras regresar a España, 
ocupou os postos de cien  fi co 
 tular, inves  gador cien  fi co 

e profesor de Inves  gación do 
Consello Superior de Inves  gacións 
Cien  fi cas (CSIC). É vicedirector do 
Centro de Inves  gació n do Cá ncer 

A inves  gadora do Centro Nacional 
de Inves  gacións Oncolóxicas 
(CNIO) Marisol Soengas recibiu o 
Premio Carmen e Severo Ochoa de 
Inves  gación en Bioloxía Molecular 
2021 “en recoñecemento aos seus 
estudos sobre o melanoma e a súa 
progresión nos pacientes afectados por 
estes tumores. A entrega do premio  vo 
lugar en novembro na Real Academia 
Nacional de Medicina en Madrid.

O inves  gador Xosé Ramón García 
Bustelo recibiu o premio Ramiro 
Carregal de Inves  gación Oncolóxica, 
pola súa “relevante traxectoria 
cien  fi ca e indubidables mérito”, 
como destacou o xurado tras analizar 
a súa candidatura, que foi avalada por 
catro premiados neste certame: os 
doutores Mariano Barbacid, Amparo 
Cano, Ana Lluch e Luís Paz-Ares. A 
estes nomes súmanse na pres  xiosa 
lista de galardoados co Premio 
Internacional Ramiro Carregal, José 
Baselga, Eduardo Díaz-Rubio, Carlos 
López O  n e Guido Kroemer. En total 
nove edicións dun premio que, a 
maiores dos 20.000 euros e galardón 
acredita  vo, conta co recoñecemento 
de sector médico e cien  fi co pola súa 
vocación de fomentar a inves  gación 

Os seus traballos publicáronse en 
revistas cien  fi cas de gran pres  xio 
como Nature, Cell, Cancer Cell, 
Science ou Nature Medicine, entre 
outras. Soengas recibiu numerosos 
recoñecementos como o Premio 
Constantes e Vitais -unha inicia  va 
da Sexta e Fundación AXA, o Premio 
Execu  vas de Galicia 2017 ou o Premio 
2018 da Asociación Española de 
Cien  fi cos. No 2019 recibía a Medalla 
Fritz Anders da European Society for 
Pigment Cell Research (ESPCR) que 
recoñece aos inves  gadores máis 
relevantes no campo do melanoma, 
entre outros. Foi Top100 Mujeres 
Líderes en España (edicións 2018 e 
2019) por Mujeres & Cia, e pertence á 
Academia Galega de Farmacia e a Real 
Academia de Farmacia de España.

de Salamanca, xefe de grupo do 
Centro de Inves  gación Biomédica 
en Rede de Cancro (CIBERONC) e 
presidente da Asociació n Españ onda 
de Inves  gació n sobre o Cancro 
(ASEICA).
Conta con numerosos premios 
internacionais e nacionais, como o 
Young Inves  gator Award for Cancer 
Research (1996), o Baldwin Award 
for Breast Cancer Research (1997)e o 
Sinsheimer Award for Cancer.
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Historia da RAGC (II)
A presidencia de 
D. Ernesto Viéitez Cortizo 
(1983-2013)

Durante este longo período cabe destacar en primeiro lugar 
que, no ámbito ins  tucional, o Real Decreto 2629/1983 
de 10 de setembro aprobou os cambios do Regulamento, 
solicitados no mandato anterior, entre eles o cambio de 
nome de Academia de Ciencias Galega polo de Academia 
Galega de Ciencias. A súa vez, o  14 de xaneiro de 1994 
a Casa Real concedeu á Academia Galega de Ciencias a 
condición de Real, que se solicitou tamén anteriormente, 
converténdose así en Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC). Finalmente, o Real Decreto 70/1998 de 26 de 
outubro modifi ca varios ar  gos do Regulamento.

No contexto das competencias sobre o fomento da 
cultura e a inves  gación, e en virtude do acordo 
alcanzado na Comisión bilateral Administración Xeral do 
Estado – Comunidade Autónoma de Galicia, en sesión 
do 29 de setembro de 2003, produciuse a transferencia 
á Comunidade Autónoma das 5 Academias con sede en 
Galicia, entre elas a Real Academia Galega de Ciencias. 
Segundo consta no Decreto 373/2003 de 16 de outubro, 
a RAGC, cuxas competencias se atribuíron ao Consello 
da Xunta, quedou adscrita á Consellería de Innovación, 
Industria e Comercio. Como consecuencia, no Decreto 
110/2013 de 4 de xullo, que establece a estrutura orgánica 
da devandita Consellería, no seu apartado 2, f), fi gura 
a Real Academia Galega de Ciencias como organismo 
adscrito, a través da Axencia Galega de Innovación.

Durante estes 30 anos, a RAGC enriqueceu o seu capital 
humano co ingreso de 16 novos Académicos Numerarios, 

convocatoria man  vose con cargo 
aos fondos da propia Academia. No 
capítulo de outras ac  vidades, cabe 
destacar, en primeiro lugar, que en 
2008 a Academia ins  tuíu o Día do 
Cien  fi co Galego, a celebrar en torno 
ao 23 de abril, data de creación da 
Academia. O obxec  vo era render 
homenaxe e dar a coñecer a obra 
de cien  fi cos galegos, na  vos ou 
de adopción, que se dis  nguiron 
polo desenvolvemento e promoción 
da Ciencia, todo iso coa intención 
úl  ma de fomentar a Ciencia en 
Galicia.

Por outra parte, a RAGC organizou 
numerosos cursos de conferencias 
nas cidades de San  ago, A Coruña, 
Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, 
patrocinados polas respec  vas 
Deputacións Provinciais, por Caixa 
Ourense e o Colexio de Farmacéu  cos de Pontevedra. 
Neste caso procede destacar aqueles cursos de 
conferencias que permaneceron no tempo con carácter 
cíclico: en1989 iniciouse o Ciclo fi nanciado polo Ins  tuto 
Lucense de Desenvolvemento Económico Deputación de 
Lugo) co curso “Especies Frondosas na repoboación de 

así como cun número signifi ca  vo de Académicos 
Correspondentes.
A pesar das reiteradas xes  óns, a RAGC  vo que resignarse 
a manter a súa sede nas xa referidas dependencias do 
Ins  tuto Padre Sarmiento ata o ano 2000. Neste ano 
trasladouse a unhas instalacións máis sa  sfactorias no 
Pazo de San Roque (San Roque, 2), cedidas pola Xunta de 
Galicia. En efecto, para favorecer a recuperación dos locais 
do Ins  tuto Padre Sarmiento, anexos ó Colexio de Fonseca, 
a Xunta subscribiu un convenio co CSIC para converter ao 
Padre Sarmiento nun Ins  tuto mixto CSIC-Xunta de Galicia 
e aloxalo no Pazo de San Roque recentemente restaurado.

No mesmo contexto, a Xunta decidiu tamén aloxar en San 
Roque á RAGC. Así consta na Resolución da Consellería de 
Educación do 10 de marzo de 1997, na que se anuncia o 
proxecto para a rehabilitación de San Roque. 

A transferencia da RAGC á Comunidade Autónoma 
levouse a cabo sen asignación orzamentaria propia, xa 
que carecía dela no Ministerio de Educación y Ciencia. 
Como consecuencia, a situación no ámbito económico 
seguiu as mesmas pautas que no mandato anterior, con 
subvencións graciosas por parte da Xunta de Galicia e 
axudas económicas procedentes de outras ins  tucións 
para ac  vidades concretas, pero sen orzamento explícito.
No ano 1990 convocáronse por primeira vez os Premios 
de Inves  gación da Academia, fi nanciados pola Fundación 
Caixa Galicia – Claudio San Mar  n. Este patrocinio 
interrompeuse con mo  vo da crise do 2008, pero a 

Galicia”. Este ciclo desenvolveuse nos locais da propia 
Deputación e chegou ata os nosos días. Desde 2009 
denomínase Ciclo Luis Asorey García, en memoria do 
Académico e Vicepresidente da Academia, recentemente 
falecido. En 1991 iniciáronse as Xornadas Luso – Galaicas 
de Ciencias. Rexistradas no marco da cooperación Galicia 
– Norte de Portugal, celebráronse alterna  vamente 

en ambos os dous países. 
Patrocinadas pola Consellería 
de Cultura da Xunta de Galicia, 
 veron que ser suspendidas por 

falta de fi nanciamento, como 
consecuencia da crise de 2008. 
Finalmente, en 1997 iniciouse 
o ciclo Avances en Ciencia 
e Tecnoloxía, patrocinado 
pola Deputación da Coruña. 
Este ciclo desenvolveuse en 
San  ago ano a ano, ata o 
momento actual.
Baixo o epígrafe de 
recoñecementos e honras 
cabe apuntar que o 23 de 
maio de 1983 a Academia 
decidiu conceder ao anterior 
Presidente, D. Enrique Vidal 

Miguel Ángel Ríos
Presidente de Honra da Real Academia Galega 
de Ciencias
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Abascal, o  tulo de Presidente de Honra e o 1 de decembro 
rendeulle homenaxe público con entrega dunha placa. Por 
outra banda, cabe sinalar que se celebraron os seguintes 
ingresos de Académicos de Honra:  o 2 de decembro de 
1994, o de D. Federico Mayor Zaragoza; o 26 de setembro 
de 1996 o de D. Camilo José Cela; o 25 de setembro de 
2000, o de D.ª Carmela Arias y Díaz de Rábago, Condesa de 
Fenosa e o 16 de xuño de 2009, o de D. Isaac Díaz Pardo. 
En todos os casos  xose en atención aos seus méritos e á 
súa notable contribución ao desenvolvemento da Ciencia. 
Finalmente, ano a ano, desde 2008, a RAGC dis  nguiu aos 

seguintes “Cien  fi cos Galegos”: D. Enrique Vidal Abascal, 
D. Isidro Parga Pondal, D. Cruz Gallástegui Unamuno, D. 
Ramón María Aller Ulloa, D. Antonio Casares Rodríguez e 
D. Benito Jerónimo Feijóo Montenegro. 

O 9 de decembro de 1982, 
D. Ernesto Viéitez Cor  zo 
accedeu, por elección, á 
Presidencia da Ins  tución, na 
que había de permanecer 30 
anos, en mandatos sucesivos, 
ata o seu falecemento. 
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Un grupo de inves  gadores do 
Ins  tuto de Inves  gación Sanitaria 
(IDIS) de San  ago de Compostela, 
no que toman parte a USC e o 
Sergas, desenvolveu a ferramenta 
de análise CovidPhy.  O seu 
obxec  vo é facilitar a inves  gadores 
e unidades hospitalarias que 
producen secuencias do coronavirus 
de pacientes con Covid-19, poder 
aliñalas co xenoma de referencia do 
SARS-CoV-2 e coñecer as mutacións 
xené  cas que existen neses xenomas, 
“e que poderían ter máis ou menos 

O laboratorio 
que dirixe 
no CiQUS da 
Universidade 
de San  ago 
o cien  fi co 
J a v i e r 
Montenegro 

recibiu un importante pulo para con  nuar nunha das 
súas prometedoras liñas de traballo: o desenvolvemento 
de pequenas proteínas que actúan como vehículos de 
transporte, trasladando o material xené  co ao interior 
das células para que poidan cumprir a súa función. 
Da man do programa Ignicia Proba de Concepto, 
impulsado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) en 
colaboración coa Fundación Barrié, o proxecto, que xa 
recibira en 2018 o apoio da pres  xiosa convocatoria Proof 
of Concept do Consello Europeo de Inves  gación (ERC), 
entrará agora nunha nova fase que buscará chegar ao 
mercado en forma de spin-off  ou de licencia á industria, 
validando a súa tecnoloxía e elaborando os seus plans de 

Un equipo de cien  fi cos, liderados 
como autor principal polo galego 
Xosé Ramón Bustelo, do Centro de 
Inves  gación do Cancro, ins  tución 
mixto do Consello Superior de 
Inves  gacións Cien  fi cas e a 
Universidade de Salamanca (CIC-CSIC-
USAL), publicou un ar  go que amosa 
un catálogo completo das mutacións dun xene presentes 
nos linfomas periféricos de células T, un  po de tumores 
dos glóbulos brancos do sangue.
O estudo, publicado na revista EMBO Journal, iden  fi ca 
as diversas mutacións que provocan a ac  vación 
descontrolada deste xene, denominado VAV1. A súa 
iden  fi cación pode contribuír ao desenvolvemento 
de fármacos específi cos personalizados para frear a 
progresión desta patoloxía, que se caracteriza pola súa 
agresividade, a falta de tratamentos efec  vos e a alta 
mortalidade, que non mellorou signifi ca  vamente no 
úl  mos 30 anos.

O cien  fi co  tular da Misión 
Biolóxica de Galicia Javier Rey 
Campos (Pontevedra, 1958) 
asumiu en setembro de 2021 o 
cargo de delegado ins  tucional 
do CSIC en Galicia, en subs  tución 
de Antonio de Ron Pedreira, que 
asumira o cargo en marzo de 
2019. 
Javier Rey Campos é licenciado 
en Ciencias Biolóxicas pola 
Universidade de San  ago de 
Compostela (1980) e doutor 
(1986) en Bioloxía pola 
Universidade Autónoma de 
Madrid. Realizou estancias 
posdoutorais en centros de 
inves  gación de Nova York e 
París. Desde 1993 é cien  fi co 
 tular do CSIC. Iniciou a súa 

carreira inves  gadora no Centro 
de Inves  gacións Biolóxicas. As 
súas inves  gacións versaron, 
fundamentalmente, sobre a 
bioloxía molecular de virus 
animais como o virus da peste 
porcina africana; a xené  ca 
humana de xenes do sistema do 
complemento ou a regulación da 
expresión génica en animais.
Desde 2004 o seu labor 
centrouse, especialmente, na 
xes  ón, a análise e as estratexias 
da I+D+i. Na súa traxectoria 
fi gura o ser director fundacional 
da Fundación General CSIC 
(2009-2012), en  dade privada 
sen ánimo de lucro. 

implicacións na prác  ca clínica”.
Así a defi nen os seus creadores, 
os profesores da USC Antonio 
Salas e Federico Mar  nón e o seu 
grupo de inves  gación. Trátase 
dunha ferramenta para a análise  
fi loxeográfi ca da variabilidade 
xené  ca do SARS-CoV-2 que permite 
facer dis  ntos  pos de análises.
Con estas análises, unha vez aliñadas, 
esta ferramenta bioinformá  ca 
clasifi ca automa  camente as 
secuencias nas variantes do virus 
coñecidas, incluída a tan popular 
clasifi cación de variantes alpha, 
beta, gamma, ou delta. “É unha 
ferramenta que xorde do esforzo 
que dende os inicios da pandemia 
levamos realizando no noso grupo 
de inves  gación para contribuír a 
entender a variabilidade e a dinámica 
do virus en todo o mundo”, afi rman 
no grupo de inves  gación.

negocio. A inicia  va Ignicia ten por obxec  vo promover 
a transferencia dos resultados xerados nos centros de 
inves  gación galegos para facilitar a súa transferencia ao 
mercado.
Desde o Centro Singular de Inves  gación en Química 
Biolóxica e Materiais Moleculares da USC (CiQUS), 
Montenegro coordina este proxecto, centrado no 
desenvolvemento e síntese de novas moléculas para 
protexer e entregar ácidos nucleicos, como o RNA 
mensaxeiro (mRNA), no lugar apropiado, de forma 
efi ciente e non tóxica. O proxecto desenvolvido no 
CiQUS por Marisa Juanes, Irene Lostalé-Seijo e Alberto 
Fuertes prevé alcanzar aplicacións en diversas áreas da 
biotecnoloxía, desenvolvendo unha efi ciente ferramenta 
de transporte de ácidos nucleicos para a nova xeración 
de vacinas baseadas en ARN e no emerxente campo da 
inmunoterapia do cancro.
O equipo de inves  gación móstrase confi ado co potencial 
que ofrece esta tecnoloxía e consideran que o respaldo 
ob  do mediante esta convocatoria resulta fundamental 
para con  nuar o traballo.

Os linfomas periféricos de células 
T desenvólvense a par  r dos 
linfocitos T, unhas células do 
sistema inmune cuxa función 
é recoñecer e destruír aquelas 
células que se converteron en 
perigosas, ben por transformarse 
en células cancerosas ou por ser 

infectadas por virus como, por exemplo, o SARS-CoV-2. 
Estas funcións posi  vas, con todo, vólvense daniñas 
cando os linfocitos T sofren alteracións xené  cas que 
os fan proliferar de forma descontrolada e promover a 
formación de linfomas.
Os estudos recentes da secuenciación do xenoma de 
dis  ntos tumores humanos revelaron que estes posúen 
miles de alteracións xené  cas (denominadas mutacións) 
nunha gran can  dade de xenes. Tras estes estudos, o reto 
actual é saber que mutacións son realmente importantes 
para o desenvolvemento do cancro e a través de que camiños 
promoven a transformación das células sas en cancerosas. 

A enxeñeira en informá  ca Ana 
Freire Veiga (Rábade, 1983), que 
actualmente dirixe a área de 
Tecnoloxía da ‘UPF Barcelona School 
of Management’ da Universitat 
Pompeu Fabra, é a galardoada na 

edición 2021 do Premio Ada Byron, 
que outorga o Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informá  ca de Galicia 
(CPEIG). 
O CPEIG destaca a Freire, experta en 
intelixencia ar  fi cial e recuperación 
de información, como “fi rme 
impulsora do uso da tecnoloxía para 
o ben social, así como da achega das 
mulleres neste ámbito para lograr 
unha tecnoloxía plenamente ú  l e ao 
servizo das persoas”.
Ana Freire estudou enxeñaría 
informá  ca na Universidade da 
Coruña, onde ob  vo o doutoramento 
cum laude.

Unha ferramenta dende Galicia para 
analizar as variantes do SARS-CoV-2

Javier Montenegro, no programa Ignicia

Achado dun xene vinculado ao desenvolvemento de linfomas

Ana Freire, Premio Ada Byron

Javier Rey Campos, 
novo delegado 
do CSIC Galicia

Os inves  gadores Antonio Salas e Federico Mar  nón presentaron 
CovidPhy, para coñecer os xenomas que máis impacto  veron nos 
eventos de ‘supercontaxio’

Novo pulo para a inicia  va Traffi  kgene, un proxecto galego pioneiro no transporte de ácidos nucleicos

Xosé Bustelo lidera un novo ar  go publicado polo seu grupo iden  fi ca as diversas mutacións 
que provocan a ac  vación descontrolada deste xene
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A catedrá  ca de Medicina Legal 
e Forense e directora do Ins  tuto 
de Ciencias Forenses (Incifor) 
da Universidade de San  ago de 
Compostela (USC), Victoria Lareu 
Huidobro, foi dis  nguida co premio 
María Josefa Wonenburger 2021, 
un galardón que entrega a Unidade 
Muller e Ciencia da Xunta de 
Galicia. O seu principal obxec  vo é 
o recoñecemento da traxectoria de 
mulleres galegas que salientan polas 
súas contribucións á área das ciencias 
e da tecnoloxía.
Esta cien  fi ca compostelá formouse 
na USC e noutros centros estranxeiros 
en materia de medicina forense como 
o Ins  tuto de Medicina Legal de 

A Estación Fitopatolóxica 
de Areeiro (EFA) centro de 
inves  gación dependente da 
Deputación de Pontevedra e 
situado no termo municipal 
da capital provincial, súmase 
á lista de enclaves que dispón 
da cer  fi cación como des  no 
de turismo cien  fi co Observer, 
un selo que recoñece o valor 
medioambiental e patrimonial 
destes espazos. Areeiro 
súmase así ao castelo de Soutomaior, 
que se converteu en pioneiro na 
provincia ao acadar o selo polo seu 
xardín histórico. Para dar a coñecer 

Alén da infl uencia da 
alimentación e outros 
hábitos, a obesidade 
está moi vinculada 
aos mecanismos que 
regulan a masa corporal. 
Estes sitúanse no 
hipotálamo, polo que 

para actuar sobre a enfermidade é igualmente necesario 
coñecer as vías que ac  van estes procesos, clave nunha 
enfermidade que afecta a máis de 600 millóns de 
persoas en todo o mundo. E nisto afonda un traballo 
que presentou o grupo NeurObesity do CiMUS, liderado 
por Miguel López, no marco da tese de doutoramento 

Coímbra en Portugal, ou nos centros 
Haematology Departmen London, 
Hospital Medical College de Londres 
e no Forensic Science Service de 
Birmingham.
Na actualidade, Lareu compaxina 
o traballo de laboratorio dentro do 
Incifor coa ac  vidade docente na 
Facultade de Medicina e Odontoloxía. 
Este servizo recibiu encargos, 
entre outros moitos, para axudar 
á iden  fi cación das ví  mas dos 
atentados do 11-S e do 11-M, análise 
de restos históricos de Atapuerca ou 
da Guerra Civil, do tsunami do Océano 
Índico, ou das nenas asasinadas en 
Alcasser.
Máis polo miúdo, Lareu é especialista 
no campo da xené  ca forense, onde 
par  cipou no deseño de ferramentas 
básicas en pericia de xené  ca forense 
que hoxe son de uso mundial. 
Na actualidade a súa ac  vidade 
diríxese principalmente a campos 

o espazo, a Deputación puxo en 
marcha a Ruta da Ciencia Areeiro, un 
proxecto de visitas guiadas dirixidas 
tanto ao público xeral como persoal 
cien  fi co especializado e interesado 

pioneiros da inves  gación forense 
como a aplicación de tecnoloxías 
de secuenciación masiva de nova 
xeración ou o estudo de aplicación 
da marca epixené  ca do xenoma 
humano. A galardoada colabora 
ademais na análise de mostras 
biolóxicas en casos de criminalís  ca, 
o que lle permi  u percibir a cruz con 
dis  n  vo branco da Orde de Mérito 
da Garda Civil.
O premio María Josefa Wonenburger 
dis  ngue a aquelas mulleres galegas 
con traxectorias notables nos eidos 
das ciencias e da tecnoloxía e 
trata de facer chegar á sociedade 
as contribucións feitas por elas e 
que sirvan de exemplo a xeracións 
vindeiras. O galardón leva o nome 
da inves  gadora e matemá  ca 
galega María Josefa Wonenburger, 
unha auten  ca pioneira e referente 
feminino internacional no ámbito das 
ciencias.  

na botánica ou os cul  vos, 
para quen se farán percorridos 
específi cos.
A presidenta provincial, Carmela 
Silva, supervisou o percorrido 
destas visitas guiadas. “Con este 
selo xa somos unha provincia 
de ciencia cer  fi cada e a fi nca 
do Areeiro vai ter moi  sima 
presencia e recoñecemento”, 
destacou Silva. O selo vai a 
permi  r “dar a coñecer a EFA 

moito máis e facelo cara o público 
xeral para que a sociedade tome 
conciencia da importancia de manter 
a biodiversidade”.

de Edward Milbank, cien  fi co do mesmo equipo. Neste 
proceso conseguiron cargar vesículas extracelulares, 
unhas nanomoléculas naturais, cun xene modifi cado 
que inhibe a acción da proteína AMPK nun grupo moi 
reducido de neuronas desta rexión cerebral de di  cil 
acceso.
Con esta nova estratexia, explican desde o CiMUS, 
“logrouse reverter a obesidade en ratos moi obesos, a 
pesar de seguir inxerindo unha dieta con elevado con  do 
en graxa”. O traballo, subvencionado pola Fundación 
“la Caixa” no marco da Convocatoria CaixaResearch 
de Inves  gación en Saúde, aparece na revista Nature 
Metabolism, e vai alén do campo da obesidade e pode 
estenderse a outras patoloxías relacionadas co cerebro.

A catedrática da USC Victoria Lareu recibe o Premio Wonenburger

A Estación de Areeiro, novo destino de turismo científico
Un equipo de CiMUS atopa unha vía ao cerebro 

que pode frear a obesidade

A directora do Ins  tuto de Ciencias Forenses da USC é recoñecida pola Unidade Muller e Ciencia

O novo estudo describe unha estratexia a través de nanopar  culas para transportar fármacos ao hipotálamo

Un proxecto fi nanciado polo Ministerio de Ciencia e 
Innovación do Goberno español con máis de 1,4 millóns 
de euros permi  rá que diversos equipos cien  fi cos, 
algúns deles galegos, poñan en común os seus esforzos 
na procura dunha nova tecnoloxía que permita 
diagnos  car de forma precoz e facer un seguimento 
non invasivo dos tumores cerebrais máis agresivos, os 
glioblastomas.
Así, desde 2021 e ata 2024, o proxecto Early molecular 
nanoDIAGnos  cs of Brain tumors using ImmunePET 
(DIAGBI), usará técnicas inmuno-PET para mellorar 
a resposta fronte a un  po de doenza que reduce 
enormemente a esperanza de vida dos pacientes. 
A inicia  va está coordinada polo CiMUS da USC con 
dous dos seus grupos: o laboratorio que lidera a 
profesora María José Alonso, que deseñará e sinte  zará 
nanotransportadores capaces de traspasar a barreira 
hematoencefálica levando axentes inmuno-PET aos 
tecidos diana; e o grupo MIBIOPHARM, dirixido por 
Pablo Aguiar, que desenvolverá novos biomarcadores 
de imaxe PET a par  r do radiomarcaxe destes 

nanotransportadores e de modelos farmacociné  cos 
baseados en intelixencia ar  fi cial.
Na actualidade, o diagnós  co deste  po de tumores 
cerebrais require da realización de biopsias do tecido 

tumoral mediante 
n e u ro c i r u r x í a , 
unha operación 
que implica moita 
p l a n i f i c a c i ó n 
e que resulta 
traumá  ca para 
os pacientes. 

Noutro  po de tumores foi posible aplicar técnicas 
inmuno-PET para a caracterización do tumor mediante 
an  corpos ligados a radiotrazadores de Tomogra  a de 
Emisión de Positróns (PET), que permiten o diagnós  co 
sen necesidade de extraer o tecido. Con todo, nos tumores 
cerebrais, a barreira hematoencefálica –unha película 
que protexe ao cerebro da entrada de substancias alleas 
ao corpo– impediu aplicar estas técnicas non invasivas.
O proxecto DIAGBI proponse superar esta barreira 
mediante o uso de nanopar  culas, capaces de penetrala, 
que transporten as trazadores PET xunto cos an  corpos 
necesarios para a caracterización xené  ca do tumor. 
Desta maneira, sería posible acelerar os tempos de 
diagnós  co e seguimento.  

Iniciativa DIAGBI contra 
os tumores cerebrais

Dous equipos galegos e varias compañías 
biotecnolóxicas buscan alterna  vas á detección 

temperá e non invasiva dos glioblastomas.
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O inves  gador José Tubío recibiu o 
Premio Nacional de Inves  gación 
en cancro “Doutores Diz Pintado”, 
un galardón que recoñece o esforzo 
e a traxectoria cien  fi ca na área 
da inves  gación oncolóxica. O 
inves  gador galego dirixe dende 
o 2016 o grupo de inves  gación 
“Xenomas e enfermidade” no Centro 
Singular de Inves  gación en Medicina 
Molecular e Enfermidades Crónicas 
(CiMUS) da Universidade de San  ago 
de Compostela.
O grupo “Xenomas e enfermidade” 
está especializado en iden  fi car 

os procesos e mecanismos 
que causan as mutacións 
que necesitan as células 
canceríxenas para sobrevivir 
e crecer. O aspecto máis 
destacado da súa inves  gación 
son os estudos do ADN móbil, 
é dicir, o material xené  co 
capaz moverse a diferentes 
partes dun xenoma.

José Tubío comezou o seu percorrido 
inves  gador no 2010 e durante 
todos estes anos traballou á 
vangarda da xenómica do cancro, 
par  cipando en avances como o 
achado de novos xenes implicados no 
desenvolvemento de determinadas 
leucemias e do condrosarcoma, que 
é un  po de cancro pouco frecuente 
que adoita comezar nos ósos. Tamén 
iden  fi cou novos mecanismos de 
mutación en cancro, da dinámica 
das metástases, de mutacións de 
xenes en tecidos sans e o seu papel 
na transformación a tecido tumoral 

ou como determinados virus poden 
afectar á estabilidade do xenoma.
Durante o úl  mos seis anos dirixiu 
un dos grupos de traballo integrados 
no proxecto Pan- Cancer Analysis of 
Whole Genomes (PCAWG). Este foi 
un dos proxectos máis ambiciosos 
do mundo no campo da xenómica 
do cancro, que está enmarcado no 
Consorcio Internacional do Xenoma 
do Cancro (ICGC).
A Fundación de Inves  gación do 
Cancro da Universidade da Salamanca 
(FICUS) –Centro de Inves  gación do 
Cancro (CIC), xunto coa “Fundación 
Doutores Diz Pintado para a Docencia 
e Inves  gación na Loita contra o 
Cancro”, convoca cada ano o Premio 
Nacional de Inves  gación en Cancro 
“Doutores Diz Pintado” en memoria 
dos Doutores Manuel e Alfonso 
Diz Pintado. José Tubío recibiu o XI 
Premio o 28 de xaneiro de 2022, no 
desenvolvemento do acto académico 
pola Universidade de Salamanca.  

Tubío, Premio Nacional de Investigación en Cancro
O biólogo galego recibiu o galardón pola súa traxectoria cien  fi ca en oncoloxía

A inves  gadora do CiTIUS 
María Bugallo vén de recibir 
o Premio Amirall ao mellor 
traballo en bioesta  s  ca por 
unha contribución  tulada 
Redes neuronales basadas 

en el paradigma de atención: Cribado de fi brilación 
auricular mediante la clasifi cación automá  ca 
de registros de electrocardiograma. A cien  fi ca 
recolleu o premio durante o XIX Concurso Student 
de Estadís  ca Aplicada, unha ac  vidade organizada 
no marco do Día da Esta  s  ca de Cataluña.
Trátase dun concurso organizado anualmente polo 
Servicio de Estadís  ca Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), que conta coa 
colaboración co Ins  tuto de Estadís  ca de Cataluña 
(IDESCAT).

María Bugallo, premio Almirall

O cien  fi co Jaime Mar  n, 
inves  gador do grupo de 
Polímeros no Centro de 
Inves  gacións Tecnolóxicas 
e do Campus Industrial de 
Ferrol da Universidade da 

Coruña (UDC) foi recoñecido pola revista Advanced 
Materials como un dos inves  gadores emerxentes 
con maior impacto internacional no campo da 
ciencia de materiais. 
Foi deste xeito convidado a contribuír ao 
volume  tulado “Rising Stars”, que recolle unha 
selección dos mellores ar  gos cien  fi cos con 
estudos conceptualizados e supervisados polos 
inves  gadores independentes e mozos máis 
recoñecidos a nivel mundial.

Jaime Martín,
“investigador emerxente”

Un equipo liderado por José Luis 
Mascareñas, cien  fi co asociado ao 
Centro Singular de Inves  gación 
en Química Biolóxica e Materiais 
Moleculares (CiQUS) da Universidade 
de San  ago de Compostela (USC), 
está a desenvolver un estudo sobre 
a iden  fi cación de novos compostos 
que alteran e modulan a respiración 
mitocondrial das células cancerosas. 
Isto consegue que diminúan o seu 
potencial para promover e rexenerar 
tumores. A inves  gación, que se 
está levando a cabo en colaboración 

co Ins  tuto de Inves  gacións 
Biomédicas “Alberto Sols” (IIBM CSIC-
UAM), tamén conta coa par  cipación 
do equipo do inves  gador Bruno 
Sainz. Os resultados ob  dos ata o 
momento demostran unha potente 
ac  vidade an  tumoral e os estudos 
in vivo suxiren unha baixa toxicidade 
asociada con estes compostos de 
 po metálico.

Amais disto, a inves  gación vén 
de recibir un impulso económico a 
través de CaixaResearch Consolitate, 
un programa de Obra Social “la 
Caixa”. Unha convocatoria que apoia 
proxectos innovadores e maduros 
na área de saúde, e que conta cun 
sólido plan de valorización. Ademais, 
esta nova subvención permi  rá ao 
equipo do CiQUS realizar unha serie 
de estudos adicionais co obxec  vo 
de validar a tecnoloxía en modelos 
preclínicos de diferentes tumores 
das células nai cancerosas. 

Unha das vías principais arredor 
das cales medrará a futura Cidade 
da Saúde da USC levará o nome 
de dúas referentes para a ciencia 
feminina en Galicia. A universidade 
compostelá celebrou un acto na 
que pasará a denominarse rúa Elisa 
e Jimena Fernández de la Vega. É a 
primeira das actuacións coas que a 
ins  tución pon en marcha o proxecto 
no que se enmarcarán os edifi cios da 
Facultade de Farmacia e Enfermaría, 
así como outros espazos des  nados 
á administración e á inves  gación 
como podería ser o caso do Ins  tuto 
de Inves  gación Sanitaria (IDIS) e 

da Fundación Pública de Medicina 
Xenómica.
O reitor Antonio López destacou que 
a elección do nome da rúa Elisa e 
Jimena Fernández de la Vega supón 
“un magnífi co recoñecemento a 
dúas fi guras que abriron un novo 
camiño para as mulleres nos estudos 
de medicina e na inves  gación”. 

Estudando compostos antitumorais

Rúa para as irmás Fernández de la Vega

Un equipo do CiQUS, liderado por José Luis Mascareñas, obtén 300.000 
euros por un proxecto centrado nas células nai cancerosas

Premiar o talento e a mo  vación. 
Esa é unha das premisas das que 
parte o Premio Talento Mozo 
Galicia, que acaba de sumar 
un novo nome á súa nómina 
de galardoados. No 2021, a 
dis  nción foi para a inves  gadora 
postdoutoral Natalia Barreiro, 
que traballa actualmente no 
Centro Singular de Inves  gación 
en Química Biolóxica e Materiais 
Moleculares da USC (CiQUS). A 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Par  cipación e Voluntariado da 
Xunta de Galicia, que entrega o 
premio, recoñece a “traxectoria 
excelente” da inves  gadora no 
campo da viroloxía molecular.
Máis polo miúdo, o traballo 
de Barreiro es  vo centrado 
no desenvolvemento dunha 
vacina contra o  SARS-CoV-2 
empregando un sistema 
de e  quetaxe molecular 
(IC- Tagging) desenvolvido 
integramente no grupo que dirixe 
o profesor José Manuel Mar  nez 
Costas. Con este sistema “somos 
capaces de producir microesferas 
proteicas en diferentes sistemas 
de expresión e produción de 
proteínas nas que podemos 
cargar proteínas de interese do 
SARS-CoV-2, o que nos permite 
obter un candidato de vacina 
de  po  subunitario”, segundo 
explica Natalia.

Natalia Barreiro 
recibe o Premio 

Talento Mozo
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As inves  gadoras da USC son 
protagonistas destacadas no 
panorama cien  fi co nacional, 
tal e como se constata na úl  ma 
edición do ránking DIH, que inclúe 
14 inves  gadoras da USC entre 
as mellores cien  fi cas residentes 
en España. Este clasifi cación da 
Universidade de California ten 
en conta o número de ar  gos 
publicados e a posterior can  dade de 
citas. A catedrá  ca de Farmacoloxía 
e Farmacia da USC María José 
Alonso, que ocupa a terceira 
posición deste ránking de mellores 
cien  fi cas residentes en España, é 
tamén a inves  gadora da USC que 
conta cun índice h máis alto. Outras 
cien  fi cas da USC de contrastado 
relevo e pres  xio nacional e 
internacional nos seus respec  vos 
campos de traballo son Lourdes 
Santana, Josefa Fernández, Alicia 
Estévez Toranzo, Carmen Álvarez 
Lorenzo, Ana María  Soto Campos, 
María Dolores Cor  na, María 
Teresa Moreira e Beatriz Magariños. 
A inves  gadora do Laboratorio 
Nacional de Referencia E.coli e 
profesora da USC na Facultade de 
Veterinaria Azucena Mora Gu  érrez, 
é a única cien  fi ca do Campus 
de Lugo que fi gura entre as 466 

cien  fi cas nacionais máis destacadas 
contabilizadas nesta úl  ma edición 
do ránking DIH, unha publicación 
na que tamén fi guran outras 
inves  gadoras da USC como o son 
María Pilar Bermejo Barrera, María 
Llompart, Rosana Rodríguez López 
ou María Victoria Lareu Huidobro. 
As inves  gadoras da USC incluídas 
nesta nova listaxe do ránking DIH, 
cuxos autores analizaron durante 
o pasado ano 2021 datos referidos 
ao labor cien  fi co desenvolvido 
por 785 inves  gadoras residentes 
en España, pertencen a un amplo 
abano de áreas de coñecemento e 
disciplinas diferentes que abrangue 
desde a Farmacoloxía e Farmacia 
ata a Microbioloxía, Enxeñaría 
Química, Química Analí  ca 
Nutrición e Bromatoloxía, Química 
Orgánica, Física de Par  culas e Física 
Aplicada, Análise Matemá  cas ou, 
entre outras Anatomía Patolóxica. 
De entre as 14 cien  fi cas da 
Universidade de San  ago de 
Compostela (USC), varias pertencen 
a ins  tutos de inves  gación de 
excelencia, como por exemplo 
é o caso das tres inves  gadoras 
principales de CRETUS, que son 
Maite Moreira e Ana María Soto 
(do departamento de Enxeñaría 
Química) e María Llompart (do 
departamento de Química Analí  ca, 
Nutrición e Bromatoloxía). 
Esta metodoloxía para avaliar a 
calidade cien  fi ca foi proposta 
por Jorge Hirsch, da Universidade 
de California, que ten en conta o 
número de ar  gos publicados e as 
citas para determinar o impacto.

Catorce investigadoras da USC, 
entre as de maior influencia

María José Alonso, Alicia Estévez Toranzo, Azucena Mora e Victoria 
Lareu son algunhas das profesionais citadas no ránking DIH

A Real Sociedade Matemática 
Española (RSME) ten nova vi-
cepresidenta, esta vez con selo 
galego. Trátase de Victoria Ote-
ro Espinar, catedrática de de 
Análise Matemática da Univer-
sidad de Santiago de Compos-
tela (USC). Ademais do novo 
posto nunha das institucións 
científicas referentes do país, a 
docente xa ostenta outros car-
gos dentro da sociedade. Presi-
de a comisión RSME-RAE dende 
2015 e é membro da de Educa-
ción. Con anterioridade xa fora 
membro da Xunta de Goberno 
da mesma sociedade (2011-
2017) e presidenta da Comi-
sión Profesional (2015-2019), 
ademais de membro da comité 
editorial da colección Estímulo 
Matemático da RSME.
Otero Espinar licenciouse en 
Matemáticas pola USC en 1985, 
conseguindo o título de douto-
ramento en 1992. Vinte anos 
despois foi nomeada catedrá-
tica. 
Os seus campos de investiga-
ción céntranse na análise non 
lineal, nas ecuacións diferen-
ciais, as ecuacións en diferen-
zas, os sistemas dinámicos e a 
biomatemática. 

Victoria Otero, 
vicepresidenta 

da Sociedad 
Matemática 

Española
O Centro de Inves  gación e Tecnoloxía 
Matemá  ca de Galicia (CITMAga), 
impulsado de forma conxunta 
pola Universidade de San  ago de 
Compostela (USC), pola Universidade 
da Coruña (UDC) e pola Universidade 
de Vigo (UVigo), con  núa coa súa folla 
de ruta para “traballar polo futuro das 
matemá  cas de Galicia”, como sinalou 
Antonio López, reitor da ins  tución 
compostelá. Xunto a el, tomaron parte 
na sesión inaugural en xaneiro de 2022 
os reitores da UDC e da UVigo, Julio 
Abalde e Manuel Joaquín Reigosa; a 
decana da Facultade de Matemá  cas, 
Elena Vázquez Cendón; e a directora 
cien  fi ca en funcións de CITMAga, 
Rosa Crujeiras.
Durante a xornada de presentación 
desta folla de ruta, os reitores das tres 
ins  tucións amosaron o seu entusiasmo 
por levar a cabo esta colaboración, algo 
que confi rmou Elena Vázquez Cendón 
como “un punto singular na liña do 
tempo da Facultade“. Por este mo  vo, 
a decana, quixo deixar constancia 
deste fi to brindando o libro de honra 

do centro á sinatura dos tres reitores.
O centro nace coa vontade de integrar 
as capacidades cien  fi cas do ámbito 
das matemá  cas, compar  ndo visión 
e estratexia e cunha clara aposta pola 
transferencia de coñecemento e a 
cultura colabora  va. Deste xeito, o 
CITMAga aspira a converterse nun centro 
de referencia estatal e internacional, 
cons  tuíndo unha contorna atrac  va 
para o desenvolvemento cien  fi co e 
profesional.
A primeira parte do programa de 
presentación do centro es  vo dirixida 
ao persoal inves  gador vinculado, 
persoal inves  gador en formación, 
persoal propio e persoal inves  gador 
colaborador do CITMAga. Nesta sesión, 
Rosa Crujeiras detallou a axenda do 
centro para o futuro.

O catedrá  co de Dereito Financeiro 
e Tributario Antonio López foi elixido 
reitor da USC por catro anos máis, 
logo das eleccións que  veron lugar o 
mércores 23 de febreiro. O profesor, 
candidato único nestes comicios, ob  vo 
1.636 votos, dos cales, 706 proceden do 
sector I (profesorado doutor con vinculación permanente); 
394, do sector III (alumnado matriculado en  tulacións 
ofi ciais); 271, do sector IV (Persoal de Administración e 
de Servizos); e 265, do sector II (membros das restantes 
categorías de persoal docente e inves  gador). En total, 
emi  ronse 3.847 votos, dos cales, 2.211 foron en branco. 

Nesta xornada electoral elixíronse 
ademais os representantes dos 
dis  ntos sectores no Claustro 
Universitario. O equipo do reitor 
estará integrado por Vicente Pérez 
Muñuzuri, vicerreitor de Polí  ca 
Cien  fi ca; María José López Couso, 

vicerreitora de Titulacións e Internacionalización; Ernesto 
González Seoane, vicerreitor de Profesorado; Francisco 
Fraga López, vicerreitor de Organización Académica; 
Sindo Feijoo Costa, vicerreitor de Transformación Dixital 
e Innovación; Pilar Murias Fernández, vicerreitora de 
Estudantes e Cultura; e Dulce García Mella, secretaria. 

Avanza o Centro de Investigación
Matemática de Galicia

Segundo mandato de Antonio López na USC

As tres universidades galegas par  cipan no proxecto

José Manuel Sabucedo, 
catedrá  co de Psicoloxía Social 
da Univesidade de San  ago de 
Compostela (USC) foi recoñecido 
co Premio Ibérico da Psicoloxía 
que concede o Consello Xeral de 
Psicoloxía de España e a Orde 
de Psicólogos Portugueses. Un 
premio que, segundo apunta, 
“permite dar visibilidade á USC 
nesta área de coñecemento”. 
Será no marco do V Encontro 
Hispano Luso onde o profesor 
recibirá o galardón pola súa 
importante contribución ao 
desenvolvemento da Psicoloxía.
“Este é un premio para o grupo de 
inves  gación no seu conxunto”, 
engadiu en referencia ao equipo 
que coordina na Universidade de 
San  ago. 

Sabucedo, 
Premio Ibérico 
da Psicoloxía
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O Centro de Inves  gación 
de Química Biolóxica e 
Materiais Moleculares 
(CiQUS) da Universidade 
de San  ago de Compostela 
(USC) vén de cumprir dez 
anos de vida situándose 
á vangarda da ciencia no 
ámbito internacional. 
Por este mo  vo, o centro 
celebrou o I Simposio 
Química na Fronteira nos 
días 30 e 31 de marzo e o 
1 de abril.
A principal misión do CiQUS 
é desenvolver ciencia na 
fronteira do coñecemento 
e proporcionar formación 
de alto nivel a persoal 
cien  fi co e profesionais 
no ámbito da química e a 
biomedicina. Para iso, foi 
dotado dunha estrutura 
organiza  va e de xes  ón innovadora e dun equipo humano 
interdisciplinario, contando tamén cunha avaliación 
con  nuada e esixente por parte dunha comisión externa 
de máximo pres  xio e que inclúe ao Premio Nobel Jean-
Pierre Sauvage.
Nestes dez anos, o CiQUS experimentou un progreso 
moi notable, evidente nalgúns indicadores obxec  vos 
como o número de proxectos fi nanciados polo Consello 
Europeo de Inves  gación (ERC), que pasaron de un a 
once nestes dez anos de percorrido. Do mesmo xeito, 
nesta década o centro conseguiu numerosas patentes, 
catro das cales xa foron licenciadas, e creáronse catro 
spin-off s, empresas que xorden ao abeiro da tecnoloxía 
desenvolvida no centro. As inves  gación organízanse en 
tres áreas temá  cas: química biolóxica e médica, materiais 

funcionais con aplicación 
tecnolóxica e tecnoloxías 
sinté  cas para un 
desenvolvemento sos  ble. 
Con todo, estas áreas 
non son compar  mentos 
está  cos, senón que 
interactúan entre si coa 
vontade de abordar retos 
cien  fi cos de alcance 
dende unha perspec  va 
interdisciplinaria.
Entre os moitos obxec  -
vos que o centro mantén 
en marcha están o desen-
volvemento de terapias 
contra a covid, a creación 
de novos materiais tecno-
lóxicos e o descubrimento 
de encimas ar  fi ciais. Por 
outra banda, nestes mo-
mentos o CiQUS conta con 
máis de 180 persoas de di-

ferentes nacionalidades divididas entre os 18 grupos de 
inves  gación que desenvolven estes proxectos.
O simposio organizado para conmemorar este décimo 
aniversario  vo lugar no Edifi cio Fontán da Cidade da 
Cultura e permi  rá reunir a cien  fi cos de primeiro nivel 
procedentes de diferentes países.
Entre eles, destaca a presenza de David MacMillan 
(Universidade de Princeton), un químico galardoado 
co Premio Nobel de Química 2021 xunto con Benjamin 
List polo desenvolvemento da organocatálise 
asimétrica, unha ferramenta que tivo un gran 
impacto na fabricación de medicamentos e outros 
materiais moleculares. MacMillan tamén participou 
no programa de divulgación científica da USC e do 
Consorcio de Santiago ConCiencia.

O CiQUS conmemora unha década 
na investigación

Para celebrar o aniversario, o centro organizou o I Simposio Química na Fronteira,
con David MacMillan, Helma Wennemers e Harry Anderson

Introducir na célula moléculas que 
sexan solubles en auga. Ese é un dos 
grandes retos no deseño de fármacos, 
posto que a membrana celular supón 
unha barreira semipermeable que 
este  po de substancias non poden 
atravesar facilmente. Os expertos, 
para superar esta barreira, veñen empregando dis  ntos 
vehículos ar  fi ciais como polímeros, lípidos e algúns  pos 
de pép  dos que conseguen levar a súa carga ao interior 
celular con éxito.
Ata a data, todos estes portadores teñen unha estrutura 
anfi  lica, o que lles permite enmascarar de maneira 
transitoria a súa carga nun envoltorio hidrófobo para 
abrirse paso a través da membrana lipídica. Pero esta 
estratexia ten as súas limitacións: en ocasións, este 
mesmo comportamento pode danar a membrana, e 
noutros casos os compostos anfi  licos mostran pouca 
solubilidade, o que pode limitar a súa efec  vidade.
Inves  gadores do Centro Singular de Inves  gación en 
Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) 

Os cavernomas cerebrais son malformacións dos vasos 
sanguíneos do cerebro, e deben o nome ao seu aspecto. 
Semellantes ás cavernas no canto de tubos, estas lesións 
que se forman ocupan gran espazo dentro do cranio e 
poden sangrar. Prodúcense moitas veces pola falla dun 
xene dos chamados CCM. Pero, até o momento, non se 
sabía exactamente como ese defecto xené  co facía que 
se desenvolvese a enfermidade.
Porén, o proxecto Iden  fi cació n e testado de dianas 
para malformacións cerebrais vasculares, dirixido por 
Juan Zalvide desde o Centro Singular de Inves  gación en 
Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS), 
da Universidade de San  ago de 
Compostela (USC), vén avanzando 
de maneira signifi ca  va ao descubrir 
a orixe dos cavernomas. E agora, os 
inves  gadores do Laboratorio de 
Bioloxí a Vascular desvelaron que a 
falta de dúas proteí nas (chamadas 
STK24 e STK25) fai que as cé lulas dos 
vasos cerebrais dean lugar a este  po 

da Universidade de San  ago de 
Compostela (USC), en colaboración 
con cien  fi cos da Jacobs University 
(Bremen, Alemaña), publicaron 
o pasado marzo en Nature unha 
inves  gación na que dan a coñecer 
unha nova clase de vehículos 

moleculares para administrar fármacos que transcende o 
dogma anfi  lico. Estes novos portadores son agrupacións 
industriais de boro con forma esférica, carga nega  va e 
unha excelente solubilidade na auga. A clave reside na 
súa natureza supercaotrópica, unha propiedade que lles 
permite desordenar as moléculas de auga e deshidratar 
así a carga que transportan para poder atravesar a 
membrana hidrófoba. Noutras palabras: esta nova 
estratexia galega contra a barreira da membrana celular 
sería como unha especie de Cabalo de Troia dos fármacos.
No que respecta ao grupo que dirixe Werner Nau na Jacobs 
University, este encárgase de estudar o comportamento 
das agrupacións industriais de boro en modelos de 
membranas baseados en vesículas ar  fi ciais. 

de malformacións cerebrais. “O noso descubrimento 
mostra que as dúas proteínas STK24 e STK25 son 
importantes nese proceso, o que nos permite coñecer 
mellor que é o que falla nas células dos cavernomas e 
pode axudarnos a descubrir novos tratamentos para 
elas”, explica Zalvide.
As malformacións cavernosas cerebrais son malformacións 
vasculares evolu  vas, que ocorren aproximadamente 
nunha de cada 200 persoas, caracterizadas por densos 
acios de capilares dilatados de forma irregular, que 
poden causar manifestacións neurolóxicas variables 
tales como convulsións, cefaleas inespecífi cas, défi cits 

neurolóxicos focais, outros trastornos 
transitorios ou progresivos e 
hemorraxias cerebrais. Co aspecto 
dunha amora pequena, evolucionan e 
ocasionan problemas no cerebro e na 
medula espiñal. Estas malformacións, 
cuxo tamaño pode variar desde 2 
milímetros ata varios cen  metros de 
diámetro, poden ser hereditarias. 

Estratexia galega contra a barreira da membrana celular

O CiMUS avanza nos cavernomas cerebrais
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Es  gma e discriminación. Dúas 
palabras que impactan con forza nas 
persoas con enfermidades mentais, 
como a esquizofrenia. Así o describe 
a Organización Mundial da Saúde 
(OMS), que es  ma que, arredor 
do mundo, hai uns 24 millóns de 
persoas con esta doenza. Unha cifra 
que dá conta da dimensión e da 
importancia de seguir inves  gando 
sobre esta enfermidade. E ese é o 
obxec  vo do Psychiatric Genomics 
Consor  um, unha asociación 
internacional de cien  fi cos que 
pretende ampliar o coñecemento 
xené  co das enfermidades mentais. 
O seu úl  mo ar  go, publicado en 
Nature —e no que par  ciparon tres 
inves  gadores galegos—, acaba 
de iden  fi car 287 factores de risco 
xené  co da esquizofrenia.
“O que fi xemos foi tratar de 
iden  fi car rexións do xenoma 
asociadas á enfermidade”, explica o 
inves  gador Javier Costas, coautor 
do estudo e director do grupo de 
Xené  ca Psiquiátrica do Ins  tuto de 
Inves  gación Sanitaria de San  ago 
de Compostela (IDIS). Un estudo no 
que tamén par  ciparon o psiquiatra 
Manuel Arrojo, do mesmo grupo, e 
o inves  gador Javier González Peñas, 
actualmente no Hospital Gregorio 
Marañón (Madrid) e que realizou 
a tese de doutoramento baixo a 
dirección de Javier Costas.
Para iso, analizáronse arredor de 
75.000 mostras de doentes con 
esquizofrenia e 100.000 mostras de 
controis. Froito deste resultado, o 
equipo atopou 287 factores xené  cos 
que determinan a suscep  bilidade 

a ter esta enfermidade mental. 
“Para entendelo no seu contexto, 
o primeiro traballo deste  po, que 
tamén se publicou en Nature e 
no que Costas tamén foi coautor, 
publicouse en 2009 e só se atoparan 
3 factores xené  cos. O seguinte, en 
2014, iden  fi cou 108 variantes. É 
dicir, en pouco máis dunha década 
pasamos de 3 a 287 coñecidos“, 
apunta Costas.
A importancia deste achado é clave 
para mellorar o diagnós  co e o 
tratamento desta enfermidade. Ser 
capaz de entender os factores de 
risco xené  cos pode ser un gran 
salto cualita  vo, aínda que non é o 
único caso. 
“Con 287 iden  fi cados xa temos 
un número grande dabondo para 
ter unha idea dos mecanismos 
moleculares que poden estar 
detrás da predisposición xené  ca 
á esquizofrenia”, puntualizada o 
coautor galego. 
Mais el tamén recorda que é “un 
trastorno complexo” e, polo tanto, 
nunca se debe optar por unha visión 
reducionista da enfermidade. 
“Neste  po de doenzas non só 
interveñen factores biolóxicos, 
senón tamén psicosociais. É dicir, a 
xené  ca só vai explicar unha parte 
da suscep  bilidade a presentar 
esquizofrenia”, explica Costas.

Un artigo en Nature con 287 factores 
de risco xenético da esquizofrenia
Tres galegos par  cipan no estudo que analiza as rexións do xenoma 
asociadas á doenza e dá un paso máis cara á medicina de precisión

O catedrá  co da Universidade da 
Coruña (UDC) Ricardo Cao vén de 
ser elixido membro (fellow) do 
Ins  tute of Mathema  cal Sta  s  cs 
(IMS) como recoñecemento á 
súa traxectoria profesional e de 
inves  gación. A dis  nción, unha 
das maiores que pode obter 
un esta  s  co a nivel mundial, 
converte ao catedrá  co no 
único español que integra a 
listaxe das corenta designacións 
seleccionadas de todo o mundo 
este ano. No caso de España só 
hai oito inves  gadores que foran 
elixidos polo IMS, catro deles 
xa falecidos, pois esta dis  nción 
vense facendo desde hai máis de 
85 anos. 
“A designación de Fellow do 
Ins  tute of Mathema  cal Sta  s  cs 
que conceden expertos esta  s  cos 
internacionais cons  túe unha 
gran honra”, valorou o profesor 
Cao. Cada proposta é avaliada por 
un comité de pares que teñen en 
conta a relevancia demostrada 
en inves  gación e liderado de 
cada candidatura e que infl uíran 
profundamente neste campo. 
Neste caso  recoñecen “as 
contribucións fundamentais á 
teoría e á prác  ca do bootstrap e 
a es  mación non paramétrica de 
funcións e o dis  nguido servizo á 
comunidade esta  s  ca”.

Inves  gadores do grupo de 
Inves  gacións Oncolóxicas do Centro 
de Medicina Molecular e Enfermidades 
Crónicas (CiMUS) da Universidade 
de San  ago de Compostela (USC) 
caracterizaron as accións biolóxicas 
dunha nova molécula sinte  zada polo 
grupo Nanomag do iMATUS da USC. O 
traballo, que conta con fi nanciamento 
da Fundación “La Caixa”, foi 
publicado na revista cien  fi ca 
Advanced Func  onal Materials e 
con  núa a liña aberta orientada ao 
uso médico de moléculas de moi 
poucos átomos, que deu lugar a 
un grupo de novas moléculas con 
potencial farmacolóxico.

“Neste caso, estudamos unha 
molécula de cinco átomos de prata, 
denominada Ag5, que causa a 
morte da célula dependendo do 
estado do metabolismo enerxé  co 
celular”, segundo explica unha das 
inves  gadoras, Vanesa Porto. A 
cien  fi ca apunta, ademais, que para 
entender isto hai que explicar “a 
importancia da homeostasis redox. 
Isto é que, nas células normais do 
organismo, existe un equilibrio 
entre os oxidantes e an  oxidantes 
celulares que é fundamental para 
manter as funcións e supervivencia, 
alteracións neste balance darían 
lugar á morte celular por apoptose”.

Con todo, as células tumorais 
adquiren unha serie de alteracións 
que fan que se dividan de forma 
incontrolada e “perdan” a capacidade 
de morrer. Entre elas, o metabolismo 
enerxé  co das células tumorales está 
aumentado (incremento de especies 
oxidantes) co fi n de sustentar dunha 
maneira máis efi caz a proliferación 
neoplásica.

Un equipo da USC ataca o metabolismo enerxético dos tumores

Imaxinemos unha residencia de 
anciáns con 70 usuarios. Detéctase 
un gromo de SARS-CoV-2 pero 
descoñécese a súa orixe. Talvez o 
primeiro contaxio foi a través dun 
familiar, dun enfermeiro ou do persoal 
de limpeza. Mais non se sabe. Ter esa 
información sería imprescindible de cara a un bo rastrexo 
dos contactos. Agora, un equipo de inves  gadores 
galegos asociados ao proxecto Epicovigal vén de publicar 
un estudo na revista Virus Evolu  on no que fan uso de 
técnicas xenómicas máis precisas que sirvan para detectar 
mutacións raras do virus e, así, determinar cal foi a ruta 
de contaxios a pequena escala.
“O noso obxec  vo foi tratar de descifrar exactamente as 
transmisións individuais. É dicir, comparar mutacións do 
virus dentro dunha familia da que previamente  ñamos 
información epidemiolóxica”, apunta o catedrá  co e 
inves  gador do Centro de Inves  gacións Biomédicas 
(Cinbio) da Universidade de Vigo, David Posada. Máis en 
detalle, os inves  gadores sabían se os par  cipantes no 
estudo acudiran, por exemplo, a unha festa de aniversario. 
Días despois, algúns dos asistentes deron posi  vo en 
covid. “Podemos deducir que se infectaron alí. Nós, o que 

pretendiamos, era saber se a par  r 
da información xené  ca podiamos 
descifrar as rutas de contaxio reais”, 
puntualiza o inves  gador.
 “Cando o SARS-CoV-2 infecta unha 
persoa, mul  plícase nas células 
e pode sufrir mutacións que só 

aparecen nunhas poucas par  culas virais dos miles de 
millóns que poden ser no pico da infección”, sinala. Cando 
esa persoa infecta a outra, “esas mutacións máis raras, e 
que chamamos intrahóspede, poden transmi  rse ou non, 
dependendo da súa frecuencia, e do azar”. No estudo con 
selo galego tratouse de comprobar se, efec  vamente, 
esas mutacións raras “pasan ou non dun individuo a 
outro e estudar a través delas se é posible determinar 
a ruta de infección a pequena escala e o colo de botella 
de transmisión. É dicir, cantas par  culas virais son as que 
establecen a infección”, engade Posada.
O inves  gador especifi ca que estas mutacións son “raras e 
exclusivas”. É dicir, que poden considerarse “marcadores”. 
Polo tanto, se nun mesmo grupo de persoas contaxiadas 
como, por exemplo, unha familia, aparecesen esas 
mutacións, os inves  gadores serían capaces de deducir 
quen infectou a quen. 

Ferramentas para seguir a ruta dos contaxios de covid
Un estudo publicado polo proxecto Epicovigal usa ferramentas máis precisas para predicir gromos
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O inves  gador principal 
do Centro de Inves  gación 
en Química Biolóxica e 
Materiais Moleculares 
(CiQUS) da Universidade 
de San  ago de 
Compostela (USC) Diego 
Peña par  cipou en Honour 
Science & Chemistry, un 
evento organizado polo 
Consello Europeo da 
Industria Química que 
reuniu a 34 cien  fi cos 
europeos do ámbito 
da química. Ademais, o 
evento celebrouse no 
Hotel Metropole de Bruxelas, onde 
tamén se celebraron os congresos 
Solvay. De feito, os par  cipantes na 
cita recrearon a emblemá  ca foto de 
1927, que reuniu aos inves  gadores 
máis importantes da época.
No que respecta a Honour Science 

Un equipo do Centro Singular 
de Inves  gación en Medicina 
Molecular e Enfermidades Crónicas 
(CiMUS) da Universidade de 
San  ago de Compostela (USC) 
develou o comportamento da 
proteína p63, “curmá” da p53, peza 
clave na comprensión dos procesos 
fi siolóxicos que regulan a produción hepá  ca de glicosa, 
fundamental para entender e previr a diabetes. O 
sorprendente deste achado é que —fronte ao anterior 
descubrimento do mesmo grupo sobre o papel posi  vo da 
p53— a p63 actúa como regulador nega  vo da produción 
de glicosa. O traballo, cuxas autoras principais son María 
J. González Rellán e Eva Novoa, vén de publicarse na 
revista Gut.
A proteína p63 pertence á familia de factores de 
transcrición de p53, amplamente estudados no campo 
da oncoloxía, polas súas importantes funcións como 

& Chemistry, o evento reuniu a 
cien  fi cos xa consolidados de 
referencia mundial —entre eles dous 
premios Nobel—, así como a líderes 
da industria química e a estudantes 
de doutoramento en química de 
toda Europa. No acto debateron 
sobre como a disciplina con  nuará 

cambiando as nosas 
vídas no futuro próximo e 
cales son os retos globais 
aos que se enfronta 
como, por exemplo, a 
sustentabilidade ou a loita 
contra o cambio climá  co.
Ademais, Honour Science 
& Chemistry pretende 
recuperar o espírito das 
famosas reunións Solvay 
de comezos do século XIX 
para establecer pontes 
entre os líderes químicos 
da academia e da industria 
en Europa. 

Este obxec  vo quedou materializado 
na reprodución da foto de 1927, 
unha reunión que xa forma parte da 
historia da ciencia por xuntar a fi guras 
tan importantes como Marie Curie, 
Albert Einstein e Erwin Schrödinger, 
entre outros.

reguladores da proliferación 
tumoral. Concretamente, o 
papel de p63 defi niuse ata a data 
como un importante factor de 
transcrición da pluripotencia das 
células nai, sendo fundamental 
para o desenvolvemento das 
células epiteliais. Con todo, non 

se estudou o posible papel de p63 na produción hepá  ca 
de glicosa en condicións fi siolóxicas. No presente estudo 
descríbese que p63 é un factor de transcrición esencial 
para regular a produción hepá  ca de glicosa durante o 
xaxún e tras a inxesta de alimentos. Concretamente, os 
niveis hepá  cos de p63 diminúen dras  camente durante o 
xaxún, permi  ndo que o  gado poida realizar a produción 
de glicosa. Pola contra, tras a inxesta de alimentos, cando 
os niveis de glicosa en sangue se incrementan de forma 
abrupta, p63 incrementa a súa expresión no  gado, 
inhibindo a produción hepá  ca de glicosa. 

A nova foto do Congreso Solvay

Un equipo do CiMUS e a proteína p63

O inves  gador do CiQUS Diego Peña foi un dos 34 par  cipantes en Honour Science & Chemistry

A profesora Elena González 
Ferreiro tomou posesión da 
cátedra de Física Teórica, 
o que ven a marcar un 
fi to histórico na súa área 
de coñecemento e no 
Departamento de Física de Par  culas 
da Universidade de San  ago de 
Compostela (USC), xa que, ata o 
momento, ningunha muller chegara a 
ocupar unha cátedra, onde, ademais, a 
presenza da muller é moi minoritaria, 
pois o número de profesoras nos 
chega ao 10% do PDI total, que aínda e 
inferior a media española do 30%.
A profesora Elena González ten unha 
moi brillante traxectoria docente e 
cien  fi ca, tal como o demostra o seu 
Curriculum: 
Fixo a súa tese de doutoramento no 
ano 1997 baixo a dirección do hoxe 
Profesor Emérito Carlos Pajares, 
Académico de Honra da Real Academia 
Galega de Ciencias e ex-reitor da USC.
Imparte docencia na USC, e en pro-

gramas de doutoramen-
to internacional, como o 
do a Université Paris-Sa-
clay.
Desenvolve a súa ac  -
vidade inves  gadora, 

centrada na cromodinámica cuán  ca 
a alta temperatura e densidade, no 
Centro Singular da USC, o Ins  tuto 
Galego de Física de Altas Enerxías 
(IGFAE), no que é coordinadora dun-
ha das súas áreas estratéxicas. 
Ten publicado 256 ar  gos en revistas 
internacionais de alto índice de 
impacto que alcanzan a cifra de 294 
ar  gos incluíndo os realizados na 
súa colaboración co experimento 
ALICE do Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire (Coñecido polas 
súas siglas CERN). Ten presentado uns 
100 relatorios orais en conferencias 
internacionais, sendo coordinadora, 
organizadora ou membro do 
Interna  onal Advisory Commi  ee 
nunha trintena delas.  

Novos tratamentos para a osteoartrite 
a través da nanotecnoloxía. Esa é a 
premisa da que parte o proxecto de 
inves  gación OASIs, do Ins  tuto de 
Inves  gación Sanitaria de San  ago 
de Compostela (IDIS) e baixo a 

coordinación de María de la Fuente. 
O seu obxec  vo é poder obter 
resultados en tres anos para que os 
millóns de doentes desta patoloxía 
poida dispoñer da primeira terapia 
realmente efi caz e restauradora e 
non só  basearse no tratamento dos 
síntomas. 
O traballo tamén conta coa 
par  cipación de expertos 
internacionais e traballa en sinerxía 
co grupo de María Mayán, do 
Ins  tuto de Inves  gación Biomédica 
da Coruña (INIBIC). 

A profesora Elena González, 
primeira muller catedrática 
de Física Teórica en Galicia

IDIS, osteoartrite e nanotecnoloxía
Un proxecto galego para desenvolver en tres anos novas terapias

A tese de Soraya Learte, 
inves  gadora do Centro Singular 
de Inves  gación en Química 
Biolóxica e Materiais Moleculares 
(CIQUS) da Universidade de 
San  ago de Compostela (USC), 
foi considerada unha das oito 
mellores teses do mundo de 
2021 en química. Así o anunciou 
a Unión Interancional de Química 
Pura e Aplicada (IUPAC) e Solvay 
na resolución dos seus premios 
internacionais para mozos 
químicos deste ano.
A tese de Learte, realizada 
baixo a dirección de José 
Luis Mascareñas, director e 
inves  gador principal do CiQUS, 
afonda no deseño de novos 
encimas ar  fi ciais para o seu 
estudo en diferentes aplicacións 
dentro do campo da química 
biolóxica. Ademais, foi a única 
tese española galardoada nos 
premios IUPAC-Solvay 2022.
A tese de Soraya Learte, que 
leva por  tulo Metalopép  dos 
e metaloproteínas en química 
biolóxica: da unión ao ADN 
á catálise intracelular, foi 
desenvolvida plenamente no 
CiQUS e describe o deseño, síntese 
e aplicación de metalopép  dos 
e metaloproteínas dentro da 
área da Química Biolóxica. O 
estudo supón un novo avance na 
inves  gación de metaloenzimas 
ar  fi ciais ac  vas. 

Tese de premio 
no CIQUS para 
Soraya Learte
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A ciencia galega volve á primeira 
plana. Unha inves  gación encabezada 
por unha colaboración internacional, 
na que par  cipou un equipo do Centro 
de Inves  gación en Química Biolóxica 
e Materiais Moleculares (CiQUS) 
da Universidade de San  ago de Compostela (USC), foi 
portada da pres  xiosa revista Science, un dos principais 
escaparates da ciencia a nivel mundial. O estudo demostra 
que se pode controlar a formación de enlaces entre os 
átomos dunha molécula mediante pulsos eléctricos, 
propiciando cambios selec  vos na estrutura molecular. 
“O que conseguimos foi cambiar e controlar a forma na 
que os átomos están conectados dentro dunha molécula. 
É un pequeno avance, pero ten o seu impacto. Moitos 
cien  fi cos estaban intentando conseguilo”, explica dende 
o CiQUS Diego Peña, coautor do estudo.
Máis en detalle, nas moléculas, os átomos están 
unidos mediante enlaces formando unha estrutura 
tridimensional de tamaño nanométrico. Moléculas co 
mesmo número e  po de átomos poden presentar os seus 
enlaces de diferentes formas. É dicir, poden ter diferente 
conec  vidade entre os seus átomos. Estes compostos 

denomínanse isómeros estruturais 
e achegan unha variabilidade 
extraordinaria ao mundo molecular. 
Agora, os cien  fi cos atoparon un 
método que permite transformar 
un isómero estrutural noutro, 

reconectando os seus enlaces a vontade en función dun 
es  mulo externo. Para conseguilo, aplicaron dis  ntas 
voltaxes coa punta dun microscopio de sonda de varrido 
(STM) sobre unha molécula formada por catro aneis de 
carbono, inducindo cambios moi precisos na estrutura 
destes aneis.
“Para os químicos, poder controlar a demanda como 
ensamblamos os átomos é como un soño. O que 
acabamos de conseguir é un primeiro paso, non signifi ca 
que xa poidamos facelo como queremos. Pero con estes 
resultados demostramos que cun es  mulo externo, 
graduando a amplitude deses pulsos eléctricos, estamos 
máis preto”, con  núa explicando Peña. “A novidade é 
que agora podémolo facer con moléculas individuais. Isto 
funciona como un lego. Ti colles as pezas e conéctalas 
coas mans. Os átomos son demasiado pequenos, pero 
con esta técnica, co uso do STM, podemos conseguilo”. 

O CiQUS, na portada de Science
Un equipo do centro inves  gador da USC par  cipa nunha colaboración internacional

A doutora en Física e profesora de 
inves  gación do Consello Superior 
de Inves  gacións Cien  fi cas (CSIC) no 
Ins  tuto de Micro e Nanotecnoloxía 
(IMN-CNM) de Madrid, Monserrat 
Calleja (Ourense 1973) ven de ser 
galardoada co premio Rei Jaume 
I 2022 na categoría de Novas 
Tecnoloxías. 
O Xurado ten salientado seu traballo 
sobre marcadores bio-moleculares 
e sensores nano-mecánicos para 
a detección precoz do cancro e 
enfermidades infecciosas. 

Especializada en bio-nanomecánica, 
ob  vo seu grado en  sica na 
Universidade de San  ago de 
Compostela en 1998. Completou 
seu mestrado no ano 2000, e no ano 
2002 seu grado doutoral na mesma 
universidade.
A súa tese doutoral foi o estudio de 
oxidacións locais en superfi cies de 
sílica estudiadas mediante o uso 
dun microscopio de forza atómica 
así como dis  ntas aplicacións en 
nano-litogra  a. Seu traballo doutoral 
foi feito baixo a supervisión do 

prof. Ricardo García no Ins  tuto de 
Microelectrónica de Madrid. Ob  vo 
unha posición posdoutoral cunha 
bolsa Marie Curie na Universidade 
Técnica de Dinamarca-MIC onde 
traballou na nanofabricación de 
sensores, baixo a supervisión da 
doutora Annia Boysen.
Dirixiu o proxecto NANOFORCELLS, 
unha Star  ng Grant concedida polo 
Consejo Europeo de Inves  gación, 
cuxo obxec  vo era estudiar as 
propiedades mecánicas das células y a 
súa relación co cancro. De 2008 a 2012 
foi directora do departamento de 
disposi  vos, sensores e biosensores 
no MMI do CSIC. Unha das súas 
patentes é sobre un espectrómetro 
nano-mecánico de masa para pesar 
proteínas individuais das células.
É cofundadora da empresa Mecwins, 
pioneira na comercialización de 
biosensores nanomecánicos. Foi 
Premio Miguel Catalán 2012 para 
inves  gadores menores de 40 anos.

Galardón para a física ourensá Monserrat Calleja Gómez

Xuño 22 Xullo 22

A enfermidade de párkinson e a diabetes  po 2 son 
trastornos asociados ao envellecemento e a súa 
prevalencia está aumentando en todo o mundo. Entre 
as doenzas neurodexenera  vas, o párkinson é a segunda 
máis frecuente e, ademais, é a enfermidade neurolóxica 
de máis rápido crecemento entre a poboación actual. O 
número de afectados dende 1990 duplicouse e se espérase 
que a tendencia con  núe aumentando ata triplicarse nos 
próximos 30 anos. A pesar da súa acelerada expansión, 
aínda non existen tratamentos cura  vos ou preven  vos 
dispoñibles para esta enfermidade.
Neste contexto, o Grupo de Neurobioloxía Molecular 
e Celular da Enfermidade do Párkinson, do Centro de 
Inves  gación en Medicina Molecular e Enfermidades 
Crónicas (CiMUS), da Universidade de San  ago de 
Compostela (USC), publicou recentemente un estudo 
no que estudan as similitudes existentes entre as dúas 

enfermidades 
dexenerativas 
e abren a 
pos ib i l idade 
de u  lizar 
a insulina e 
medicamentos 
antidiabéticos 
como tratamento para loitar contra o párkinson.
Carmen Labandeira, inves  gadora principal do estudo, 
explica que o traballo do equipo está centrado en 
entender a relación entre os dous trastornos, así como 
outros factores modifi cables sobre as enfermidades 
neurodexenera  vas, posto que aínda que actualmente 
non existen tratamentos que poidan frear a 
neurodexeneración, si se coñecen os factores que a 
empeoran e sobre os que poden controlar a progresión . 

Insulina fronte ao párkinson
O CiMUS da Universidade de San  ago estuda a relevancia dos tratamentos an  diabé  cos

É a primeira observación do tetraneutrón, un sistema formado 
exclusivamente por neutróns. O estudo foi publicado en ‘Nature’.

Unha das procuras con  nuas dende 
hai seis décadas en  sica nuclear 
foi saber se existen sistemas case-
ligados formados unicamente por 
neutróns. Para manter un núcleo 
ligado, a materia visible necesita de 
protóns e neutróns. Agás as estrelas 
de neutróns, que están compostas 
exclusivamente por neutróns, nunca 
fora posible iden  fi car sistemas 
ligados mul  neutrónicos.
Con todo, un novo traballo publicado 
en Nature, no que par  ciparon as 
inves  gadores do Ins  tuto Galego 

de Física de Altas Enerxías (IGFAE) 
Dolores Cor  na Gil e Beatriz 
Fernández Domínguez anuncia a 
primeira observación dun estado 
da materia exó  ca formado por 
só catro neutróns: o tetraneutrón. 
Os resultados presentáronse en 
primicia a semana pasada no 
congreso internacional DREB2022 
organizado polo IGFAE, centro mixto 
da Universidade de San  ago de 
Compostela (USC) e da Xunta de 
Galicia. Este descubrimento é clave 
para entender como funciona a forza 

nuclear que permite aos nucleóns (os 
protóns e neutróns) manterse unidos 
no interior do núcleo atómico. Tamén 
é fundamental para entender a 
estrutura e composición das estrelas 
de neutróns. Nestes corpos os 
neutróns están ligados pola extrema 
forza gravitatoria do seu interior: 
concentran unha masa un pouco 
maior á do Sol nun radio de apenas 
10 quilómetros. 

Científicas galegas, no descubrimento
dun novo estado exótico da materia
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A Universidade de San  ago de Compostela (USC) sitúase, 
por terceiro ano consecu  vo, entre as 500 mellores 
universidades do mundo. A clasifi cación elaborada polo 
Academic Ranking of World Universi  es (ARWU) sitúaa 
no intervalo 401-500 das mellores universidades a nivel 
mundial. A USC, subliña o seu gabinete de comunicación, 
consolida así unha posición que mantén dende 2020 e 
colócase no chanzo 9-11 das ins  tucións destacadas pola 
listaxe na contorna estatal. 
A edición 2022 do popularmente coñecido como Ránking 
de Shanghai avalía máis de 2.500 universidades e publica 
os resultados das mil que encabezan a clasifi cación. Os 
criterios de avaliación inclúen diferentes indicadores de 
rendemento académico e de inves  gación, tales como 
o recoñecemento acadado polo persoal inves  gador e 
alumnado egresado nos Premios Nobel ou as Medallas 
Field ou as publicacións recollidas en revistas como 
Nature ou Science.
Tamén considera o persoal inves  gador altamente citado 
na base de datos de Clarivate, os ar  gos indexados no 
Science Cita  on Index-Expanded e Social Science Cita  on 
Index, e o rendemento per cápita das universidades en 
función da dimensión do seu persoal académico. 
No mes de xullo, o Global Ranking of Academic Subjects  

(GRAS), elaborado polo mesmo organismo, destacaba 
a posición da USC en quince ámbitos cien  fi cos. En 
Odontoloxía e ciencias orais a Universidade ocupa en 
2022 o chanzo 101-150 a nivel mundial, situándose na 
segunda posición da contorna estatal. A segunda área máis 
destacada da ins  tución é a de Ciencias veterinarias, no 
mesmo intervalo internacional e na oitava posición entre 
as universidades españolas incluídas na clasifi cación.
Outros eidos que acadan posicións sobranceiras son 
Farmacia e ciencias farmacéu  cas que ocupa o intervalo 
151-200 (posición 4-5 de España), mentres que Ciencias 
polí  cas se sitúa no posto 201-300 (4-5 de España), 
igual que Física (chanzo 8-11 de España),  Hostalaría e 
xes  ón do turismo (intervalo 16-20 de España) e Ciencias 
da Alimentación e Tecnoloxía (19-27). Séguenlles no 
intervalo 301-400, Ciencias ambientais e enxeñaría, así 
como Biotecnoloxía, as dúas no banzo 5-10 da clasifi cación 
española do ránking.
No intervalo 301-400 destacan Química (que acada o 
posto 11 na clasifi cación estatal), Ciencias agrícolas (11-
19 da mesma escala) e Matemá  cas (no banzo 12-15). No 
401-500 o ránking salienta como especialidades Ciencias 
biolóxicas (12-18 na contorna estatal), Educación (14-22) 
e Ecoloxía (19-24).

A USC consolida a súa posición entre as 
500 mellores universidades do mundo

A edición 2022 do Ránking de Shanghai, inclúe a ins  tución compostelá 
no tramo 401-500 da clasifi cación mundial




