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comunicación popular do coñecemento científico resulta 
esencial para o desenvolvemento dun espírito crítico dos 
cidadáns, que facilite a interpretación das achegas da ciencia 
que hoxe en día fan parte de moitos aspectos da vida cotiá. A 
divulgación da ciencia é, ademais, un dereito de todos os 

cidadáns, nunha sociedade coma a nosa, na que os proxectos de 
investigación científica están financiados en gran medida con recursos 
públicos. Desde mediados do século pasado, as ferramentas tecnolóxicas e 
de comunicación incrementaron de xeito substancial non só as estratexias 
para a divulgación do coñecemento, senón tamén a capacidade para a 
organización e desenvolvemento de proxectos. Na actualidade, Galicia 
dispón dunha ampla diversidade de proxectos de divulgación da ciencia e, 
con todo, e a pesar da súa importancia social, ata agora non existía 
ningunha análise global das distintas estratexias de divulgación e da súa 
eficacia e alcance social. 
Este Informe sobre a divulgación da ciencia  en Galicia pretende achegar 
unha descrición xeral e unha visión crítica dos distintos proxectos, co 
obxectivo de salientar a importancia social e os avances na capacidade de 
comunicación que se foron desenvolvendo nos últimos anos, pero tamén co 
obxectivo de identificar as eivas e os atrancos que en moitos casos 
dificultan a creación de novos proxectos ou o mantemento a longo prazo 
dos xa existentes. 
Desexamos, ademais, que este documento se converta nunha ferramenta 
útil para aqueles divulgadores, colectivos, xestores e institucións que 
queiran desenvolver actividades de divulgación eficaces. Coñecer as 
distintas estratexias para a comunicación da ciencia, as súas ferramentas e o 
resultado dalgunhas propostas resultarán de utilidade para todas aquelas 
persoas interesadas na divulgación da ciencia. 

A



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulga ción da ciencia en Galicia, Santiago de 
Compostela, Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

 

 

O Informe ten unha primeira parte en que se fai un percorrido pola historia 
recente da divulgación en Galicia, salientando as figuras dos principais 
protagonistas e das publicacións que dalgún xeito abrían unha fiestra á 
ciencia e á tecnoloxía. Faise tamén referencia especial ao Servizo de 
Extensión Agraria, que desenvolveu un xeito particular de divulgación do 
coñecemento técnico e da innovación. Na segunda parte do Informe 
analízanse as distintas estratexias, proxectos e medios que na actualidade se 
dedican a algún aspecto da divulgación da ciencia en Galicia. Non se trata 
dunha descrición exhaustiva e pormenorizada de todos os proxectos e 
actuacións, senón dunha recompilación daquelas actividades que pola súa 
envergadura, novidade ou especial interese poden servir de exemplo e 
resultar de axuda para o desenvolvemento de novas políticas e novos 
proxectos de divulgación da ciencia. Trátanse os principais museos e 
centros interactivos, o papel da ciencia na prensa escrita e nos libros, os 
programas que na radio ou na TV dedican o seu tempo á ciencia e á 
tecnoloxía, o labor da comunicación directa ao público mediante charlas, o 
importante papel das institucións no financiamento e promoción da 
divulgación, o extenso e intenso labor das asociacións sen ánimo de lucro, 
as publicacións de divulgación especializada, o papel das feiras da ciencia e 
da divulgación nos centros de ensino, as empresas que se dedican á 
comunicación e divulgación, e os medios de divulgación científica en 
Internet. 
Un variado abano de propostas que reflicten o intenso labor que se fai en 
Galicia para a transmisión do coñecemento a unha ampla parte da 
sociedade, labor que na situación actual de crise económica se veu 
criticamente comprometido, a pesar da extraordinaria importancia que ten 
para todos os cidadáns a interpretación e compresións das achegas da 
ciencia, unha ciencia que usamos de xeito cotiá. 
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Neste capítulo faise unha breve descrición e análise das actividades 
divulgativas que no período considerado, desde a segunda parte do século 
XIX a 1936, sobresaíron polo seu interese e singularidade. Unha selección 
que tamén tivo en conta o criterio de recoller exemplos de diferentes 
formatos, niveis de especialización e tramos temporais. Trátase dunha 
mostra fragmentaria que dalgún xeito se complementa coa achega sobre as 
revistas científicas que realiza, neste mesmo volume, Francisco Díaz-
Fierros. 

AS EXPOSICIÓNS, UN LUGAR DE ENCONTRO DA CIENCIA E A 
TÉCNICA COA SOCIEDADE 

Desde mediados do século XIX, 1851, a sociedade occidental promoveu 
exposicións universais que acadaron un notable éxito de público, lugares de 
privilexio para difundir entre a poboación diversas mostras do progreso 
científico-técnico. Co estímulo desas celebracións, organizáronse outras de 
carácter máis restrinxido en numerosos países, como aconteceu en Galicia. 

Galegos relacionados co ámbito produtivo e comercial acudiron aos 
eventos expositivos. Entre as persoas conectadas co mundo da ciencia, 
destacou a intervención, ao longo do século XIX, do naturalista Víctor 
López Seoane (1832-1900)1. O ferrolán aproveitou as exposicións como un 
foro idóneo para amosar as súas coleccións de seres naturais e a actividade 
como propietario agrícola, acadando un notable protagonismo. As súas 
coleccións de madeiras, insectos, herpetos, mamíferos e rochas foron 
premiadas nas exposicións internacionais de París e Filadelfia e tamén nas 
celebradas no país (Exposición do Liceo de artesáns de Ferrol, 1870; 
Exposición da Sociedade de Amigos do País de Santiago, 1875; Exposición 
Rexional de Lugo, 1877 e 1896; Exposición local da Coruña, 1878).

                                                      
1 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2013]: «Víctor López Seoane», en Álbum da Ciencia. 

Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 08/03/2016] [URL: 
http://www.culturagalega.org/ albumdaciencia/detalle.php?id=451 
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En Galicia, estes eventos estiveron estreitamente relacionados co mundo 
agrícola. No seu momento tivo especial repercusión a «Exposición 
Agrícola, Industrial y Artística de Galicia», celebrada en Santiago de 
Compostela en 1858. Nela interviu, entre outros científicos, o profesor de 
Historia Natural da Universidade (USC), José Planellas Giralt (1821-
1888)2, autor da primeira flora de Galicia e un partidario da agricultura 
«racional». Planellas presentou o seu «Herbario de Galicia», composto por 
891 especies e foi coautor do Catálogo que se editou3.  

Varios científicos galegos ou afincados en Galicia participaron na 
difusión de novidades agrícolas. Un deses casos foi o do catedrático de 
Farmacia da USC Esteban Quet y Puigvert (1826 –1897)4. Publicou en La 
Gacetilla de Santiago-El Diario de Santiago  numerosos artigos, co título 
de «Diálogos científicos» sobre pragas das vides, augas potables, arborados 
e xardíns, etc., interrompidos pola actuación da censura eclesiástica. Tamén 
pronunciou unha conferencia na Universidade o 17 de novembro de 1879, 
publicada co título De los castaños, sus enf ermedades y modo de 
combatirlas. De los eucaliptus, su  importancia y grande utilidad que 
Galicia puede reportar de su cultivo. 

POLÉMICAS E DEBATES TEÓRICOS AO REDOR DA CIENCIA 

A actividade científica xerou entre os especialistas controversias que 
chegaron a unha parte da sociedade, nunha interacción que amosaba o 
interese do público por eses temas e que permitiu unha difusión do 
coñecemento científico. Entre as polémicas suscitadas, imos referirnos a 
tres, cada unha co seu perfil propio, canto formación dos que interviñan, 
impacto social e percorrido, e tamén aludiremos a un par de debates 
teóricos que, se ben se desenvolveron en ámbitos minoritarios, tiveron unha 
notable transcendencia. 

                                                      
2 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2012]: «José Planellas Giralt», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 

Consello da Cultura Galega. [lectura: 08/03/2016] [URL: 
http://www.culturagalega.org/ albumdaciencia/detalle.php?id=343 

3¡ PLANELLAS, J.; NEIRA, F.; RIVA, V. de la (1858): «Catálogo metódico de los objetos exhibidos en la 
Esposición [sic] agrícola, industrial y artística de Galicia celebrada en Santiago por el Ayuntamiento y 
la Sociedad Económica en julio y setiembre del presente año», Santiago, Impr. J. Souto e hijo. 
4    FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2013]: «Esteban Quet y Puigvert», en Álbum da Ciencia.  
   Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 08/03/2016] [URL:  

http://www.culturagalega.org/ albumdaciencia/detalle.php?id=401 



 

 

A primeira polémica para comentar tivo como protagonistas a dous 
personaxes interesados pola ciencia, porén, que carecían de formación 
convencional nela, Octavio Lois e Emilia Pardo Bazán. Octavio Lois Amado 
(1857-1888)5 cursou Dereito na Universidade de Santiago de Compostela entre 
1872-1878 e nesa época de estudante universitario revelouse como precoz 
publicista cando polemizou sobre ciencia con Emilia Pardo Bazán (1851-
1921)6. A relevante escritora estaba iniciando a súa carreira literaria e viña de 
realizar unha viaxe por Europa, unha experiencia que a convencera do crecente 
prestixio da ciencia e de que esta constituía un ingrediente básico da cultura 
contemporánea. Por iso, animouse a publicar unha serie de artigos de temática 
física, con base nos escritos do astrónomo xesuíta Angelo Secchi, que 
apareceron entre 1876 e 1877 na publicación católica de Santiago, Revista 
Compostelana, baixo o título de «La ciencia amena7. 

Lois, ao comentar os artigos, criticou certas inexactitudes, sinalou algunhas 
discrepancias8 e subliñou limitacións nos coñecementos científicos da Pardo 
Bazán, afirmando que «los asuntos científicos exigen mucha delicadeza al ser 
tratados» (Lois, 1877: 123). A escritora contestaría cun novo artigo, «Apología 
sobre "El Calórico"», no que indicou que ela pretendía «escribir unas 
sencillísimas conferencias populares sobre física, y no abrir polémica». Malia 
esa afirmación, respondeu a algunha alusión de Lois, rematou indicando as 
fontes dos seus artigos, cinco libros e diversos números da Revue scientifique 
de la France, e non continuou publicando «La ciencia amena». Parece que a 
discusión entre ambos os dous personaxes seguiría tempo despois na revista 
coruñesa El Comercio Gallego, co título de «La finalidad de la civilización». 

A segunda polémica xirou ao redor dun tema que acadou un enorme impacto 
científico e social, o darwinismo, un debate que en Galicia se iniciou grazas ás 
facilidades de difusión de novidades xeradas a raíz da revolución de setembro 
1868. O transformismo (nome co que se coñecía ao darwinismo naquel tempo) 
afectou a concepcións fundamentais establecidas e desbordou os límites 

                                                      
5 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2013]: «Octavio Lois Amado», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 

Consello da Cultura Galega. [lectura: 20/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=491 

6  FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2014]: «Emilia Pardo Bazán», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. [lectura: 20/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=496 

7 PARDO BAZÁN, E. (1876): La ciencia amena, I. Revista Compostelana, 3: 17-18; La Ciencia amena. II. El 
calórico, Revista Compostelana, 4: 25-27; La Ciencia amena. III. El calórico, Revista Compostelana, 6: 
41-43; La Ciencia amena. IV. El calórico, Revista Compostelana, 7: 49-51; La Ciencia amena. V. La luz, 
Revista Compostelana, 8: 57-59; La Ciencia amena. VI. La luz, Revista Compostelana, 9: 65-67; La 
Ciencia amena. VII. La luz, Revista Compostelana, 10: 73-75; La Ciencia amena. VIII. La luz, Revista 
Compostelana, 11: 81-83; La Ciencia amena. IX. La electricidad, Revista Compostelana, 12: 89-91; 
(1877): La Ciencia amena. X. La electricidad, Revista Compostelana, 13: 97-99; La Ciencia amena. XI. 
La circulación del movimiento, Revista Compostelana, 14: 105-107; (1877): Apología sobre «El 
Calórico», Revista Compostelana, 17: 129-131. 

8  LOIS, O. (1877): Observaciones al artículo de la señora Doña Emilia Pardo Bazán sobre el calórico, 
Revista Compostelana, 16: 121-123. 
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habituais do debate científico, provocando un grande interese no país, como 
amosa o importante volume de intervencións sobre o tema. 

En xeral, en Galicia destacou a posición dominante dos antievolucionistas9, 
pola contra as ideas proevolucionistas foron minoritarias e moi localizadas. 
Asemade, sobresaíu a presenza da discusión extracientífica, ideolóxica, e a 
escasa orixinalidade das intervencións. En todo o caso, como dicíamos, a 
polémica darwinista constituíu unha oportunidade para que un público alleo ao 
mundo da ciencia se achegase a ela e seguirá con interese as diversas posicións. 

As primeiras novas sobre a recepción do darwinismo axúdanos a identificar 
uns foros de debate e divulgación da ciencia de especial relevancia no século 
xix, as «academias escolares». Tiñan a súa orixe nas instrucións ministeriais que 
acompañaron ao Plan de Estudos de 1845 (Plan Pidal) que establecían que o 
alumnado dos cursos superiores tivesen unha reunión semanal presidida por un 
catedrático, co fin de expoñer un tema e debatelo. No sexenio foron 
especialmente activas e así na Academia Escolar de Medicina algún catedrático 
progresista, como foi o caso de Maximino Teijeiro, favoreceu a exposición de 
novas doutrinas científicas. Precisamente, nesa periferia universitaria tivo lugar 
unha intervención que, cos anos, foi mitificada e confundida. Falamos da 
conferencia que sobre evolucionismo impartiu en 1872 un profesor da Facultade 
de Medicina, o catedrático de Historia Natural Augusto González de Linares 
(1845-1904), na Academia escolar de Medicina. 

Dentro do mesmo mundo universitario, nun ámbito máis solemne e 
restrinxido, porén de transcendencia social, tamén foron relevantes as lecturas 
dos discursos de inauguración de curso. Eventos nos que a Universidade de 
Santiago trasladou unha posición institucional sobre o darwinismo que destacou 
polo seu persistente rexeitamento, de tal xeito que a principal institución 
académica do país actuou como un bunker fronte á nova proposta. Nese labor, 
cómpre salientar o papel que xogaron profesores como Gerónimo Macho 
Velado (1826-1899)10, a quen lle correspondeu a dubidosa honra de iniciar os 
ataques ao darwinismo no acto de inauguración do curso 1876-77. Anos despois 
(1882), no mesmo foro, o catedrático Manuel Piñeiro Herba11 continuaría o 
traballo de Macho. Piñeiro situou o tema como unha cuestión de principios e 
descualificou globalmente toda a ciencia moderna. Na mesma liña interviu 

                                                      
9  Un resumo do impacto do darwinismo en Galicia pode consultarse en F. DÍAZ-FIERROS  (editor) (2009): O 
darwinismo en Galicia. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. 

10 Fraga Vázquez, Xosé A. [2013]: «Gerónimo Macho Velado», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. [lectura: 20/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=395 

11 Fraga Vázquez, Xosé A ([2012]: «Manuel Piñeiro Herba», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. [lectura: 20/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=382 
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Francisco Romero Blanco (1838-1918)12 cando no ano 1891 pronunciou o 
discurso inaugural. Un certo cambio apréciase cando en 1903 o designado para 
a lectura do discurso inaugural foi Antonio Vila Nadal (1861-1941), este 
moderado partidario do darwinismo defendeu esa opción malia deixar ben claro 
que en todo o caso esa e calquera outra proposta científica debería estar 
supeditada ao que sinalasen os textos sagrados da relixión católica. 

A polémica darwinista tamén serviu para que certos sectores da sociedade 
que tradicionalmente non foron público destinatario da difusión da ciencia 
accedesen ás novas ideas. Falamos, por exemplo, do proletariado urbano e, de 
xeito especial, dos traballadores agrupados e/ou influídos polo anarquismo. O 
movemento obreiro galego tivo unha posición moi definida na polémica sobre o 
tema; núcleos obreiros importantes, como Ferrol, A Coruña e Vigo, cos 
anarquistas e sociedades librepensadoras como máximos protagonistas, editaron 
numerosas publicacións, organizaron conferencias e veladas e formaron 
bibliotecas, todo un amplo programa de difusión da ciencia como expresión 
dunha sociedade racional liberada de supersticións. Esa efervescencia ao redor 
da difusión das novas ideas científicas acadou feitos significativos, como o 
artigo «La teoría de Darwin» de Ricardo Mella aparecido en La Propaganda, 
Semanario Social, Vigo, 4 de marzo de 1883, nº 74. 

O interese social espertado ao redor do darwinismo animou a diversos 
afeccionados á ciencia a pronunciarse en diversos medios. Así aconteceu co 
médico Manuel Baraja Fernández (1851-1933)13. Os libros de texto de Historia 
Natural tamén se fixeron eco do debate, trasladando, en xeral, posicións 
antievolucionistas ao alumnado ata ben avanzado o século XX. Nese contexto, 
contrasta a posición de Tomás Rico Jimeno14, catedrático de Historia Natural do 
Instituto da Coruña. Este profesor sobresaíu como autor de numerosos materiais 
pedagóxicos e outros de tipo divulgativo. O seu estilo e intención en todas as 
súas obras era o de mesturar a sinxeleza expositiva, a claridade, cuns contidos 
modernos que parten da concepción de adaptación do organismo e que se sitúan 
no contexto dos sistemas de clasificación evolutivos. De feito, explicitou e 
tomou posición a prol do darwinismo no seu libro Nociones de Historia 
Natural15, sendo o único exemplo dese tipo coñecido nun libro de texto escrito 
polo profesorado de ensino secundario e universitario na Galicia do seu tempo. 

                                                      
12 Fraga Vázquez, Xosé A ([2012]: «Francisco Romero Blanco», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 

Consello da Cultura Galega. [lectura: 23/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=337 

13 Fraga Vázquez, Xosé A. [2012]: «Manuel Baraja Fernández», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. [lectura: 21/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=287 

14 Fraga Vázquez, Xosé A. [2012]: «Tomás Rico Jimeno», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. [lectura: 21/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=345 

15 RICO JIMENO, T. (1894): Nociones de Historia Natural, La Coruña: Imprenta y Librería de Eugenio Carré. 
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Nun contexto dominado polas posicións antievolucionistas, destacou como 
partidario do darwinismo a figura de Antonio Vila Nadal (1861-1941), profesor 
de Historia Natural da Universidade de Santiago, quen, asemade, fixo especial 
fincapé na divulgación das novas ideas. Ao longo da súa estadía en Santiago, 
Vila interveu no debate darwinista por mor da actividade docente, reflectida nos 
seus programas16 e materiais da especialidade, en diversas publicacións, como a 
súa revista La Propaganda Científica e, por último, no Discurso de 
inauguración de curso 1903-1904. De feito, Antonio Vila foi o primeiro 
profesor de Historia Natural de Galicia que expuxo coherente e 
sistematicamente as teses darwinistas nas aulas da Universidade, se ben os 
continuos intentos de Vila para acadar un certo compromiso entre darwinismo e 
o dogma católico remataron en fracaso. 

A terceira polémica á que imos facer mención foi a que tivo lugar sobre as 
relacións entre a Ciencia e a Relixión. Un tema que acadou unha dimensión 
internacional e no que incidiron publicacións como a do científico e historiador 
anglo-norteamericano John William Draper (1811-1882) sobre os conflitos da 
Ciencia e a Relixión na historia, libro orixinario de 1873 e que foi editado en 
España tres anos despois17. 

En Galicia, a polémica desenvolveuse ao longo do século XIX e ben entrado o 
XX e manifestouse en tres formas de contemplar a harmonía entre a Ciencia e a 
Relixión. No sector tradicional, maioritario, entendíase que a harmonía se daba 
perfectamente na historia, na medida en que o labor científico ficaba 
supeditado, nos seus valores, obxectivos e métodos, aos principios da Relixión 
católica, que non podía nin debía contradicir. A Ciencia carecía, pois, de 
discurso autónomo; era confundida con todo o coñecemento e cuestionada 
desde apriorismos metafísicos. O propagandista católico Emilio Villelga 
simbolizou esa posición reaccionaria. Por medio de discursos, conferencias, 
publicacións, etc., trasladou á sociedade unha posición que negaba na práctica a 
posibilidade da Ciencia moderna, supeditada totalmente ao dogma católico18. 

                                                      
16 VILA NADAL, A. (1891a): Programa de las lecciones de Mineralogía y Botánica. Santiago, Imp. Gaceta 

Galicia, 18 pp. 
 VILA NADAL, A. (1891b). Programa de las lecciones de Zoología . Santiago, Imp. Gaceta Galicia, 16 

pp 

17 DRAPER, J. W. (1876): Los conflictos entre la ciencia y la religión. Madrid: Imprenta de Aribau. 

18 VILLELGA RODRÍGUEZ, E. (1883): El Positivismo contemporáneo o sea el moderno materialismo ante la 
sana crítica. Santiago, Impr. Seminario Conciliar; (1885). El poderoso influjo de la Iglesia en el verdadero 
engrandecimiento del hombre y del bienestar de los pueblos. Discurso inaugural del curso académico de 1885 a 
1886. Santiago, Impr. Seminario Conciliar; (1887). La libertad de Pensamiento dentro del Dogma. Santiago, 
Biblioteca de la Galicia Católica; (1895). Las luchas de la Iglesia en la época presente . Discurso de apertura 
para el año académico de 1895 a 1896. Santiago, Impr. e Enc. Seminario; (1902). Curso elemental de 
Apologética Contemporánea. Barcelona, J. Gilí. 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

25 

 

Nesa liña, interveu o enxeñeiro de minas Antonio Eleizegui e publica o seu 
libro, El materialismo ante la Ciencia19. 

No ámbito liberal, a harmonía entendeuse como respecto á autonomía da 
Ciencia. Dentro deste sector, houbo posicións moderadas, como Teijeiro, e 
auténticos concordistas, como Vila Nadal. Maximino Teijeiro Fernández (1827-
1900)20 expresou a súa posición en diversas ocasións, por exemplo, no discurso 
inaugural do curso universitario 1878-7921. No liberalismo radical, negouse a 
posibilidade dunha harmonía; segundo o vello legado progresista, existía unha 
contradición aberta entre a Relixión e a Ciencia que só se podería resolver 
correctamente na medida en que a Ciencia se desenvolvese sen ningunha 
limitación e, mesmo, con base no retroceso da ideoloxía relixiosa. Nesa postura 
confluíron liberais radicais, librepensadores e representantes do movemento 
obreiro. Un representante dese liberalismo, o catedrático da USC Esteban Quet 
Puigvert (1826-1897)22 expresaría no discurso inaugural do curso 1868-69 esa 
posición23». 

Entre os debates teóricos, imos mencionar dous. O primeiro fai referencia á 
discusión xerada ao redor da metodoloxía da ciencia e do sistema filosófico que 
mellor encaixaba coa busca do coñecemento científico. Nesa cuestión, Octavio 
Lois Amado (1857-1888)24 sobresaíu pola difusión do positivismo. Entre os 
anos 1884 e 1885, publicaría na Revista de España varios artigos baixo o título 
xeral de «Estudios populares de filosofía positiva» nos que pretendía difundir as 
ideas positivistas entre un público amplo. Nesa liña defendeu que «la 
percepción es la base de todo conocimiento» e aludindo á obra de Wilhelm 
Wundt, impulsor da psicoloxía experimental, e a Herbert Spencer, cuestionou a 
Metafísica. Ao ano seguinte, publicaría estes artigos, engadindo algún inédito, 
nun libro editado en Bilbao co significativo título de: Lo accesible y lo 

                                                      
19 ELEIZEGUI, A. (1875): El materialismo ante la ciencia. Santiago: Tipografía Paredes. 

20 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2012]: «Maximino Teijeiro Fernández», en Álbum da Ciencia. 
Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 22/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=258 

21 TEIJEIRO FERNÁNDEZ, M. (1878): La vida. Discurso leído en la Universidad Literaria de Santiago en la 
inauguración del Curso académico de 1878 a 1879. Santiago: M. Mirás. 

22 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. ([2013]: «Esteban Quet y Puigvert», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. [lectura: 22/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=401 

23 QUET PUIGVERT, E. (1868): Discurso leído en la Universidad Literaria de Santiago en la solemne 
inauguración del curso académico de 1868 a 1869., Santiago: Imp. Mirás. 

24 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2013]: «Octavio Lois Amado», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. [lectura: 22/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=491 
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inaccesible. Estudios populares de filosofía positivista 25. Lois foi dos escasos 
autores galegos que incidiu na discusión sobre epistomoloxía desde posicións 
modernas. Estivo acompañado polo compostelán José Rodríguez Carracido, 
catedrático de Farmacia na Universidade de Madrid, que defendeu o 
krausopositivismo e por algúns profesores da Facultade de Medicina, partidarios 
do positivismo bernardista (por Claude Bernard). 

As discusións sobre sistemas médicos que se produciron na contorna da 
Facultade de Medicina compostelá ao longo do século XIX, malia o seu carácter 
teórico, tiveron importante repercusión sobre os profesionais formados nesas 
aulas, un colectivo fundamental no país polo labor clínico desenvolto, pero 
tamén polo seu papel como difusores de coñecemento entre o público. 

A filosofía médica dominante nas facultades de Medicina españolas na 
primeira parte do século XIX foi o hipocratismo, unha proposta que primaba a 
observación coidadosa e racional do enfermo, enriquecida coa experiencia 
histórica médica. Esa necesidade de relacionar o observado co saber médico 
levaba ao recurso aos clásicos e permitía un certo acceso a algunhas das 
novidades. Un camiño que conduciría ao denominado «eclecticismo médico», 
unha posición que no seu afán supostamente sintetizador tamén incorporaba 
compoñentes vitalistas anacrónicos, ao admitir a existencia de forzas naturais á 
marxe da análise científica. 

O dominio das posicións clásicas, tradicionais, na medicina española chocaba 
coas innovacións médicas que irrompían desde Europa, provocando a mediados 
do século XIX notables debates sobre os diversos sistemas médicos. Pedro Mata, 
catedrático da universidade madrileña, protagonizou un momento singular 
cando no discurso pronunciado o 26 de xaneiro na Academia de Medicina de 
Madrid cuestionou o carácter científico das posicións hipocráticas. O discurso 
de Mata provocou unha grande controversia e José Varela de Montes (1796-
1868)26, catedrático da USC de enorme influencia, foi un dos voceiros dos 
médicos hipocráticos que saíu á palestra. Publicou unha serie de artigos en El 
Siglo Médico defendendo o hipocratismo e rexeitando o denominado 
«materialismo positivista» ao que cualificaba, nin máis nin menos, como o 
«áspid que envelena a toda unha xeración». 

Desaparecido Varela de Montes en 1868, o seu colega José Andrey Sierra 
(1821-1900)27, actuaría como o seu continuador na vixilancia da ortodoxia, por 

                                                      
25 LOIS, O. (1886): Lo accesible y lo inaccesible. Estudios populares de filosofía positivista, Bilbao: Tip. 

Busto. 

26 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. e DOSIL MANCILLA, Javier [2012]: «José Varela de Montes», en Álbum da 
Ciencia. Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 23/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=260 

27 JIMÉNEZ GÓMEZ, E. J.; PONTE HERNANDO, F. J.; GONZÁLEZ CASTROAGUDÍN, S. ([2013]: «José María 
Andrey y Sierra», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 23/08/2015] 
[URL: http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=460 
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iso xogaría o papel de presidente de «facto» dun tribunal no que as «forzas 
vivas» da Facultade de Medicina pretenderon humillar o innovador Ramón 
Varela de la Iglesia (1845-1922)28 e rexeitar a «medicina de laboratorio». 

UN SALIENTABLE DIVULGADOR, ANTONIO VILA NADAL 

Antonio Vila Nadal (Barcelona, 1861-1941)29 foi un activo profesor de Historia 
Natural da Univesidade de Santiago que sobresaíu polo seu esforzo a prol da 
difusión da ciencia. Personaxe peculiar, desenvolveu un programa de 
divulgación único no contexto galego do século XIX. Formado na contorna 
institucionista (Institución Libre de Enseñanza), permaneceu, de xeito case 
ininterrompido, desde 1886 ata 1903, como profesor de Historia Natural na 
Universidade de Santiago. 

O seu esforzo divulgador plasmouse en diversos proxectos, na edición de 
dúas revistas específicas, Revista de Ciencias Naturales , La Propaganda 
Científica, no intento dunha terceira, La Ilustración Naturalista , noutras 
publicacións xerais e no enfoque dos seus traballos. Os textos estaban editados 
en Santiago, Vila era o redactor case único e asignáballes o carácter de 
«órgano» da Estación de Bioloxía mariña que proxectaba fundar. 

A Revista de Ci encias Naturales, que levaba como subtítulo Boletín 
internacional de cambios, tiña unha periodicidade mensual. Saíu á luz o 10 de 
xaneiro de 1887, e o derradeiro número, o 13, foi publicado en xaneiro de 1888. 
Nese número 13, recolle na portada un gravado coa figura do naturalista 
Graells, naturalista sobre o que presenta artigo biobibliográfico. Noutro artigo, 
tratou sobre a súa proposta de Congreso Internacional de Ciencias Naturais, que 
pretendía promover. Tamén aparecen outros proxectos de Vila, como o da 
Unión internacional de naturalistas e a dunha estación zoolóxica. 

O número 1 de La Propaganda Científ ica apareceu o 13 de de xaneiro de 
1898, o derradeiro, o 14, o 10 de outubro de 1900 (esta publicación tería unha 
posterior etapa en Salamanca). Vila pretendeu acadar unha periodicidade 
semanal mais non foi posible. Adoitaba incluír varias seccións fixas e abondosa 
información sobre os seus distintos proxectos e actividades. A publicación 
sufriu a censura eclesiástica e debeu afrontar graves problemas económicos. Os 
problemas económicos para soster a publicación están presentes desde o número 

                                                      
28 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2012]: «Ramón Varela de la Iglesia», en Álbum da Ciencia. 

Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 23/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=259 

29 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2013]: «Antonio Vila Nadal», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. [lectura: 18/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=399 
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1. E xa no número 3, os problemas coa censura para publicar o seu folleto sobre 
transformismo e relixión, que se agravan ao ter como protagonista a propia 
revista, pois no número 4 incorpora unhas rectificaciones da censura 
eclesiástica, na que o censor realiza diversos comentarios sobre as desviacións 
do dogma atopadas en varios artigos de Vila, concretamente os da unión das 
relixións e Fotografías del Pensamiento. 

As revistas dan conta de diversos proxectos, de signo inequivocamente 
divulgador, como son o Laboratorio fotográfico de la Propaganda Científica  
(en 1912, publicaría en Barcelona un traballo sobre a utilización da fotografía 
nas ciencias naturais) e El salón de «La Propaganda Científica». Ademais 
proxectou outras iniciativas, como a singular das «ambulancias científicas», 
dirixidas a levar a Ciencia a todos os lugares do país. E non podemos esquecer a 
importancia que daba á proxectada Estación de Bioloxía Mariña como centro de 
divulgación científica e o labor que realizou sobre este tema30. 

LIBROS DE DIVULGACIÓN 

Non foron os científicos galegos moi amigos de elaborar libros de divulgación 
científica. Houbo excepcións, como a de Ramón María Aller Ulloa (1878-
1966)31. Este matemático e astrónomo, o científico con maior implicación no 
uso da lingua propia do país, redactou un libriño de divulgación astronómica, 
Astronomía a ollo ceibe , que o Seminario de Estudos Galegos tiña preparado 
para a imprenta en xuño de 1936 e que, pola guerra civil, apareceu en 1948 co 
título de Astronomía a simple vista. En materias similares, o militar Juan López 
Soler (1871-1954)32 divulgou contidos relacionados coa Astronomía e 
Xeografía por medio de conferencias e publicacións, sobre o Sistema Solar, as 
estrelas, a chegada do cometa Halley, eclipses, mecánica celeste, almanaques, 
astrolabios, recentes descubrimentos, etc33. 

                                                      
30 Na campaña a prol da Estación publicou VILA NADAL, A. (1892): Objeto y descripción del Acuario 

Ambulante de la Estación Zoológica de Barcelona y Escuela de Piscicultura de Arosa, Santiago: Diéguez y 
Otero impresores. 

31 DOCOBO DURÁNTEZ, José Ángel ([2012]: «Ramón María Aller Ulloa», en Álbum da Ciencia. 
Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 22/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=237 

32 DOCOBO DURÁNTEZ, José Ángel ([2013]: «Juan López Soler», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. [lectura: 22/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=474 

33 Por exemplo: LÓPEZ SOLER, J. (1907): Una hora de Astrofísica, A Coruña: Imprenta de «La Voz de 
Galicia»; (sen data, posiblemente 1909): Almanaque Julius, A Coruña: Imprenta e Litografía Roel; (1925): Un 
viaje intersideral., Madrid: Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militar; (1926): 
Las Mariñas, Madrid: Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica. Imprenta del Patronato de Huérfanos de 
Intendencia e Intervención Militares. (1931): Los Hórreos gallegos. Primera parte: De La Coruña a Santa Marta 
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Fóra da ciencia académica, o avogado Octavio Lois Amado (1857-1888) 
publicaría o libro Recreaciones científicas34. No limiar, «Al lector», redactado 
en Pontevedra en xaneiro de 1881, explicaba como o escribiu: «En los ratos de 
ocio, en la soledad de mi habitación, bajo los gigantescos pinos, tendido en el 
desierto campo, aquí y en Santiago, durante mis tareas escolares…» (Lois, 
1881: 6). E proclamaba un xeito de entender o mundo: «…mi afición a lo 
moderno. Amante del progreso como pocos, creo que lo último es siempre lo 
mejor» (Lois, 1881: 6-7). 

Partidario decidido da autonomía do pensamento científico fronte ás 
limitacións externas, Octavio Lois tratou no libro, desde a divulgación, distintos 
temas da actualidade científica da época. Asemade, tratou un tema tan polémico 
naqueles tempos como o do evolucionismo. A intervención de Lois indica a 
presenza nos debates da época sobre a ciencia de núcleos modernizadores en 
diversas localidades galegas. Neste caso, estamos a falar dunha serie de 
pensadores e científicos con actividade na cidade de Pontevedra. Profesores 
como Antonio Valenzuela Ozores e Claudio Cuveiro e o avogado e xornalista 
Indalecio Armesto. 

Outro libro de interese foi o publicado por Roque Carús Falcón (1852-
1910)35, quen exerceu a docencia de Agricultura en Vilagarcía de Arousa e 
amosou un grande interese pola ciencia. O libro para comentar foi publicado en 
1903 e levaba por título Los misterios de la Naturaleza. Investigaciones sobre el 
microplakton de la Ría de Arosa36. O texto abrangue 175 páxinas e 14 láminas, 
con 293 figuras elaboradas polo autor, recollidas da observación microscópica, 
e unha carta xeográfica da ría de Arousa, obra do mariño Fernández Flórez. 
Carús, que dispuña de información sobre algúns traballos de bioloxía mariña da 
época, defendeu o interese do mundo microscópico para o coñecemento da 
evolución das especies e a riqueza pesqueira e laiouse da ausencia de 
institucións científicas axeitadas para realizar os estudos necesarios na ría de 
Arousa. Describiu as seis expedicións que desenvolveu para recoller 
microplancto na ría, ao longo de 8 estacións de recolección. A parte 
correspondente á microflora está centrada nas diatomeas (organismos dos que 
fornecía ao importante micrógrafo Ernesto Caballero, profesor do Instituto de 
Pontevedra). 

                                                                                                                                                                     

de Ortigueira. Segunda parte: Los hórreos de las cuatro provincias gallegas, Sociedad Española de 
Antropología, Etnografía y Prehistoria. Actas y Memorias, X, Cuaderno 1º-2º; p. 97-161. 

34 LOIS, O. (1881): Recreaciones científicas, Pontevedra: Tip. J. A. Antúnez. 

35 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. ([2012]: «Roque Carús Falcón», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. [lectura: 22/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=269 

36 CARÚS FALCÓN, R. (1903): Los misterios de la Naturaleza. Investigaciones sobre el microplakton de la 
Ría de Arosa, La Coruña: Imp. Vda. de Ferrer e Hijo. 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

30 

 

Se consideramos o estado da produción científica da época no estudo do 
plancto, debemos afirmar que o valor científico do libro de Carús é cativo. 
Achega pouco a posteriores pescudas porque posúe claras deficiencias, como a 
falta xeral de precisión nos debuxos e confusións na identificación dos seres 
vivos. Opta pola descrición xeral, impresionista e intuitiva, fronte a un estudo 
polo miúdo máis rigoroso e limitado. Nese sentido, o libro semella máis propio 
da primeira parte do século XIX. Mais o libro de Carús foi a primeira 
publicación en España que incluíu ilustracións de dinoflaxelados e as 
ilustracións permiten certas identificacións. O resultado é característico do 
esforzo dun afeccionado carente dos medios precisos e que, co seu labor, estaba 
a cubrir o impresentable baleiro no que as institucións oficiais tiñan deixado o 
estudo do mar de Galicia. Por iso cómpre valorar a iniciativa, esforzo de 
exploración e recolección desenvolvidos por Carús, que partía da ausencia de 
estudos previos en Galicia sobre o tema tratado. 

DOUS SALIENTABLES DIVULGADORES MÉDICOS 

Na parte final do XIX e a primeira metade do XX, os avances médicos, o 
incremento no número de profesionais e a crecente demanda social de 
información sobre a saúde favoreceron que algúns profesionais da medicina 
entendesen que a difusión do coñecemento formaba parte das súas obrigas 
profesionais. Nese labor sobresaíron dous innovadores catedráticos da 
Universidade de Santiago, Ramón Varela de la Iglesia e Roberto Nóvoa Santos. 

Ramón Varela de la Iglesia (1845-1922)37 sobresaíu no contexto español do 
seu tempo pola súa excepcional actividade na divulgación médica especializada, 
o traslado das novidades aos seus colegas. Labor no que se iniciou moi novo, 
pois xa en 1870, pouco despois de acadar o doutoramento, comezou como 
tradutor en El Siglo Médico, actividade que continuaría con diversos artigos e 
libros. 

Mais o aspecto fundamental da súa acción difusora está constituída pola 
edición de dúas relevantes publicacións, únicas no seu tempo. Unha é a 
Colección de Monografías Clínicas publicada bajo la dirección de R. Volkmann 
por los profesores de clínic a de las Universidades alemanas . Cada mes, entre 
abril de 1877 e xaneiro de 1884, Varela deu a luz dúas monografías, en 
tradución directa do alemán, da coñecida Sammlung klinischer Vortrag , con 
contribucións de relevantes médicos da época e dirixida polo salientable 

                                                      
37 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2012]: «Ramón Varela de la Iglesia», en Álbum da Ciencia. 

Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 18/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=259 
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cirurxián Richard von Volkmann (1830-1889). O volume total publicado supón 
unhas 160 monografías. 

A outra publicación foi a Revista General de los Progresos de la Medicina en 
Europa y América. Recollía os resumos que Varela elaboraba de artigos 
recentemente publicados por importantes médicos europeos, especialmente 
alemáns e franceses. Confeccionouna do 15 de abril de 1877 ao 31 de marzo de 
1883. O intento de periodicidade quincenal só durou ata o cuarto número, saído 
o 30 de xuño, a partir deste xa se establece unha presentación mensual. A 
cantidade de recensións publicadas foi importante; de media, podemos sinalar 
unha cifra de ao redor de 30 por número, o que supón unha cifra total de case 
2000 resumos. A confección simultánea de ambas as dúas publicacións supón 
un volume de traballo impresionante. Varela participou activamente en todo o 
proceso de elaboración, e mesmo chegou, para aceleralo e controlalo, a trasladar 
o lugar de impresión á súa propia casa. 

Estas publicacións serviron para que os profesionais sanitarios puidesen 
coñecer de xeito inmediato valiosas contribucións. Así aconteceu coa obra de 
Virchow, Ranvier, Ackermann, Claude Bernard, Mathias Duval, Eberth, Robert 
Koch, Louis Pasteur, Klebs, P. Ehrlich, Joubert, Hansen, Roux etc. 

Un discípulo de Varela de la Iglesia, o catedrático de Patoloxía da USC, 
Roberto Nóvoa Santos (1885- 1933)38 desenvolveu unha relevante difusión do 
coñecemento, un labor que xurdiu da súa intensa vocación pola interacción co 
público, de feito acompañou a súa actividade académica e profesional con 
numerosas publicacións divulgativas e conferencias, dirixidas a públicos 
diversos. 

O médico amosou desde novo o gusto pola elaboración de textos escritos. Xa 
cando estudante na USC, tempo no que asinaba como Pedro Novoakow, 
publicou colaboracións en diversos medios anarquistas39. Nóvoa tamén prestou 
bastante atención ao que entendía eran condicións de inferioridade da muller, as 
súas características biolóxicas e papel na sociedade; nese ton antifeminista deu á 
luz diversos traballos e pronunciou numerosas conferencias40. Iniciou o seu 
labor como conferenciante cunha intervención o 21 de maio de 1916 no Circulo 
Mercantil de Vigo, onde falou de «La Vejez, la muerte y la inmortalidad41». Á 

                                                      
38 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A.; GONZÁLEZ GUITIÁN, Carlos [2013]: «Roberto Nóvoa Santos», en Álbum da 

Ciencia. Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 18/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=449 

39 PONTE HERNANDO, F. & VALLE-INCLÁN, J. del (2011): Roberto Nóvoa Santos. Las primeras páginas, 
Santiago de Compostela: Auga Editora, Universidade de Santiago de Compostela. 

40 NÓVOA SANTOS, Roberto. (1908): La indigencia espiritual del sexo femenino: (las pruebas anatómica, 
fisiológica y psicológicas de la pobreza mental de la mujer. Su explicación biológica). Valencia: Sempere. 206 
p. 

41 O acto tivo como destinatario o público xeral, pero foi recollida despois nun medio da profesión: NÓVOA 

SANTOS, Roberto (1916): La Vejez, la muerte y la inmortalidad. Galicia Médica, 4 (nº 6), 185-192; 4 (nº 7), 
218-223. 
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«Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos (o Circo de Artesanos)» da súa 
cidade natal acudiu a pronunciar varias conferencias, como a pronunciada o 13 
de maio de 1917, «El alma de Hysteria» e o 4 de xuño de 1922, «El valor y 
significación de los ensueños». 

Tivo bastante repercusión a publicación en 1922 de Physis y Psyquis42. Sobre 
algunhas das cuestións tratadas nese texto, publicou en 1922 un relato curto, A 
Santa Compaña. Obra de ficción que sobresae pola categoría do autor, contido e 
o feito de estar escrita en galego, algo moi pouco usual entre os científicos 
daquel tempo43. Son anos nos que Nóvoa prestou bastante atención ás tradicións 
do país, conectándoas coas súas teorías. Así, publicou na coruñesa revista Alfar 
diversos artigos sobre a saudade, o desexo de morrer, o temor á morte44, 
cuestións sobre as que falou nalgunha conferencia. Nesa liña, interviría en 
decembro de 1927 sobre a morriña no Centro de Galicia de Madrid, nun acto no 
que foi presentado por Basilio Álvarez45. Ese mesmo ano, o 30 de nadal, falou 
nun acto organizado pola «Universidad Popular» da Coruña sobre «El 
sentimiento eufórico de la vida y el sentimiento de la enfermedad». 

Especial relevancia no terreo da divulgación do coñecemento e relación entre 
un significado científico e un público amplo tiveron as visitas de Nóvoa a Cuba 
e Bos Aires. En 1928, a Institución Hispano-Cubana de Cultura , por medio da 
Junta de Ampliación de Estudios  (JAE), convidouno a que acudise á illa para 
pronunciar un ciclo de conferencias. Na Habana, impartiu varias que trataron de 
cuestións antropolóxicas, e sobre todo do tema da muller, de feito o nome do 
ciclo foi «La mujer: nuestro sexto sentido46». A conferencia «La posición 
biológica de la mujer» foi moi criticada por movementos feministas. 

Nese mesmo ano, actuou como conferenciante de novo na súa cidade natal, 
falou no Teatro Rosalía de Castro da Coruña ao regreso de Cuba, presentado por 
Ángel del Castillo, sobre «El sentimiento eufórico de la vida y el sentimiento de 
la enfermedad» e a fins de ano na Facultade de Medicina de Madrid (viña de 
acadar a cátedra de Patoloxía desa institución), nun acto organizado pola 

                                                      
42 NÓVOA SANTOS, R. (1922): Physis y Psyquis, Santiago de Compostela: El Eco. Publicaría unha nova 

versión en 1930. Nóvoa Santos, R. (1930): Cuerpo y espíritu, Madrid: Comp. Iberoamericana de Publicaciones. 

43 NÓVOA SANTOS, Roberto (1922): A Santa Compaña. Traballo inédito feito adrede pra Céltiga. Céltiga. 
(Traduzón de Xaime Quintanilla. Portada e diseños de Bello Piñeiro), Colección Céltiga, nº 11. 24 p. 

44 NÓVOA SANTOS, Roberto (1924): La Saudade. Alfar, 54, 217-220. 
NÓVOA SANTOS, Roberto (1924). Entorno al deseo de morir. Alfar, t. 2, nº 39 (abr. 1924) ; p. 7. 
NÓVOA SANTOS, Roberto (1925). El temor a la muerte. Alfar, t. 4, n. 50 (mayo 1925) ; p. 4-5. 
NÓVOA SANTOS, Roberto (1925). La saudade. Alfar, t. 4, n. 54; p. 3-6. 

45 NÓVOA SANTOS, Roberto (1927): La morriña. Conferencia. Centro de Galicia de Madrid. Heraldo de 
Madrid, nº 13.054, 1 de diciembre, p. 1. El Imparcial, jueves 1 de diciembre, p. 5. El Imparcial, sábado 3 de 
diciembre, p. 8 (recensión). 

46 Título co que publicaría un libro que recollía as intervencións que tivo na illa: NÓVOA SANTOS, R. (1929): 
La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbozos, Madrid: Biblioteca Nueva. 
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asociación de estudantes Federación Universitaria Escolar (FUE), sobre a 
«Posición biológica de la mujer». 

En 1930, Nóvoa recibiu a invitación do «Sindicato de Obreros de las Artes 
Blancas» para impartir unha conferencia o 21 de marzo na «Casa del Pueblo47». 
O recoñecido catedrático agradeceu o convite, «pues el se considera un 
camarada en la fraternidad del trabajo». O ano 1931 publicou La Inmortalidad y 
los orígenes del sexo 48, pronunciou unha conferencia no Ateneo de Madrid 
sobre «La patología y el origen del hombre49» e outras sobre diversos temas 
(«Las corrientes subterráneas del espíritu», «Origen y devenir del sexo», 
«Paisaje y paisanaje gallego»). 

En maio dese ano de 1931, viaxou a Santiago para asistir a un acto 
organizado pola Federación Universitaria Escola (FUE) no que interveu co 
reitor, o seu colega e amigo Alexandre Rodríguez Cadarso e o presidente da 
FUE local, Domingo García Sabell. Nóvoa pronunciou unha conferencia, 
«Aspecto biológico de la muerte50». 

A Junta de Ampliación de Estudios (JAE) concedeulle en 1932 unha bolsa de 
catro meses para desenvolver un ciclo de conferencias en Bos Aires. Na 
Facultade de Filosofía, falou o 4 de agosto de «El Advenimiento del hombre» e 
na de Medicina, o 8, da «La biopatología de los místicos estigmatizados». 
Tamén interviu sobre «Paisaje y Paisanaje» no Teatro Cervantes, organizada 
polo Centro Galego de Bos Aires e dedicado á colectividade galega. Ao ano 
seguinte, recollería intervencións súas no libro El advenimiento del hombre y 
otras conferencias51. 

Á marxe do mundo académico, diversos médicos galegos desenvolveron un 
relevante labor de divulgación. Así aconteceu con Antonio Correa Fernández 
(1862-1907)52, autor de varios artigos en El Lucense nos anos oitenta do século 

                                                      
47 NÓVOA SANTOS, Roberto (1930): Izquierda y derecha en Biología, La Libertad, XII, nº 3, 122. NÓVOA 

SANTOS, Roberto (1930): Izquierdas y derechas en biología, El Siglo Médico, 85, 343-344. 

48 NÓVOA SANTOS, Roberto (1931): La Inmortalidad y los orígenes del sexo (una inquisición biológica). 
Madrid: Bib. Nueva. E.Calpe. 

49 NÓVOA SANTOS, Roberto (1931): La patología y el origen del hombre, El Sol, XV, nº 4275, 25 de abril. p. 
1. La Voz, XII, nº3223, lunes 27 de abril, p. 6 (Firma Juan del Brezo). 

50 NÓVOA SANTOS, Roberto (1931): Aspecto biológico de la muerte. Crisol, nº 15, jueves 7 de mayo. p. 14. 

51 NÓVOA SANTOS, Roberto (1933): El advenimiento del hombre y otras conferencias. Madrid: Morata. 223 
p. Reeditouse en Bos Aires: Editorial Nova, 1943, 185 p., Colección Camino de Santiago, 6, dirixida por Arturo 
Cuadrado e Luís Seoane. Precedido dunha «Noticia» de Gumersindo Sánchez Guisande. 

52 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2013]: «Antonio Correa Fernández», en Álbum da Ciencia. 
Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 18/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=432 
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XIX. Ou o caso de Enrique Hervada García-Sampedro (1883-1953)53, quen 
colaborou estreitamente coa «Universidad Popular de La Coruña». Impartiu 
máis de vinte conferencias, principalmente sobre medicina e alimentación, nas 
que tratou temas de grande interese para a intervención social: «Alcoholismo», 
«Higiene de la Alimentación», «La alimentación del sano y del enfermo», «Lo 
que todos debemos saber sobre la tuberculosis» (conferencia pronunciada en 
1922 na Reunión de Artesáns, da que foi presidente entre os anos 1921 e 1923). 
A partir das conferencias, a «Universidad» elaborou unha colección de folletos 
didácticos que se repartían gratuitamente. Hervada publicou: La alimentación 
(1907); La alimentación del sano y del enfermo  (1914); Las enfermedades 
venéreas (1909). Tamén participou como conferenciante sobre «Lo que vemos 
por los rayos X», «Los nerviosos» na segunda etapa da «Universidad Popular», 
que se desenvolveu entre 1927 e 1930. 

Eduardo Pérez Hervada (1902-1996), alumno de Nóvoa, traballou na 
Beneficencia local da Coruña, na que foi visitador a domicilio e xefe do servizo 
hospitalario de infecciosos e enfermos mentais no Hospital. Foi presidente da 
Real Academia de Medicina de Galicia durante máis de vinte e cinco anos e 
dirixiu a revista Medicina Galaica e Medicina Galaica Ast ur. Mantivo unha 
continua colaboración cos medios escritos da cidade. Tamén publicou libros 
como: Deshumanización de la medicina , La vocación, Cerebro senil, Un 
gaditano en Fonseca: Ramón Castro Acuña , Sanos y enfermos , Curanderismo 
en Galicia, El diario afán , Psicología de un suicida , Los males del alma y la  
eugenesia, Memorias íntimas de un suicida y Los nerviosos. 

UN XEITO DE ACHEGAR A CIENCIA Á SOCIEDADE, O 
EXCURSIONISMO 

Entre as actividades divulgativas relacionadas coas Ciencias Naturais 
sobresaíron desde a parte final do século XIX as excursionistas, o contacto 
organizado coa natureza. Ese labor atendeu a diversos tipos de motivacións e 
obxectivos. Así, observamos un excursionismo de investigación, ou estudo 
especializado, como o caso das excursións de estudo de determinados botánicos, 
outro que ten fins pedagóxicos, relacionado co ámbito escolar e algúns dirixidos 
a un público xeral ou menos específico. 

Entre o «excursionismo científico», poderiamos citar os botánicos Baltasar 
Merino e Ragnar Hult e o naturalista Víctor López Seoane. O botánico Baltasar 

                                                      
53 BUGALLO, Ánxela ([2012]: «Enrique Hervada García-Sampedro», en Álbum da Ciencia. 

Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 18/08/2015] [URL: 
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Merino Román (1845-1917)54 percorreu todo o país en numerosas viaxes de 
herborización; dalgunhas delas deu conta na revista Razón y Fe55, constituíndo 
eses textos un valioso elemento divulgativo. 

O profesor finlandés Ragnar Hult (1857-1899)56 levou a cabo en 1899 unha 
visita por gran parte do país. O obxectivo central desas excursións era a 
realización dun estudo xeolóxico e, en menor medida, dos musgos e liques; 
mais tamén estaba presente unha pretensión divulgativa que se manifestaría 
nalgunha das súas publicacións57, e que este autor consideraba de grande 
interese, na súa concepción de achegamento da sociedade á natureza. 

Algúns dos animadores do excursionismo promoveron esa actividade en 
diversos ámbitos. Así aconteceu co profesor Antonio Vila, con labor docente na 
USC desde 1886 ata os primeiros anos do século XX, quen organizou para o 
alumnado de Historia Natural excursións anuais que se desenvolvían desde a 
primavera ata o final do curso escolar. Desde as páxinas de La Propaganda 
Científica utilizou esas saídas pedagóxicas como medio divulgativo cara aos 
lectores. Porén, hai claros indicios de que Vila pretendía desenvolver un 
excursionismo popular, aberto, con nítidos fins divulgativos. Na súa declaración 
de intencións, no número 1 da antedita revista, xustificou a utilización das 
excursións como parte da estratexia de busca de atención das «masas sociales» á 
Ciencia, e deu detalles prácticos da organización. 

Noutras ocasións, as iniciativas xurdiron nas contornas locais cun sentido 
xeral. Tal foi o caso da Sociedad de Excursiones Científicas da vila de Ordes (A 
Coruña) en 1890. Outra mostra do interese polo excursionismo nas últimas 
décadas do XIX atópase na atención que lle prestaban os nacentes clubs ciclistas; 
así, en 1892, o Club Velocipedista de Santiago organizaba algunha excursión, 
reservando un posto de jefe excursionista na xunta directiva. 

Neste contexto debemos incluír as experiencias pedagóxicas dos xesuítas no 
seu colexio de Camposancos, á Sociedad Económica de Am igos del País de 
Santiago, á Universidad Popular de La Coruña , que nada en 1905 na Coruña 
dispuña dunha Sección Excursionista que tivo certa actividade e que se 
proxectou en Ferrol, no Grupo Excursionista de Ferrol , ás actividades da 
Misión Biológica de Galicia , á Sociedad de Amigos de los Arboles da Coruña, 

                                                      
54 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2012]: «Baltasar Merino Román», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. 

Consello da Cultura Galega. [lectura: 23/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=361 

55 MERINO, B. (1901-05): Viajes de herborización por Galicia, Razón y Fé, I: 95-98; 368-385; II: 82-89; III: 
367-373; IV: 82-93; V: 348-360; 473-483. 

56 FRAGA VÁZQUEZ, Xosé A. [2012]: «Ragnar Hult», en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. Consello da 
Cultura Galega. [lectura: 23/08/2015] [URL: 
http://www.culturagalega.org/�albumdaciencia/detalle.php?id=392 

57 HULT, R. (1899): Fjallvandringar i Galicien och Zamora, Fran Nord till Syd, Kalender : 30-55. 
Geografiska Foreningen i Finland , Helsingfors. 
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grupo activo no período 1912-1915, que organizaba plantacións, divulgación 
para escolares e público xeral e publicación de folletos (Arboles maderables 
interesantes para Galicia. El eucalipto.  A Coruña, 1913 e La poda del 
arbolado, A Coruña, 1915) e, ademais de Los Amantes del Campo, á Sociedade 
Galega Excursionista (1912) e a Liga de Amigos de los árboles  (1912) e as 
actividades realizadas ao redor da festa anual da árbore. 

Nas primeiras décadas do século XX, existiu un amplo movemento en Galicia 
de estudo e contacto co medio ambiente, sendo as actividades desenvoltas no 
eido do nacionalismo galego as que constitúen a parte máis definida e coherente 
das existentes e con máis posibilidades de proxección. O movemento inclúe 
variados sectores do nacionalismo, mesturado de republicanismo até o 
arredismo. Ao redor do movemento das Irmandades da Fala (creadas en 1916), 
desenvolvéronse continuas actividades excursionistas. 

Unha das iniciativas que tiña maior proxección era a do Seminario de Estudos 
Galegos (SEG), que levou a cabo numerosas actividades relacionadas co 
coñecemento do medio ambiente. Entre elas, cómpre salientar as xeiras ás 
bisbarras para o seu estudo multidisciplinario, feito conxuntamente por varias 
das seccións do Seminario. Na primeira xeira, realizada en 1926 en Monforte, 
participaron as seccións de Xeografía, Etnografía, Prehistoria e Arqueoloxía; no 
1927, o obxectivo foi o Ribeiro e o Carballiño e no 1929 Melide, único estudo 
que chegou a ser publicado. Desde 1930, as seccións devanditas e as de 
Ciencias e Pedagoxía traballaron na Terra de Deza e no 1936 iniciouse a 
derradeira xeira, crebada pola guerra, a de Fisterra. 

Unha das experiencias máis singulares no asociacionismo galego dos anos 
trinta foi a organización Ultreya, grupo nado en 1932 no seo do nacionalismo 
cualificado de arredista. O animador do grupo foi o profesor de Debuxo do 
Instituto de Noia Álvaro de las Casas, que se inspirou nas experiencias 
excursionistas europeas da época. Constituída Ultreya por mozos entre os 12 e 
20 anos, no seu Decálogo, no punto VIII sinalaba a súa vocación de exaltación e 
contacto coa Natureza, fortalecerei o meu corpo na craridade das augas e no ar 
das montañas. Porén, á marxe de pronunciamentos, o importante son as 
actividades excursionistas e de contacto co medio dos ultreyas. A primeira xeira 
tivo lugar, entre o 20 e 27 de marzo de 1932, á Misión Biolóxica de Pontevedra, 
desde alí, nun réxime de irmandade e certo misticismo, realizaron numerosas 
saídas á fábrica de conservas Massó de Bueu, Museo de Pontevedra, Viveiro 
forestal de Figueirido, dispensario antituberculoso, varios monumentos e 
algunha fábrica. As cancións patrióticas acompañan continuamente as 
actividades do grupo. 

Por ultimo, dentro deste ámbito, hai que indicar a preocupación das 
Mocedades Galeguistas, nadas no ano 1934 polo contacto coa natureza, algo 
lóxico co ambiente que levamos descrito no seo do nacionalismo da época. Xa o 
grupo de mozos galeguistas de Ourense organizaban, en 1932, por medio da 
Comisión de Eiscursións e Deportes , un plan de xeiras a di stintos pobos da 
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provincia, co fin de sport e il ustración e en 1934 a Mocedade de Pontevedra 
creou o seu equipo de excursionismo. Estas actividades estaban perfectamente 
enmarcadas nas preocupacións do nacionalismo do momento, como manifesta o 
listado de actividades do mozo galeguista, no que se inclúe practica-lo 
excursionismo. 

ALGUNHAS CONCLUSIÓNS 

A Ciencia abrangue actividades diversas: investigación, comunicación entre 
expertos, organización de eventos, formación, educación e difusión. Hoxe, cada 
unha desas accións posúe uns perfís propios e recoñecibles, porén, no período 
que analizamos neste artigo, os límites entre a produción científica e os contidos 
divulgativos non sempre estiveron ben establecidos, sobre todo nas Ciencias 
aplicadas. Cómpre lembrar que, ata ben entrado o século XX, a investigación 
non foi un obxectivo central para o profesorado universitario, polo que 
abundaban publicacións que se limitaban a reproducir versións doutros autores. 

As actividades divulgativas presentaron no período estudado unha 
diversidade de propostas que podemos agrupar nun labor de divulgación básico, 
normalmente expresado por medio de breves artigos ou notas de xornal e/ou de 
revistas de carácter xeral; un ámbito máis específico que utilizou revistas con 
certa especialización, libros e folletos e, por último, variadas actividades como 
excursións, conferencias, discursos, exposicións, etc. 

Canto os principais protagonistas, observamos que o seu labor divulgativo 
tivo un carácter de opción persoal, coas institucións do momento á marxe. 
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INTRODUCIÓN.- Ata o século xix, a divulgación da ciencia en Galicia 

realizábase a partir de folletos ou libros dirixidos a un pequeno sector da 
poboación, supostamente interesado polas «luces». Co novo século, comezaron 
non só a xurdir as primeiras revistas (O Catón Compostelano, 1800), senón que, 
sobre todo, a partir da segunda metade, sectores cada vez máis amplos da 
poboación iniciáronse nun proceso de alfabetización. Como consecuencia diso, 
van ser os xornais e as revistas os medios polos que un número cada vez maior 
de lectores se acheguen progresivamente ás novas de actualidade e á cultura en 
xeral. Esta é a razón de por que no século xix van ser as revistas, primeiro de 
carácter xeral e despois especializadas, as responsables das principais 
actividades no eido da divulgación científica en Galicia. 
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1.- AS PRINCIPAIS CABECEIRAS 

SECULO XIX 

 

SEMANARIO INSTRUCTIVO (1838) 
Foi a primeira publicación ilustrada de Galicia e tamén a primeira que 
desenvolveu dun xeito continuado divulgación de curiosidades científicas, 
galegas e universais, así como artigos de orientación en cuestións prácticas, 
nomeadamente as relativas á agricultura e ás artes aplicadas. 

O seu obxectivo programático era «manifestar con claridad y sencillez los 
descubrimientos ignorados, acelerar el progreso de las Artes, describir algunas 
no usadas entre nosotros, inspirar el buen gusto, y multiplicar, en fin, los medios 
de enseñanza, poniéndolos al alcance de todas las inteligencias y de todas las 
fortunas». 

O seu director era o médico compostelán Xoxé María Gil Rey. Non se lle 
coñecen outros colaboradores porque os artigos, cando viñan asinados, o facían 
con pseudónimos. Moitos eran tradución de revistas estranxeiras. 

Constaba de catro páxinas folio, impresas a dúas columnas e cada número 
levaba notables láminas litografadas debidas a Ramón Gil Rey, pintor e irmán 
do director da revista. 

Tivo unha sección fixa dedicada á AGRICULTURA que trataba sobre 
fertilizantes e características das terras, técnicas de produción, botánica agrícola, 
etc. Descríbense cuestión locais como o Paso de San Xoán da Cova e as teorías 
sobre a súa orixe, un xato de dúas cabezas e as súas implicacións xenéticas, etc. 
Tamén outras de carácter máis xeral como as dedicadas á química ou aos raios e 
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cometas. Técnicas determinadas como as dedicadas ao curtido de peles, 
fabricación do papel ou a galvanización, a maioría delas tiradas de revistas 
estranxeiras. E todo iso completado con artigos de carácter curioso como os 
relativos a cidades (Toledo ) ou outros países (China, o Vesubio, Exipto, etc.), 
así como con algúns pequenos relatos literarios e poesías. 

Tiña a pretensión de continuar a publicación mellorando o seu formato, pero 
non conseguiu o número necesario de subscritores. 

 

REVISTA DE GALICIA (Santiago, 1841) 
Editado en Santiago de outubro a decembro de 1841. O seu director era Miguel 
Rúa e na súa redacción aparecían Benito Amor Labrada, Francisco N. 
Villoslada e Xosé María Gil Rey. Tiña catro seccións, unha delas consagrada ás 
ciencias sociais e naturais. 

Gil Rey era o encargado das ciencias naturais, sobre as que publicou varios 
artigos, destacando a serie dedicada á «AGRICULTURA: Tierra en general. -
Terrenos geológicos». 

 

EL RECREO COMPOSTELANO (Santiago, 1842-1843) 
Foi a segunda revista ilustrada que apareceu en Galicia. Estaba editada en 
Santiago por Núñez Castaño e o seu director era Antonio Neira de Mosquera. 
Dentro das catro seccións previstas, tiña unha dedicada á HISTORIA 
NATURAL (Meteorolojía- Fenómenos los mas sorprendentes- Orijen i causa de 
ellos- Animales, plantas i minerales) e outra a MANUFACTURAS (Inventos, 
máquinas poderosas últimamente inventadas). De todas as maneiras, só 
publicaron dous traballos, un sobre JEOLOJÍA: Peñas errantes, e outro sobre 
METEOROLOJÍA: Estrellas filantes, os dous da autoría de Carlos Somoza, que 
tiña previsto publicar unha tradución do Manual de Jeolojía  do francés Neree 
Boubee. 
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LA AURORA DE GALICIA (Santiago, 1845) 
Revista semanal de Literatura, Ciencias y Artes, dirixida en Santiago por D. 
Íñigo García Jiménez, tiña entre os seus colaboradores a Xosé María Gil Rey, 
que publicou traballos de viaxes e algún de química aplicada como o dedicado 
ao dourado galvánico ou a descrición das industrias compostelás. 

 

REVISTA MÉDICA (Santiago, 1848-1850) 
Animada e promovida por Varela de Montes, aínda que non figura 
expresamente como director. Propiamente, non é unha revista de divulgación xa 
que, por unha parte, vai dirixida a un público determinado, os especialistas en 
saúde humana —médicos e farmacéuticos— e, pola outra, os seus contidos 
teñen un grao elevado de especialización (casos clínicos, descrición de doenzas, 
métodos, etc.). De todas as maneiras, por ser a primeira revista galega con un 
contido científico expreso, cómpre tela en consideración. Por outra parte, hai 
certos artigos, como os de Antonio Casares, que polas súas características de 
exposición sintética e simplificada de procesos químicos complexos —
nutrición, dixestión— poderían ser incluídos como de alta divulgación. Neste 
caso, podería estar xustificado por que un químico está a escribirlle aos 
médicos, (outros especialistas) que eran os lectores maioritarios da revista. Así 
mesmo, aparecen cunha certa frecuencia artigos doutrinais (como os de Varela 
de Montes) ou de ética e socioloxía médica. 
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REVISTA DE CIENCIAS MÉDICAS (1856-57) 
O seu director era Varela de Montes e supón a continuidade da Revista Médica 
xa que nela colaboraron máis ou menos os mesmos autores. Viña ser como o 
voceiro da Facultade de Medicina e máis concretamente da Academia Médica 
que nela funcionaba. Os contidos tamén son similares, con temas da 
especialidade médica, casos clínicos ou revisións de determinadas cuestións 
sanitarias. Tamén eran importantes as recensións de revistas españolas e 
estranxeiras. O tipo de artigos eran: «Influencia de la educación filosófica en los 
estudios clínicos», «De la clorosis considerada bajo el punto de vista social», 
«Del Viburnio nuevo principio vejetal con sus aplicaciones á la curación de las 
intermitentes», «Reseña histórica de sos casos notables de cálculos vesicales», 
«Importancia de las academias científicas», «Reflexiones sobre la tisis 
pulmonar», «Estudios antropológicos», etc. Entre os seus autores figuraban, 
ademais do director, Casares, Aldey, Otero, Olivares, Planellas, Guarniero, 
Laorden, ect. Só algúns artigos poderían considerarse de divulgación. 

 

REVISTA DE GALICIA (Santiago, 1851) 
Coa mesma cabeceira que outra publicada en Santiago dez anos antes, aparecía 
esta nova como «defensora de los intereses materiales, morales e intelectuales 
de la región». Na sua redacción aparecían Xosé María Gil Rey, que se 
encargaría dos artigos referentes a Economía Política e Agricultura, D. Germán 
Castro Arias, axudante de Obras Públicas e D. Tomás Martínez Servida, 
médico, dos de Química Aplicada. Durou só un semestre e cada número tiña só 
uns poucos artigos de bastante extensión, como o que escribiu Martínez Servida 
sobre «Climas locales» no nº 1. 
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REVISTA ECONÓMICA (Santiago, 1859-1864) 
Revista patrocinada pola Sociedad de Amigos del País de Santiago definíase 
como «Periódico agrícola, industrial y comercial». Os case cinco anos de 
duración, con 24 números de 16 a 20 páxinas convértena nunha das 
publicacións de maior entidade e permanencia da época. Estaba claramente 
orientada a promover as artes útiles en Galicia, polo que a maioría dos seus 
artigos orixinais estaban destinados a informar sobre as novidades técnicas ou 
experiencias que poderían ter aplicación na agricultura, gandaría ou industrias 
do país. O coñecemento do medio natural, así como informacións e discusións 
sobre o comercio, xurisprudencia e infraestruturas, (como o caso do ferrocarril) 
eran tamén temas frecuentes nas súas páxinas. 

Antonio Casares, catedrático de Química da USC foi o seu editor literario. 
Nela colaboraron socios destacados da SEAPS, como Varela de Montes, o seu 
presidente, ou Xosé Planellas e Luanco, ambos os dous catedráticos, 
respectivamente, de Historia Natural e de Química da USC. Outros 
colaboradores foron Villamarín, Cousillas e Obaya. 

O carácter dos artigos estaba destinado a ofrecer consellos prácticos aos 
agricultores, gandeiros e artesáns galegos (se ben, polas características 
socioeconómicas do país, os auténticos receptores da información da revista, 
sobre uns 300 subscritores, eran as clases acomodadas e con capacidade de 
xestión). Supoñía, en consecuencia, unha divulgación claramente orientada á 
súa posta en práctica, quizais máis na liña do que se entende por «extensión» 
que por «divulgación». Os problemas da vide, moi importantes naquela altura 
pola praga do oídio, foron dos temas máis tratados (técnicas de combater a 
praga, novos cultivos e produtos derivados, etc.). A reprodución de experiencias 
dos socios da SEAPS ou alleos a ela, mesmo estranxeiros, ocupaban tamén un 
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lugar destacado no relativo a novos cultivos, técnicas de cultivo como a 
fertilización e industrias de transformación. Existían tamén artigos orientados 
cara a unha nova mentalidade máis acorde co progreso dos novos tempos, que 
informaba das características de determinados adiantos, sobre o coñecemento 
científico dos medios de produción propios (solos, vexetación, clima, razas de 
gando, etc.), exposicións, etc. Unha sección permanente foi tamén a das 
«noticias», na que se presentaban recensións ou reproducións de informacións 
recollidas doutros medios impresos, nacionais ou estranxeiros. Os seus 
colaboradores habituais eran, á parte de Casares, que foi o máis prolífico, os 
catedráticos da USC Planellas e Luanco, o mestre de Padrón Domingo Erosa y 
Fontán, Xosé Villamarín Pereira e Somoza e Piñeiro. 
 

 

LA JOVEN GALICIA (Santiago, 1860) 
Promovida polos catedráticos da USC Xosé Planellas, de Historia Natural, e 
Ramón Otero, de Patoloxía Cirúrxica, pretende seguir o camiño que inaugurou a 
REVISTA ECONÓMICA «Eco fiel del conveniente consorcio en letras, 
ciencias y artes… al abogar por los intereses materiales del país». LJG ten o 
mesmo espírito e tentará promover «el progreso constante en aquella esfera de 
las luces». De todas as maneiras, no relativo á divulgación, a súa contribución 
foi cativa. Un longo artigo de Otero para a «Sección Científica» sobre «El 
progreso constante» que desenvolve un concepto do progreso demasiado 
historicista e xenérico e outro do mesmo autor sobre «Observaciones sobre los 
baños públicos particularmente de Galicia». O máis salientable, sen dúbida, é a 
sección «Revista de Academias» na que describe cunha certa extensión as 
intervencións nas academias que como complemento docente se celebraban na 
USC. Teñen interese científico as correspondentes á Academia de Medicina e 
Cirurxía, na que aparece unha intervención do poeta e tamén médico Eduardo 
Pondal. 
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GALICIA. Revista Universal de este Reino (A Coruña, 1860-65) 
Estaba dirixida por Francisco Mª. de la Iglesia e durante os seis anos de 
duración contou con algúns colaboradores que fixeron algún tipo de divulgación 
da ciencia. O que encaixaría mellor nesta liña sería o zoólogo López Seoane que 
publicou sobre fauna mastolóxica (Nº. 21. Ano 1861), piscicultura (18/64) e o 
lignito (8/65). Outro científico senlleiro, Casiano de Prado, realizaría as que 
posiblemente sexan as súas únicas publicacións en revistas galegas, unha sobre 
os terremotos de Alacante (13, 14, 17, 19 e 21/ 64), que encaixaría ben no 
xénero da divulgación e outra, máis de tipo investigación aplicada sobre a altura 
dos Picos de Europa (1/65). Nesta mesma liña, estarían os artigos (algúns deles 
xa publicados) de Xosé Mª. Gil, morto en 1853, sobre prados artificiais, 
xeografía física, árbores resinosas, etc. O propio director da revista, nunha liña 
máis próxima á extensión, tratou dun xeito bastante xenérico diferentes temas 
relativos á agricultura galega. Así mesmo, o pintoresco personaxe, o médico 
Xosé López de la Vega, escribiu sobre temas curiosos e rechamantes, así como 
outros defendendo o credo homeopático que profesaba. D. Díaz de Robles, de 
Ferrol, escribiu sobre a problemática do arborado, maiormente sobre o bidueiro 
e Barros Silvelo, un traballo sobre a xeoloxía da Serra do Xerez (23/65). 
Finalmente, con motivo da celebración en Santiago do Congreso Agrícola do 
ano 1864, houbo unha intensa campaña de propaganda coa publicación das 
bases e despois dos principais relatorios, con intervencións dos seus principais 
protagonistas (Planellas, Teijeiro, De la Riva, Villamarín, etc.) 

 

EL PENSAMIENTO DE GALICIA (Ferrol, 1865-66) 
Revista mensual dirixida por Ventura Pueyo que tiña entre os seus obxectivos 
programáticos unha «Sección doctrinal» dedicada á filosofía, historia, medicina 
e hixiene, ciencias naturais, química, física, agricultura, xeoloxía, economía, 
etc., pretensión que ficou nos dous anos de vida da publicación, moi por baixo 
destas expectativas. Houbo algunhas traducións como a que se fixo, para varios 
números (1, 2, 5, 7 e 13), da Revue des mondes sobre o artigo de Alfred Maury 
sobre «Magnetismo animal», e unha pequena sección de noticias que informaba, 
p. e., do motor atmosférico ou sobre a canle de Suez (nº 10), as viaxes aéreas e 
as pólvoras sen explosión (nº 2). Das colaboracións, cómpre sinalar a de López 
Seoane sobre «Higiene Pública» (nº 2 e 7) e as de J. Loño sobre «Silvicultura» 
(nº 2), «Los pinares de Galicia» (nº 11) e «Máquinas» (nº 12), así como as de 
Prudenecio de Urcullo relativas á polémica que desatou as supostas emanacións 
miasmáticas do foso do Arsenal (nº 5 e 8). Finalmente, o director publica un 
artigo (nº 9) sobre o progreso, onde fai vagas alusións á ciencia, como foi a cita 
do caso do sistema de Copérnico. 
 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

49 

 

 
 

BOLETIN DEL CÍRCULO DE MAQUINISTAS DE LA ARMADA (Ferrol, 1872-
1935) 
Esta singular publicación da que non se coñece ningunha colección completa foi 
o órgano de comunicación destes especialistas da Armada. Dos 50 primeiros 
números (1872-1890) que posúe a Biblioteca Penzol, pódese deducir a 
coidadosa edición, con moitos gravados da tipografía ferrolá Menochet e 
Colomera. Así mesmo, nos últimos números deste período, utiliza unha nova 
cabeceira deseñada polo compostelán Mayer. Nesta época, a revista dedicouse 
exclusivamente a informar sobre novidades técnicas relativas ás actividades do 
Corpo de Máquinas, composto nestes primeiros tempos por moitos individuos 
procedente doutros países. 

Os artigos eran do tipo «Máquina calórica de Ericson», «Reguladores 
giroscópicos», «Cinemática. Barra de transmisión y cigüeñal», «Soldadura de 
los metales por presión», «Breves apuntes sobre las máquinas del crucero Reina 
Regente», «Alumbrado eléctrico Brush», etc. Polo tanto, pode clasificarse máis 
como unha revista de extensión profesional que de propiamente divulgación da 
ciencia. 
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EL HERALDO GALLEGO (Ourense, 1874-1880) 
Revista quincenal editada en Ourense dirixida por Valentín Lamas Carvajal. 
Acolleu traballos interesantes de divulgación científica, algún deles 
representativos do estilo que con máis propiedade pode referirse a este xénero 
de comunicación. Son de destacar os traballos de Antonio Casares sobre a 
riqueza mineral de Galicia (Nos. 128 e 220) ou sobre as augas minerais (Nos. 
165-168), así como as substancias que alteran a calidade do aire (Nos.370-372) 
e das augas (Nos. 373-374). Ramón Otero escribe sobre as Burgas (Nº 369) e o 
médico Juan Andrey sobre a clorose (Nos. 376-37 ). Pero os máis salientables 
foron os artigos que Rodríguez Mourelo enviaba desde Lugo, nos que este 
científico, que despois foi un dos divulgadores da ciencia españois máis 
destacados do século XIX, daba os seus primeiros pasos. No Nº 208, describe 
unha lección experimental que impartiu no Instituto de Lugo sobre as «Llamas 
sonoras» e do 209 ao 215 publica outro sobre o Sol co epígrafe de «Cartas a una 
mujer» (Nos. 209-215) seguindo, no relativo á súa forma, as que publicara 
Bécquer no Globo co título «Cartas literarias a una mujer». Finalmente, hai un 
artigo sobre a luz (Nº 206) e, en varios números (Nos. 222-230), describe os 
pormenores da Exposición provincial de Lugo do ano 1877. 

Nos últimos tempos da revista, foi publicado un traballo sobre a cremación 
facultativa, discurso para obter o grao de Doutor na Universidade da Habana de 
Ricardo Nóvoa (Nos. 378-383) e algunha das sesións da Academia Médica de 
Ourense como os relatorios de Antonio Fuentes sobre a histoloxía dos 
carcinomas (Nos. 394-396), de Ildefonso Merúedano, sobre a vida (Nos. 398-
399) ou de Segundo Feijoo sobre a tuberculose (Nos.400-404). Ricardo Nóvoa, 
de novo, coñecido médico ourensán defensor da homeopatía, publicou dous 
traballos dedicados á descrición e promoción desta pseudociencia (Nos. 400-
404 e 405-409). 
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REVISTA COMPOSTELANA (Santiago, 1876-77) 
Revista de marcado carácter conservador e confesional que, a pesar da súa curta 
duración, tivo interese no relativo á divulgación científica por ter entre os seus 
colaboradores a Emilia Pardo Bazán, que publicou baixo o epígrafe «Ciencia 
Amena» unha serie de artigos sobre El Calórico. Algunha das súas 
consideracións foron criticadas na mesma revista por Octavio Lois 
(«Observaciones sobre el calórico») e de novo retrucadas pola escritora. Baixo 
este mesmo epígrafe, publicou tamén dous artigos sobre «La circulación del 
movimiento» e «Cuando se anima el feto». Outro colaborador nesta mesma liña 
de divulgación foi Antonio Eleizegui cun artigo sobre «El Aire» e outro sobre 
«Situación de algunos criaderos metálicos de Galicia». Así mesmo, J. M. Vila 
Robles, profesor de Agricultura da Normal de Santiago, escribiu sobre «Plantas 
útiles. El Girasol Tuberoso» e unha recreación literaria en «Cuentos de las 
plantas». Outros temas tratados en relación coa ciencia foron un sobre o 
problema sanitario do foso do Arsenal de Ferrol por M. A. (Arostegui?) e, sobre 
todo, un do malagueño Joaquín Madolell sobre «La mujer y la ciencia» no que 
se mostra defensor da igualdade de dereitos e capacidades en todos os ámbitos 
do coñecemento (…al que como yo defiende á la mujer literata y no la proscribe 
del mundo de la ciencia, ni la destierra del paraíso de las artes, sino que muy al 
contrario…). Nunha liña de carácter ético e de competencias profesionais, 
aparecen dous traballos sobre «Medicina transcendental» do Dr. Lope de la 
Vega e outro sobre «Inutilidad del título de médico» por X. 
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LA REVISTA DE GALICIA (A Coruña, 1880) 
Foi creada e dirixida por Emilia Pardo Bazán e non durou máis que un ano. No 
seu editorial programático, tiña xa moi clara a necesidade duns coñecementos 
científicos xeneralizados «Va siendo casi tan necesario y grato para la 
generación actual conocer el juicio de la crítica acerca de los nuevos libros o 
dramas, ver reseñados los últimos adelantos científicos…». Un dos 
divulgadores que máis participou foi Rodríguez Mourelo que publicou un longo 
traballo, en varios números, sobre «Los principios fundamentales de la 
Mecánica Química», que non chegou a rematar pola desaparición da revista. 
Tamén escribiu sobre o diamante artificial e sobre o papel cultural xogado pola 
Institución Libre de Enseñanza e polo Ateneo, que comparaba coa Royal 
Society de Londres. Outros traballos foron a descrición dun «micrófono 
transmisor», inventado polo autor J. J. Yáñez e unha exposición resumida do 
sistema astronómico de Lambert polo presbítero compostelán J. M. Vila Robles. 
Tamén foron publicadas traducións sobre a Expedición ao Polo Norte  de 
Nordenskiôld e unha necroloxía do P. Secchi. O catedrático de Medicina de 
Santiago, Romero Blanco, publicou un curioso artigo entre literario e científico 
sobre «Lagrimas y Llanto». Finalmente, tiña unha sección fixa dedicada á 
crónica científica (internacional, nacional, rexional e local) que aparece na 
maioría dos números. 

 

REVISTA DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE  
SANTIAGO (Santiago, 1882-1890) 
Supón unha nova edición da Revista Económica na que, de todas as maneiras, 
os artigos orixinais son moito menos numerosos, aparecendo agora novos 
redactores como Rodríguez Carracido, que escribe sobre os viños galegos, Xosé 
Sánchez Villamarín, sobre o esterco, Juan Ruiz Sánchez, sobre o eucalipto 
xigante ou Isidoro Casurellas, sobre industrias, extracción de resina dos piñeiros 
ou ximnasia hixiénica. De todas as maneiras, os traballos máis frecuentes 
refírense a recensións de conferencias impartidas por socios noutras institucións 
como as de Antonio Casares sobre fertilizantes e fecundación das plantas, a de 
Juan Barcia Caballero, sobre o aire atmosférico ou de D. R. Talegón, catedrático 
de Farmacia, sobre transformacións que a materia experimenta na natureza. 
Tamén son recollidos informes ou ditames como os correspondentes á Comisión 
mixta Deputación da Coruña-Sociedad Económica de Amigos del País, sobre 
medidas prácticas de fomento do arborado e industrias pecuarias na provincia 
da Coruña. Pero o máis abundante son noticias de diferentes eventos como 
exposicións, congresos agrícolas, etc. así como múltiples recensións de artigos 
doutras revistas sobre temáticas propia da SECAPS. 
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LA PROPAGANDA CIENTÍFIC A (Santiago, 1887-1903,  
Salamanca, 1906-?) 
Revista dirixida polo catedrático Antonio Vila Nadal que pasou por diferentes 
procesos de edición e interrupción como consecuencia das dificultades 
económicas que afectaron a este proxecto. Cando Vila Nadal se trasladou á 
universidade de Salamanca, continuou por algún tempo coa edición da revista. 
Semellaba ter moi poucos colaboradores, polo que habería que supor que a 
redacción era, na maioría dos casos, obra do director. Nos seus contidos figura 
cunha certa regularidade resumos dos traballos doutras academias e revistas, 
maiormente a española de Ciencias Naturais e a de Ciencias de París. Outras 
novas, como as relativas ás feiras industriais e agrícolas catalás ou españolas, 
tamén aparecían cunha certa frecuencia. Ofrecía tamén algúns artigos de contido 
pedagóxico como os dedicados a como facer herbarios, coleccións 
entomolóxicas ou a promover excursións científicas. Tamén se inserían con 
certa frecuencia novas sobre os seus proxectos e actividades en relación cos 
acuarios e escolas de piscicultura que tiña ou proxectaba ter na ría de Arousa. 
Novas sobre proxectos científicos galegos como os relativos ao Instituto 
Bacteriológico de Pontevedra ou o Instituto Microbiológico y de Vacunación de 
Santiago, así como conferencias de Carracido, tamén eran recollidos. De 
interese son a reprodución cunha certa regularidade de historias clínicas do 
Hospital de Santiago. Finalmente, os artigos de opinión, con bastante 
frecuencia, estaban dedicados aos problemas relativos a polémicas de contido 
relixioso-social como os referentes ao concordismo que defendía o director da 
revista, algúns exemplos serían «La paz universal y el socialismo», «El lenguaje 
universal», «El transformismo y la religión». 
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SÉCULO XX 

 

PRÁCTICAS MODERNAS (A Coruña, 1903-1913). 
Revista quincenal de divulgación agraria dirixida polo avogado coruñés J. 
Gradaille, se ben o verdadeiro motor da publicación foi o economista (axente da 
Bolsa de París) Bartolomé Calderón. Tamén publicaron nela Valeriano 
Villanueva, avogado, Rof Codina, o catedrático de Agricultura J. M. Hernasaez, 
o director do Servizo Agronómico de Lugo, Darío Fernández Crespo, Martín 
Lázaro Calvo, Inspector de Hixiene Pecuaria de Tui, etc. Tivo máis de 1000 
subscritores. O carácter dos artigos de divulgación da revista entrarían de cheo 
no que denominaríamos «extensión agraria» xa que pretendían que a maioría 
deles servisen para a súa posta en práctica polos agricultores. Achegaba moitas 
ilustracións, algunha delas orixinais (p. e., de B. Calderón). O tipo de artigos 
serían p. e. «prados artificiales», «fertilización de prados», «cultivo de 
pimientos y tomates», «el toro flamenco», «Cuál es el mejor arado?», 
«selección o cruzamiento», «carbunco bacteriano», «mejoramiento de las 
tierras». Tiña unha sección de consultas e reproducía artigos doutras revistas, se 
ben non eran os máis importantes. Os temas de economía e política agraria 
tamén ocupaban un lugar importante na revista. No seu número 1 e con carácter 
programático, Calderón dicía: «La revista agrícola, y sobre todo la pecuaria, ha 
de ser una publicación artística, no en el sentido pretencioso de la palabra, sino 
en el carácter instructivo y práctico que permita atraer á esta copiosa fuente de 
la riqueza nacional las inteligencias, las fuerzas productoras que hoy se 
encuentran totalmente separadas de ella». 
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GALICIA AGRÍCOLA. (Pontevedra 1911-13, Lugo 1913-1923) 
Revista mensual. Órgano de la Asociación de Peritos Agrícolas y Agrimensores 
de la Región (1911-1923). Tirou de 1000 a 1500 exemplares. Cando se editou 
en Pontevedra, o seu director foi José López Otero e cando se trasladou a Lugo, 
Feliciano Canto López. Recolle colaboracións de peritos asociados das catro 
provincias (en particular, Gómez Otero) ademais doutras figuras como Antonio 
Monedero, Martín Lázaro, José Cascón, Rof Codina, Valeriano Villanueva ou 
Bartolomé Calderón, H. Robredo, B. Ledo, etc. O avogado José Gayoso Castro 
ocupábase, na etapa de Lugo, da sección de xurisprudencia. O seu contido 
estaba orientado cara á defensa dos intereses da profesión, maiormente contra o 
intrusismo profesional, e á divulgación agrícola con temas propios da extensión 
agraria redactados por colaboradores de GA como instrucións contra o 
carbuncho bacteriano, alimentación de vacas leiteiras con sorgo ensilado, 
cultivo da remolacha en Galicia, agricultura práctica: análise de terras ao 
alcance de todos, semente de prados, saneamento de terreos ou recensións de 
traballos de fóra como experiencias compartidas co trevo vermello (Wite), 
acción do cloruro de sodio como fertilizante (Soderbam), estudos sobre a 
necesidade de cal nalgúns chans (Hutchison), etc. 
 

 
 

GALICIA CLINICA (Coruña, 1929-?). 
Publicación da Sociedade Galega de Medicina Interna fundada por Aurelio 
Gutiérrez Moyano, colaboraron nela prestixiosos médicos galegos e españois 
(Pérez Hervada, Vicente e Ramon Goyanes, Pedro Pena, Jorge Etcheverri, Sal 
Lence, Lacarrere, E. Sandez, Enrique Marescot., Martínez Pombo, Gómez 
Pedreira, Royo Villanova, Fernando Alsina, etc.) Estaba dirixida á clase médica 
e o seu contido era, sobre todo, artigos de revisión sobre temas médicos por 
autores españois ou estranxeiros, análise e descrición de casos e mesmo 
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biografías de médicos senlleiros ou episodios da historia da medicina como: 
«Peptosis gástrica», «Un caso de meningitis», «Tratamiento de las adenopatías 
bacilares por los agentes físicos», «Velocidad de sedimentación de los 
hematíes», «Diagnostico de las bronquitis sifilíticas», «La asamblea sanitaria de 
Lugo», «La pelagra en Galicia», «La cuestión del aborto», «Ciencia médica 
hispano-musulmana», «Notas sobre tuberculosis y emigración», «Cajal», 
«Profilaxis abortiva», «Sobre unos casos de cinecomastia», etc. Tamén tiña 
sección dedicadas a temas profesionais, revisións bibliográficas e notas soltas. 

 

LA REVISTA DE FARMACIA (Santiago, 1913-1936) 
Estaba dirixida por D. Antonio Eleizegui López, catedrático da facultade de 
Farmacia de Santiago e tiña como destinatarios os profesionais farmacéuticos. 
As seccións das que constaba eran «Trabajos originales», no que se publicarían 
artigos inéditos ao xeito da revistas científicas especializadas, «Miscelánea 
científica», no que se informaba das novas de carácter científico que puidesen 
interesar máis ao farmacéutico e que era a que tiña unha vocación máis 
divulgativa, «Bibliografía». Comentarios e xuízos críticos de toda a clase de 
publicacións de interese e «Noticias», a que ten un carácter máis corporativo, 
pois nela aparecerán novas que afectarían sobre todo á clase farmacéutica. Co 
tempo, a sección que acadaría máis importancia pola súa extensión sería a de 
miscelánea. Os autores que aparecen con máis frecuencia na revista serían, 
ademais do director, a de Luis Maiz Eleizegui, Fernández Bacorell, Cecilio 
Neira, Manuel Corrales, Leopoldo López, Román Casares, Aniceto Charro, así 
como, en xeral, profesores das facultades de Farmacia de Santiago e Madrid. 
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INDUSTRIAS PESQUERAS (Vigo, 1927-?) 
Fundada pola Asociación General de Industrias Pesqueras, con sede en Vigo, 
foi o seu primeiro director Fernando de Miguel. En 1942, pasou a depender de 
SIPSA (Servicios Industriales Pesqueros Sociedad Anónima), sendo nomeado 
director Valentín Paz Andrade e Francisco Fernández del Riego, redactor 
técnico. A partir de 1987, o novo director sería o fillo do anterior, Alfonso Paz-
Andrade. Creada para defender os intereses do sector pesqueiro, foi a súa 
problemática socioeconómica un dos motivos centrais da revista. De todas as 
maneiras, desde a primeira época, non deixou de preocuparse dos problemas 
técnicos do sector, así como dalgunhas cuestión científicas relacionadas, sobre 
todo, coa bioloxía mariña con participación de científicos galegos ou españois 
como Fernando de Buen, Fernando Calvet, Manuel Martínez-Risco, etc. A 
segunda época da revista foi a que acolleu un maior número de artigos de 
divulgación científica, sobre todo a partir da creación do Instituto de 
Investigaciones Pesqueras en Vigo, coas colaboracións dos seus investigadores 
como B. Andreu, F. Fraga, Larrañeta, Oliver Massuti, Anadón ou Margalef. 
Este último publicou entre 1954 e 1955 artigos que se poden considerar os 
pioneiros da ecoloxía mariña en Galicia. A partir dos anos setenta, os problemas 
da contaminación dos mares como consecuencia dos accidentes do 
Polycomander ou do Erkowit converten a revista, con artigos como os de 
López-Benito ou Domingo Quiroga, na pioneira española neste tipo de estudos 
e traballos de divulgación sobre a contaminación mariña. Son salientables 
tamén as portadas da primeira época debuxadas por notables artistas galegos: 
Castelao, Maside, Ribas, etc. 

 

LOGOS (Pontevedra, 1931-36) 
Revista mensual de pensamento católico creada en Pontevedra por Iglesias 
Vilarelle e Filgueira Valverde que estaba dedicada ao ensaio dentro das súas 
coordenadas confesionais. Nela publicáronse en galego os ensaios de 
divulgación científica de D. Ramón Aller que supoñen un referente dentro da 
escrita científica en galego («Unha falla de honradez científica», «Perigos das 
extrapolacións», «A testemuña da felicidade», «As Cefeidas», «A función da 
felicidade», «O Universo é… un número», «O fin do mundo» e «Algo de 
imaxes sobre o Universo». Tamén apareceron publicados coa sinatura V. A., en 
varios números, o traballo «As imaxes edidéticas». 
 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

58 

 

 
 

NÓS (Ourense, 1920-1935) 
Estaba dirixida por Vicente Risco e nela colaboraban maiormente os membros 
do grupo Nós (Castelao, Otero Pedrayo, López Cuevillas, Losada Diéguez, 
etc.). Tivo dúas etapas (1920-23 e 1925-1935) e tirou 144 números. Tiña como 
orientación fundamental poñer a cultura galega ao nivel dos movementos 
intelectuais europeos da época e, aínda que os seus temas son basicamente de 
etnografía, literatura, arte, antropoloxía, xeografía, socioloxía ou ciencia 
política, tamén foron publicados nela algúns artigos de divulgación científica 
como «Razas loiras e razas morenas» de J. Quintanilla, «A espiritada de 
Moeche». «Superstición, suxestión e meiciña» de U. Losada, «Notas 
entomolóxicas. Insectos de Galiza» de L. Iglesias, «Espazo e tempo» tradución 
dun artigo de L. Necchi sobre a relatividade, «A medicina e a superstición», de 
V. Lis Quiben ou «A raza eurafricana» de M. López Teixeiro. 

2.- OS DIFERENTES XEITOS DE DIVULGACIÓN 

Da análise das diferentes cabeceiras consideradas pódese sinalar que existen 
nelas, fundamentalmente, dous tipos de divulgación científico-técnica: 

a). Transmisión de determinadas técnicas para que se poidan mellorar con 
elas determinadas actividades. Publícanse coa pretensión ou ilusión de que 
poidan ser empregadas na práctica. O caso máis salientable é o da divulgación 
de técnicas agrarias (novos cultivos, técnicas de fertilización, mellora das 
técnicas de cultivo, etc.). Tamén son importantes, aínda que menos frecuentes, 
as de aplicación nas técnicas artesanais máis utilizadas en Galicia (coiros, 
tecidos, ourivaría, minarías, etc.). Este xénero de divulgación, sobre todo no 
caso agrario, tamén se denominou «extensión». Dous exemplos senlleiros deste 
tipo de divulgación serían a Revista Económica e Prácticas Modernas. 
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b). Transmisión de coñecementos científicos a un público sen unha especial 
formación científica coa pretensión de que se incremente a súa cultura neste 
eido. Utilízanse dúas estratexias, unha dunha certa obxectividade e austeridade, 
na que simplemente se informa do dato, concepto ou feito científico, e outra na 
que se trata de presentar feitos ou situacións rechamantes, botando man da 
«espectacularidade» da ciencia para conseguir o interese do público. 

Dentro desta modalidade, existe unha divulgación «especializada» dirixida só 
a determinados profesionais como puidese ser o caso da Revista Médica, 
Galicia Clínica, Boletín de Maquini stas de la Armada, Revista de Farmacia ou 
Galicia Agrícola. 

Na primeira metade do XIX proliferaron unha serie de cabeceiras que 
presentaban no seu subtítulo a palabra «ciencia», como Semanario Instructivo. 
Periódico de Agricultura, Ciencias Naturales y Arte (1838). Revista de Galicia. 
Periódico de Ci encias, Literatura y Arte (1841), La Aurora de Galicia . 
Periódico de Literatura Ciencias y Arte  (1845), La Joven Galicia. Revi sta de 
Instrucción Pública, Ciencias, Literatura y Bellas Artes (1860), El Pensamiento 
de Galicia. Revista de Ciencias, Literatura, Marina, Agricultura, Comercio, etc. 
(1865). De todas as maneiras, na maioría delas ficaba só como unha declaración 
de intencións, sendo moi escasas as crónicas ou temas que tivesen que ver coa 
divulgación científica. 

Ata os anos sesenta do século XIX, a divulgación científica propiamente dita 
(non a «extensión») estivo vinculada á presenza de determinados personaxes na 
dirección ou redacción da revista, como foi o caso de Rúa Figueroa ou, sobre 
todo, o médico Xosé María Gil Rey. Deste último, dáse o caso de que os seus 
artigos foron reproducidos en varias publicacións mesmo despois da súa morte. 
En calquera caso, o ton normal destas informacións encaixaba, sobre todo, no 
capítulo de «curiosidades» onde se informaba de cuestións que tiñan o aliciente 
do exótico, o anormal ou o espectacular, como podería ser o caso dos volcáns e 
terremotos, cometas e auroras boreais, etc. De todas as maneiras, a inmensa 
maioría dos artigos divulgativos eran sobre novidades técnicas ou coñecementos 
prácticos de aplicación na agricultura ou nas diferentes artesanías. No relativo 
ao coñecemento do país galego, foron moi escasas as informacións que en todo 
o caso atinxían sobre todo á xeografía (p. e., San Xoán da Cova, no río Ulla), 
eran moito máis frecuentes as informacións de fóra a partir de referencias ou 
traducións de revistas españolas ou estranxeiras. 

A partir dos anos sesenta, a presenza da ciencia nas revistas galegas acadou 
unha maior relevancia, ben como proxecto colectivo ou ben con temas ou 
determinados xeitos de tratamento que estaban máis achegados xa ao que se 
estaba a desenvolver en España e mesmo en Europa no eido da divulgación 
científica. Foi o caso de La Joven Galicia onde un grupo de profesores 
composteláns tentaron levar adiante o «consorcio en letras, ciencias y artes» e 
promover «el progreso constante en aquella esfera de luces». De todas as 
maneiras, os resultados ficaron moi por baixo destas expectativas. Máis 
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interesantes son o caso de El Pensamiento de Galicia (1865), de Ferrol, do 
Heraldo Gallego (1874) de Ourense, da Revista Compostelana (1876), de 
Santiago ou de La Revista de Galicia (1880) da Coruña. En primeiro lugar, 
reflicten a desaparición do monopolio compostelán que existiu na primeira 
metade do século para este tipo de revistas. Pola outra, pódese apreciar como 
sinalados científicos como López Seoane, Casares ou Rodríguez Mourelo 
prodigan as súas sinaturas e a súa capacidade divulgadora nestas publicacións, 
constituíndo unha especie de «colexio invisible» galego da divulgación 
científica. A estes nomes habería que engadir o da Pardo Bazán, de formación 
literaria, pero cunha preocupación constante e fonda pola cultura científica. Foi 
un momento en que estas cabeceiras, salvando as inevitables distancias, se 
asemellaban bastante ao xeito de divulgación científica que se estaba a 
desenvolver, p. e., en Francia polas revistas de carácter de carácter xeral. 

Cara ao fin do século, as revistas de carácter xeral van deixando paso a outras 
máis especializadas e centradas en temas políticos, literarios ou profesionais, 
por suposto científico-técnico. O Boletín del Circulo de Maquini stas de la 
Armada (1872), cunha certa precocidade mesmo para o contexto español, foi a 
primeira delas neste eido, seguida logo por La Propaganda Científica (1887) e 
As Prácticas Modernas (1903). De todas as maneiras, o que é estritamente 
divulgación científica dirixida a un público non especializado practicamente 
non se considerou. Dominaban cuestións de tipo práctico orientadas á 
curiosidade ou á información especializada dun público moi concreto e 
determinado pola actividade profesional. Só no caso da Propaganda existía un 
espectro máis amplo das novas recollidas que ou ben tiñan un carácter moi 
xeneral tomado na maior parte dos casos dunha «revista de revistas» ou ben se 
referían a cuestións ou informacións de carácter local ou doutrinal. 

Nos anos vinte do século XX unha nova sensibilidade comezou a agromar en 
Galicia que deu lugar a movementos intelectuais como o do Grupo Nós en 
Ourense ou o Seminario de Estudos Galegos na contorna da Universidade de 
Santiago. Sobre todo, neste último, a ciencia acadou un recoñecemento 
explícito, pasando a formar parte dos seus proxectos colectivos e 
interdisciplinarios. Porén, na revista que editou Arquivos do Seminario de 
Estudos Galegos só tiveron cabida artigos de ciencia especializada que tiña moi 
pouco que ver coa divulgación. De todas as maneiras, esta sensibilidade 
vulgarizadora do coñecemento no faltou no SEG, que tentou levala á práctica 
con ciclos de conferencias e, sobre todo, coa colección «non nata» de libros de 
divulgación sobre Galicia, que a guerra civil non lle permitiu levar adiante. 

Aínda así, homes do SEG, como Filgueira e Iglesias Vilarelle, puxeron en 
marcha en Pontevedra a revista Logos (1931) na que apareceron varios artigos 
en galego do astrónomo Ramón Aller que se poden incluír sen ningún xénero de 
dubidas no xénero da alta divulgación científica. Tamén na revista NÓS 
apareceron algúns artigos sobre divulgación en antropoloxía (maiormente, sobre 
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as razas), entomoloxía e, sobre todo, unha tradución do italiano L. Necchi sobre 
a teoría da relatividade. 

3.- OS PRINCIPAIS DIVULGADORES 

Á primeira xeración de divulgadores da ciencia galegos pertencían Ramón 
Rúa Figueroa, Martínez Servida e Xosé María Gil Rey. Eran de pensamento 
liberal e realizaban xuntanzas na Academia Literaria de Santiago, que fora 
fundada en 1831 e que tiña a súa sede no convento desamortizado de San 
Martiño Pinario. 

Rúa Figueroa cursou a carreira de enxeñeiro de minas e ten publicado algúns 
informes sobre a riqueza mineira de Galicia e a fábrica de Xuvia. Martínez 
Servida era médico afeccionado á Historia Natural e publicou sobre botánica e 
química aplicada. O máis importante de todos eles, de todas as maneiras, era Gil 
Rey que, a pesar de que morreu moi novo, aos 38 anos, desenvolveu un amplo 
labor de publicista da ciencia e da técnica nas diferentes revistas que fundou ou 
colaborou asiduamente nelas. Era médico e introdutor e defensor das doutrinas 
homeopáticas, pero os seus artigos abranguían moitos máis campos como a 
agricultura, xeoloxía ou química. Mesmo, varios anos despois do seu 
pasamento, os seus artigos seguían sendo reproducidos. 

A segunda xeración, que aparece publicamente nos anos sesenta do XIX, 
podémola agrupar na contorna da Sociedade Económica de Amigos del País de 
Santiago e que tiña na Revista Económica o seu órgano de expresión 
fundamental. O principal animador, no relativo á divulgación científica, era o 
mozo Antonio Casares, o seu redactor literario e con quen colaboraban o 
catedrático de Botánica da USC, Xosé Planellas, así como o químico Ramón 
Luanco mentres durou a súa breve estancia en Santiago. Casares e Planellas 
participaron xunto co profesor pontevedrés Antonio Valenzuela na organización 
do importante Congreso Agrícola de 1864 e prolongaron a súa actividade 
divulgadora noutras revistas editadas nos anos sesenta e setenta, como La Joven 
Galicia ou El Heraldo Gallego. A súa divulgación estaba orientada, sobre todo, 
cara á promoción de novas prácticas na agricultura, industrias e artesanías, así 
como na descrición de determinadas actividades de interese económico como as 
augas mineromedicinais e a minaría. O médico compostelán Ramón Otero 
podería asimilarse á actividade divulgativa deste grupo nos seus últimos tempos 
cos seus artigos sobre o progreso e as Burgas e, sobre todo, sobre medicina, na 
Revista de Ciencias Médicas. 

O grupo que o segue racha coa hexemonía que ata entón tiña a cidade de 
Santiago neste tipo de actividades, pois serían agora A Coruña e Ferrol nas que 
se centraría a súa actividade divulgadora que se desenvolvería 
fundamentalmente nas décadas dos setenta e oitenta do século XIX. Os seus 
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nomes máis significativos serían os do zoólogo Víctor López Seoane, o químico 
lugués Xosé Rodríguez Mourelo, e a escritora Emilia Pardo Bazán. O primeiro 
tivo unha actividade divulgativa centrada sobre todo nos temas biolóxicos, 
intervindo nalgunhas polémicas como a suscitada polo foso do Arsenal. Moito 
máis importante foi a actividade divulgadora de Rodríguez Mourelo e Pardo 
Bazán, que ademais se achegaba aos temas e formatos que se estaban a 
desenvolver en Europa (Francia, maiormente) neste xénero. Por outra parte, o 
traballo dos dous acadaría unha dimensión estatal e os seus artigos serían 
acollidos nas principais revistas e xornais españois. 

Vila Nadal foi catedrático de Historia Natural de Santiago e a súa actividade 
principal foi un traballo en solitario pero constante e duradeiro de divulgación 
das ciencias biolóxicas e do seu credo concordista que defende na revista que 
fundou e sostivo cos seus propios recursos La Propaganda Científica . 
Multiplicouse na publicación de folletos e artigos sobre bioloxía mariña e pode 
considerarse como un bo representante da divulgación que abandona as revistas 
de carácter xeral e procura formatos máis especializados para a difusión das 
súas ideas. Viviu en Santiago nos últimos anos do século XIX e primeiros do XX, 
polo que o seu traballo é un bo exemplo do que sería xa a transición cara a unha 
divulgación científica máis centrada en publicacións especializadas. 

No século XX, o primeiro grupo importante e ben definido é o dos 
divulgadores agraristas que se dedican a escribir sobre as novas técnicas que 
estaban a revolucionar a agricultura mundial. Mecanización, selección de razas, 
novos fertilizantes e sistemas de cultivos son temas que se divulgan coa 
esperanza de que poidan ser adoptadas nas explotacións agrarias galegas que 
tamén daquela estaban a experimentar cambios significativos (Fernández 
Prieto58). Prácticas Modernas foi posiblemente a revista máis importante, pero 
houbo moitas outras de vida máis efémera pero que serviron como un bo 
indicador do interese que estes temas suscitaban nos técnicos e rendistas. 
Nomes singulares que se multiplicaban no seu labor de «extensión agraria» 
serían os dos veterinarios Rof Codina e Lázaro Calvo, os agrónomos Hernández 
Robredo e Fernández Castro, o profesor de agricultura Hernán Saez, así como o 
do economista Calderón e o avogado Villanueva. Esta aparición de 
divulgadores, como estes últimos, que non tiñan unha formación técnica pero si 
un interese grande e unha certa experiencia práctica nestes temas, sería tamén 
unha característica destes agraristas. Algo que tamén sucedía con algúns cregos 
como o caso de Benigno Ledo «o cura das abellas» coa apicultura. 

No Seminario de Estudos Galegos coincidiron científicos senlleiros como 
Parga Pondal, Iglesias e Aller que defendían o emprego do galego como lingua 
de expresión científica. Tamén existiu desde os seus primeiros anos a 
conciencia de que a divulgación dos coñecementos era algo fundamental para 

                                                      
58  FERNÁNDEZ PRIETO, L.: Labregos con ciencia. Ed. Xerais. Vigo, 1992. 
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poñer ao día a cultura do país. Aínda así, as actividades divulgadoras do SEG 
foron bastante reducidas, pois o seu órgano oficial Arquivos recollía sobre todo 
ensaios e traballos científicos especializados, ficando a divulgación limitada ás 
conferencias e cursos que se desenvolveron. Só ao final Filgueira tentou levar 
adiante unha colección de libros de divulgación sobre Galicia, no que aparecían 
varios títulos de contido científico, pero que a guerra civil non permitiu 
desenvolver. Tiveron que ser homes do SEG, pero noutra revista, como foi o 
caso de Logos, os que levasen a cabo a publicación dunha serie de artigos de 
alta divulgación da ciencia. Foi o caso do astrónomo Ramón Aller, que tamén 
tiña rematado un libro de divulgación Astronomía a ollos ceibes que, a súa vez, 
tivo que ver a luz despois da guerra, aínda que agora traducido para o castelán. 

Finalmente, nas revistas especializadas como Galicia Agrícola, Galicia 
Clínica, Revista de Farmacia ou Industrias Pesqueras os artigos de divulgación 
«profesional» estaban realizados, en xeral, por un conxunto bastante amplo de 
técnicos e profesores e, en menor medida, de afeccionados que tentaban 
expoñer os seus coñecementos dun xeito suficientemente claro para que 
puidesen ser entendidos pola maioría dos seus compañeiros de traballo. Se 
houbese que destacar deste conxunto a determinadas persoas, sería, sobre todo, 
a dos directores das revistas (Eleizegui, Guitiérrez Moyano, López Otero, etc.) 
que na maioría dos casos tiveron que realizar un labor nunhas condicións de 
gran precariedade e con escasos colaboradores na súa redacción. O traballo da 
procura de orixinais, redacción das recensións e mesmo de cubrir con artigos 
propios moitos dos números da revista convérteos nos auténticos protagonistas 
da divulgación especializada que se desenvolveu nos anos anteriores á guerra 
civil. 

CONCLUSIÓNS 

Pódese establecer unha serie de etapas, sobre todo a partir do contido das moitas 
revistas que proliferaron en Galicia e que dun xeito moi diverso e, ás veces, 
anárquico realizaron divulgación científica: 

A primeira xeración que comezou co grupo liberal que se xuntaba na 
contorna da Academia Literaria de Santiago na primeira metade do século XIX 
con nomes como Xosé María Gil Rey, Ramón Rúa Figueroa ou Martínez 
Servida practicaban unha divulgación que tentaba ser «aplicada» coa 
incorporación de técnicas anovadoras no eido da agricultura e outras artesanías. 
Tamén no Semanario Instructivo e despois noutras revistas desenvolveron unha 
divulgación que se centraba, sobre todo, en «curiosidades» científicas. 

A xeración da Sociedade Económica de Amigos del País de Santiago con 
Casares, Planellas, Luanco ou Valenzuela, todos eles profesores de 
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Universidade ou instituto desenvolveu o seu traballo sobre todo na década dos 
sesenta do XIX e tiña unha orientación case exclusivamente aplicada. 

O grupo que apareceu a partir da década dos setenta do XIX e mesmo chegou 
ata o remate do século caracterízase, en primeiro lugar, en rachar co monopolio 
que tiña Santiago e, en segundo lugar, por practicar por primeira vez unha 
divulgación que tentaba transmitir a un público especializado os coñecementos 
científicos con modelos perfectamente homologables ao contexto europeo. A 
divulgación aplicada de técnicas ou coñecementos adaptados ao país non se 
deixou de practicar. Os nomes senlleiros serían López Seoane, Pardo Bazán, 
Rodríguez Mourelo, Rodríguez Carracido e Octavio Lois. 

Aparece nas últimas décadas do século a divulgación especializada cara a 
determinados grupos profesionais como os médicos ou especialistas da mariña. 
Tamén xorde en solitario o caso de Vila Nadal cunha divulgación de 
coñecementos que mesturan o especializado e o de carácter xeral. 

Nas primeiras décadas do XX teñen moita importancia os agraristas que 
tentan, con revistas especializadas, achegar as novas técnicas ao agricultor. 
Conviven nas redaccións técnicos como agrónomos e veterinarios con rendistas 
ilustrados. 

A partir dos anos vinte do pasado século, profesores da USC afíns ao 
Seminario de Estudos Galegos como Parga, Iglesias e, sobre todo, Aller realizan 
un xeito de divulgación de alto nivel que tentan levar ao público as novas máis 
salientables da ciencia contemporánea. Igualmente, desenvolven nos xornais e 
revistas profesionais unha divulgación de xeito máis aplicado. 
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ANEXO I 
 

ÍNDICE do SEMANARIO INSTRUCTIVO (1838) 
(Nº 1, 2 de marzo). AGRICULTURA, Discurso preliminar; LA CATEDRAL DE 

SANTIAGO (lámina), M. J.; ARTES. Papel pizarra; El pintor y la doncella; Linda idea 
de un pintor; POESÍA, Fábula, R.Y. 

(2, 9.03). AGRICULTURA, Conclusión del discurso preliminar, G. J. L.; HISTORIA 
NATURAL. Monstruos, J. S .E, (Lámina: ternero mostruoso); FÍSICA. Cometas, R.Y.; 
ARTES. Papel marfil. 

(3, 16.03). AGRICULTURA. Naturaleza de la tierra.G. J. L.; LA ALHAMBRA DE 
GRANADA, A. A. (lámina); ARTES. Encaústico para dar lustre a los muebles y al 
mármol. Curación de una enfermedad. POESÍA. Anacreóntica. R. Y. 

(4, 23.03). AGRICULTURA. Análisis de un terreno. G. J. L.; EL PICO SAGRO (lámina). S. 
O. ARTES. Procederes para teñir la madera. 

(5, 30.03). AGRICULTURA. Alúmina impura ó arcilla-terrenos arcillosos. G. J. L. 
INSTRUMENTOS PARA DIBUJAR (lámina); QUÍMICA. Los elementos. L. M. 
BELLAS ARTES:  

(6, 6.04). AGRICULTURA. Mejoramiento de los terrenos arcillosos. G. J. L. LA 
CATEDRAL DE SANTIAGO, II. (lámina). M. J. INSTRUMENTOS PARA 
DIBUJAR. Continuación del número anterior. POESÍA. Oda. 

(7, 13.04). AGRICULTURA. Cal-terrenos calizos. G. J. L. BOTÁNICA. (lámina). J. S. E.; 
INSTRUMENTOS PARA DIBUJAR. Continuación del nº 5. BELLAS ARTES. 
Conclusión del nº 5. R.A.G.; DESCUBRIMIENTO DE UN ÁCIDO. Al Donné.; EL 
HOMBRE FELIZ. 

(8, 20.04). AGRICULTURA. La cal como abono. G. J. L.; EL PINTOR GUIDO RENI; 
CLEOPATRA (lámina) R. Y.; INSTRUMENTOS PARA DIBUJAR. Continuación del 
nº 5; MARAVILLOSO INJENIO DE LOS CHINOS; ARTES. Goma artificial. Barniz 
acohólico de Copal. Lustre excelente; 

(9, 27.04). AGRICULTURA. La greda y el yeso como abonos. G. J. L.; LAS PIRÁMIDES 
DE EJIPTO (Lámina) R. Y.; INSTRUMENTOS PARA DIBUJAR. Conclusión del nº 
5. R.A.G.; LOS GEMELOS DE BIELODIN; ARTES. Fabricación de papel, con 
papeles viejos; ANECDOTAS. 

(10, 4.05). AGRICULTURA. Magnesia-arena. G. J. L. LA CIUDAD DE TOLEDO (lámina). 
J. G.; PANORAMA; EL MATEMÁTICO NATURAL. (J. des D.); MODO DE FIJAR 
LOS ENJAMBRES. (Jornal economique). SENCILLEZ DE UNA PAISANA. 

(11, 11.05). AGRICULTURA. Marga. G. J. L.; COLONIAS AGRÍCOLAS DE HOLANDA. 
G. J. L. EL CABALLO (lámina). J. S. E.; MÚSICA. Lección 1. Nociones preliminares, 
R.A.G.; ECONOMÍA RURAL Y DOMÉSTICA; METEOROLOGÍA. 

(12, 18.05). AGRICULTURA. Humus-Estiércol. G. J. L.; PASO DEL ULLA EN S. JUAN 
DA COVA (lámina); FABRICACIÓN DE JABÓN; PINTURA. Lección 1ª; R.G. 
QUÍMICA; NUEVO JÉNERO DE PENITENCIA; POESÍA. Fábula. 

(13, 25.05). AGRICULTURA. Composición de los abonos vegetales. (El Gâl. Duborg.); LA 
CATEDRAL DE SANTIAGO, III (lámina). M. J.; BRILLANTE CARRERA. J. M.; 
ARTES. Procedimiento de Mr. Seguin para curtir las pieles. (Repositoire des arts e 
manufactures). ECONOMÍA RURAL Y DOMÉSTICA.Conservación de las legumbres 
frescas. 

(14, 1.06). AGRICULTURA. Ojeada sobre las plantas y su número. G. J. L.; LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO. M. J.; FABRICACIÓN DEL JABÓN. Conclusión 
del numº 12. L. M.; ASOCIACIÓN DIGNA DE IMITARSE; MÚSICA. Lección 2. 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

66 

 

Escala general; ECONOMÍA RURAL Y DOMÉSTICA. Contra las hormigas (Gazette 
de Agriculture); LA APARICIÓN DEL EDMONIO. R. Y. 

(15, 8.06). AGRICULTURA. Partes esternas de las plantas. G. J. L. ARTE DE VOLAR 
(lámina); ARTES. Corladura.(Journal des savants); ECONOMÍA RURAL Y 
DOMÉSTICA. Otros medios para destruir las hormigas. «TEN COLMENAS». 

(16, 15.06). AGRICULTURA. Partes internas de las plantas. G. J. L.; SOBRE LOS 
VOLCANES. EL VESUVIO (lámina). HERCULANO Y POMPEYA. C. V. 
PINTURA. Lección 2º. R. G. ECONOMÍA RURAL Y DOMÉSTICA. Cimento muy 
económico para preservar de la acción del agua y del fuego la paja con que se cubren en 
algunas partes las casas. (L´agriculture). 

(17, 22.06). AGRICULTURA. Semillas. G. J. L. BENAVENTE (lámina). LA 
LITERATURA MODERNA. ARTES. Para dorar el cobre y el latón (Bib. Phísico-
econ.). ECONOMÍA RURAL Y DOMÉSTICA (Bullet.encyclop.); LA ROSA Y EL 
CARACOL. 

(18.29.06). AGRICULTURA. Jerminación. G. J. L. ISLAS VOLCÁNICAS (lámina). EL 
CABALLO. II. MÚSICA. Lección 3. Claves. 

(19, 6.07). AGRICULTURA. Acodos. G. J. L. CÁDIZ (lámina). S. O. ARTES. Azúcar de 
remolacha. ECONOMÍA RURAL Y DOMÉSTICA. Conservación del caldo (Dicc. 
Económ.). EL SECRETO (Le Morning-Post). LA ENTREVISTA (Gazette musicale). 

(20, 13.07). AGRICULTURA. Estacas. G. J. L. S. MARTÍN DE SANTIAGO (lámina). M. J. 
Conclusión del azúcar de remolachas. A. A. CASAMIENTOS PERSAS. NO ES EL 
TRIGO SOLO PARA HACER PAN. INDOLENCIA. A MI LIRA. R.Y. 

(21, 20.07). AGRICULTURA. Raíces. G. J. L. LA ABADÍA DE WESTMINSTER (lámina). 
QUÍMICA. El ocsijeno. L. M. MÚSICA. Lección 4. Necesidad y uso de los sostenidos 
y bemoles. R. G. EL REY DE LOS NEGROS EN EL BRASIL. UN TEATRO DE 
HOJA DE LATA. ECONOMÍA RURAL Y DOMÉSTICA. Betún que resiste al fuego 
y al agua. 

(22, 27.07). AGRICULTURA. Succión. G. J. L. EL PUENTE ULLA (lámina).ARTES. 
Utilidad de los huesos. ESPECIE DE HOMBRE COMÚN A MUCHOS PAISES. 
ECONOMÍA RURAL Y DOMÉSTICA. Contra el pulgón. FÁBULA. La liebre. 

(23, 3.08). AGRICULTURA. Savia-alternar. G. J. L. LA INDIA (lámina). ARTES. 
Tonotecnia. ECONOMÍA RURAL Y DOMÉSTICA. Utilidad de la ortiga. UNA 
DIFICULTAD VENCIDA. 

(24, 10.08). AGRICULTURA. Injertos. G. J. L. ANIMALILLOS MICROSCÓPICOS. 
TONOTECNIA. Conclusión del num.º anterior. (D. Bedos). FERIA DE MUJERES EN 
HUNGRIA. 

(25, 17.08). AGRICULTURA. Conclusión del nº anterior. G. J. L. PASEOS PÚBLICOS 
(lámina: La Alameda de Santiago). EL DÍA DE DIFUNTOS EN CADIZ. J.M. 
PINTURA. Lección 3. 

(26, 24.08). AGRICULTURA. Ramas-poda-hojas. G. J. L. EL ALCÁZAR DE TOLEDO 
(lámina). J. G. PINTURA. Conclusión del n.º anterior. R. G. INFLUENCIA DE LOS 
ÁRBOLES SOBRE EL RAYO (Bull. encyclop.). ECONOMÍA RURAL Y 
DOMÉSTICA (L´agriculteur). UNO PUEDE SER VEINTE. 

(27, 31.08). AGRICULTURA. Flores-fecundación. G. J. L. BARTOLOÉ ESTEBAN 
MURILLO (lámina). LAS ZAPATILLAS DE LOA BODA. J. M. ADVERTENCIA 
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UN POUCO DE HISTORIA 

No mes de setem bro de 1955 foi cr eado con carácter experimental «El 
Servicio de Extensión Agraria» (SEA) polo entón ministro de Agricultura, 
Sr. Cavestany, dependente da «Dirección General de Coordinación, Crédito 
y Capacitación Agrícola». En 1954, unha misión impulsada pola FAO, 
OECE (máis tarde OCDE) e outras Axenci as, elaboran un estudo sobre os 
servizos públicos de asesoramento ao s agricultores españois. Este informe 
(Layne R Beaty) pon de m anifesto a carencia destes organismos en España 
a diferenza doutros estados europeos.P artindo deste estudo, a Axencia de 
Cooperación Internacional de Washington preséntalle (Fossum) ao ministro 
Cabestany o funcionamento da extensión agraria cooperativa en EE.UU. 

En decembro do mesm o ano, anúncia se a convocatoria das prim eiras 
oposicións para acceder ao curso de formación de «Agentes y Ayudantes» 
do SEA. Os requisitos esixidos eran o de ser español, entre 23 e 40 anos de 
idade, co servizo militar cumprido e non padecer ningunha m inusvalía 
física.Este curso de formación desenvolveuse na granxa escola «El Encín» 
(Alcalá de Henares) dependent e do «Inst ituto Nacional de 
InvestigacionesAgronómicas» (INIA) qu e cedeu ao SEA para este fin. 
Neste acordo INIA - Institut of Inte rnational Education establecíase que 
dous expertos extensionistas nort eamericanos (Srs. Apodaca e Tejada) 
formasen os primeiros extensionistas  españois.Ata a creació n en 1970 d a 
Escola Central de Capacitaci ón Agraria (CENCA) en San Fernando de 
Henares, os cursos de  formación de extensionistas impartíronse na 
mencionada granxa escola «El Encín». 

A creación de Axencias Comarcais do SEA foi continua: 44 en 1957, 85 
en 1959, 135 en 1961, ata totalizar 750 en 1975. A Axen cia Comarcal de 
Negreira é a nº 1 do Estado. No m omento da transferencia á Xunta, en  
1982, en Galiza había: 68 Axencias Co marcais, 4 Escolas de Capacitación 
Agraria, 14 Centros de Capacit ación Agraria (CECA), 4 Axen cias 
provinciais e 1 Centro Rexional de Extensión e Capacitación Agraria. 
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No ano 1960, o SEA crea a escala de «Agentes de Economía Doméstica» 
co fin de traballar coas mulleres ru rais na solución de problem as que 
permitisen unha alimentación equilibra da aos mem bros da fam ilia, con 
especial interese nos nenos e m aiores, na mellora da vivenda e na 
racionalización e reparto das tarefas do fogar-explotación. O aceso a esta 
escala requiría ter o curso de Econom ía Doméstica, e para poder realizalo 
tíñase que dispor do título de: Instruto ra Rural, Mestras, Asistentas Sociais 
e outras titulacións relacionadas co seus cometidos. O traballo realizado por 
estas compañeiras foi excepcional e permitiu ter influencia sobre o  
conxunto dos m embros da fam ilia á hora de tomar decisións que 
mellorasen a súa calidade de vida.  

Unha vez superadas as oposicións, r ecibían un curso de formación, 4 
meses en réxime de internado na mesma escola do «El Encín», e a partir de 
1970 na CENCA de San Fernando de  Henares, onde re cibían unha 
formación en teoría extensionista, comunicación, e metodoloxía de traballo 
semellante á dos axentes do SEA. 

O SEA, a partir de 1974, dei xou de ser exclusivo para homes, dando 
entrada nesta escala ás mulleres que po suísen a titulación mí nima esixida: 
Enxeñaría Técnica Agrícola ou de Montes. O ano 1971 créase a escala de 
Monitores do SEA, formada fundamentalmente por capataces agrícolas que 
superaban o concurso op osición e o curso de fo rmación, no que aprendían 
coñecemento sobre pedag oxía (Dalton Plan «aprenderfacend o»), 
socioloxía, comunicación e técnicas agropecuarias. Esta escal a foi 
fundamental para desenvolver a fo rmación tecnolóxica nos CECAs 
comarcais, postos e n funcionamento polo SEA (1972) previo acordo co 
Ministerio de Educación. 

Ademais das mencionadas, no Centr o Rexional existían as seguinte s 
escalas: enxeñeiros agrónomos, técn icos (veterinarios) e axentes  
especialistas en distintas orientacións produtivas: gandaría bovina de leite e 
carne, gandaría sen terra, horticultura, xestión de explotacións, xuventudes, 
viticultura, enoloxía e recursos extra ag rarios, creada en 1981, co fin d e 
recuperar actividades tradicionais de artesanía (cestería, t eares e ti ntes 
naturais, cerámica etc.) Es ta especialidade estaba adscrita á escal a de 
Axentes de ED. Os técnicos e especialistas estaban en contacto permanente 
co INIA e con outros centros de inve stigación agraria europeos. Er an os 
encargados de manter unha actualización técnica sobre os extensionist as 
que realizabamos o traballo nas Axencias Comarcais, Escolas  de 
Capacitación Agraria e CECAs. 

Esta variedade de escalas  e de titulacións académ icas dos extensionistas 
non deu l ugar a que se establecesen  compartimentos estancos. O SEA 
realizaba o seu co metido: Lograr que os agricultores melloren o seu nivel 
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de vida aproveitando mellor os seus recursos como un todo. ¿Como era 
posible? Por dous m otivos: Todas e todos recibiramos un proceso de 
formación común na teoría extensionista e todos e todas eramos 
conscientes que os e as protagonistas dos procesos do cambio e 
modernización dos seus sistemas de produción eran os agricultores e as 
agricultoras. 

Contexto socio económico do estado a finais dos cincuenta 

Ao rematar a guerra española en abril de 1939, só pasan catro meses para 
que dea comezo a 2ª guerra mundial, na  que España perm anece neutral, a 
pesar da simpatía dos franquistas polos réximes nazi-feixistas de Hitler e 
Musolini xa que os axuda ran dunha maneira decisiva a derrotar as forzas 
militares leais á 2ª República. 

Rematada a contenda, a acabada de crear ONU recomenda a retirada das 
misións diplomáticas do Estado español  polo seu colaboracionism o cos 
réximes nazi-feixistas. Esta situ ación de illamento pon ao descuberto a 
incapacidade da pr odución autóctona de alimentos para satisfacer  a 
demanda interna. Son os anos da fame e dun racionamento alimentario moi 
duro, compensado en parte polo envío de trigo e carne desde a Repúbli ca 
Arxentina. 

A política agraria d eses anos vólvese autárquica e de rutina porque  
España carece dos factores de produc ión que lle permit a a modernización 
do sistema agropecuario. Esta situación em peza a m udar no ano 1950,  
debido ao enfrontamento dos dous  bloques dom inantes, soviético e 
norteamericano (guerra fría) e remata en febreiro de 1955 co ingreso na 
ONU. España recibe un préstam o importante dos EE.UU, como 
compensación ao establecemento de bases militares no noso país. 

D. Rafael Cabestany foi ministro de Agricultura desde 1951 a 1957. Este 
enxeñeiro agrónomo, que exercía de empresario agrario, coidaba que a 
mellor reforma agraria era a m odernización da agricultura. Prom ulgou leis 
que foron decisivas para o desenvol vemento agrario e algunhas del as 
seguen a ter vixencia: Le i de Fincas Manifestamente Mellorables, de 
Concentración Parcelaria, do Instit uto de Colonización Agraria, do Plan 
Badajoz, dos Arrendam entos Rústicos, das Explotacións Exem plares e 
Certificadas etc. Foi un adiantado á súa época, rompeu  co m odelo de 
produción autárquica favorecendo a economía de mercado e os 
intercambios comerciais exteriores ao rebaixar os aranceis de forma 
considerable. Compre ter en conta que o Plan de Estabilización Monetaria é 
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de 1959 e os ministros liberalizadores do sistema económico, que poñen fin 
ao sistema intervencionista fal anxista e dan comezo ao desenvolvemento 
económico franquista, chegan ao poder nos comezos dos anos sesenta. Son 
os tecnócratas, ligados ao Opus, ap adriñados polo almirante CarreroBlanco 
(vicepresidente do Goberno). 

A modernización da economía es pañola, segundo a opinión do Sr.  
Tamames, tería producido unhas porcenta xes de paro moi elevados, pero a 
masiva emigración aos países europe os, sobre todo da poboación rural, 
evitou esta lacra e foron unha fonte de envío de divisas que perm itiron 
realizar o chamado «milagreespañol». 

Neste contesto de «desrurali zación» nace o SEA. Des envolve o seu  
cometido como Organismo Autónomo do Ministerio de Agricultura. 
Estrutúrase de forma descentralizad a, aínda que mantén unha forte 
coherencia interna debido a unha fo rmación común e ao em prego da 
mesma metodoloxía, tanto na planificación do traballo como na realización 
das actividades cos  agricultores. Ac túa como un servizo educativo que 
pretende cambios de actitude das familias agrarias mediante a motivación e 
a capacitación na solución dos seus problem as. Diciamos: sen motivación 
non se quere, sen actitude non se pode e sen capacitación non se sabe. 
Definiamos que existía un problema cando unha familia agro-rural se 
atopaba nunha situación desfavorable «A» que era capaz de evolucionar a 
outra situación «B» menos desfavorable . Este cambio debía de realizarse 
coa participación activa dos implicados. Traballamos cos agricultores, non 
para os agricultores.O emprego dunha metodoloxía participativa foi o sinal 
de identidade máis sobresaínte do SEA. A m isión era: Que os agricultores 
acadasen un mellor nivel de vida mellorando a utilización dos seus 
recursos. 

DOUS MODELOS DE DESENV OLVER O TRABALLO DE 
EXTENSIÓN AGRARIA 

1) Enfoque de transferencia de tecnoloxía 

A teoría deste enfoque baséase no su posto de que as limitacións dos 
agricultores para introducir cam bios innovadores nas explotacións é a 
carencia de coñecementos técnicos. Non fan porque non saben. Para 
superar esta situación, os extensionistas deben informarde novos xeitos de 
manexar a explotación e de té cnicas de produción que a fa gan máis viable. 
Este proceso informativo realizar ase dun xeito alcanzable para os 
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agricultores, divulgación.Neste modelo, educar equi vale á transm isión de 
coñecementos aos agricultores para que resolvan problemas específico s no 
seu sistema produtivo. 
 

Cadro 1.- Modelo de transferencia tecnolóxica 
 

OBXECTIVO Innovación técnica na agricultura 
Incremento das producións e das exportacións 

MÉTODOS 

Divulgación e información técnica 
Técnicas de persuasión 
Capacitación. Demostracións e asesoramento individual 

selectivo 

EXTENSIONISTA Técnico agropecuario. Apoio especializado 
Cualidades de asesor (sabe) 

LIMITACIÓNS 
As innovacións técnicas non son a única m otivación dos  

agricultores 
Consegue os obxectivos cos agricultores emprendedores 

 

2) Enfoque educativo integrado 

Promover o protagonism o activo da  poboación rural na mellora e 
modernización das explotacións e das zo nas rurais é o obx ectivo básico da 
Extensión educativa. Este m odelo non centra a pri oridade nas producións 
ou nas técnicas agrarias , a prioridade son as agricultoras e agricultores, 
que son os e as que fan a agricultura, e a poboación rural que sufre un 
atraso relativo con a sociedade urbana.  

Neste método, as e os axentes teñen que gañar a confianza das 
agricultoras e agricultores. Para logralo, convocábanse reunións de  
presentación do SEA onde se explic aba o seu m odo de traballo. Un 
comentario moi habitual era: «bo é, estes non ofrecen máis que consellos» 
Para empezar empregabamos metodoloxía de transferencia de tecnoloxía, 
loita contra pragas e enferm idades dos cultivos, fertiliz ación racional, 
introdución de sementes e plantas de calidade, etc. 

Unha vez gañada a conf ianza dos agricultores e agricultoras, o SEA  
empregaba o modelo descrito no cadro 2. Hai que ter en conta que sempre 
houbo unha mestura dos dous m odelos, pero no traballo programado a 
metodoloxía empregada era a educa tiva. «Non m e agasalles peixe, 
ensíname (apréndeme) a pescar». 
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Cadro 2.- Modelo de extensión educativa. 
 

OBXECTIVO 
Mellorar o nivel de vida 
Desenvolvemento (crecemento económico + cambio social) 
Prodúcense cambios na explotación, familia e comunidade 

MÉTODOS 
Técnicas de promoción e animación 
Dirixidos aos agricultores, familia e comunidade 
Métodos participativos 

EXTENSIONISTA Formación multidisciplinar (técnica, sociolóxica, económica) 
Cualidades de promotor-animador: sabe, fai saber, fai actuar 

LIMITACIÓNS 
Modelo típico de servizos públicos 
Como todo o proceso educativo, os resultados son 

exponenciais 
 

Fonte: Gerardo L. García Fernández. 

RECOÑECEMENTO INTERNACIONAL DO LABO R 
DESENVOLVIDO POLO SEA 

En 1968, a FAO realiza unha valoración  das actividades realizadas polo 
SEA. Examina in situ os cursos de Formación de Axentes Co marcais de 
Extensión Agraria (EA), así com o a programación das actividades 
desenvolvidas polas Axencias Coma rcais e Escolas de Capacitación 
Agraria. Valoraron os obxectivos progr amados e o grao de cum primento, 
así como a implicación dos agricultores e agricultoras na solución da súa 
problemática. O inform e foi exha ustivo e detallaba a metodoloxía 
empregada. O ditame foi m oi favorable e como resultado del estableceuse 
un acordo entre a Oficina de Coopera ción Internacional (Ministerio de 
Asuntos Exteriores) e a Organ ización de Estados Americanos (OEA) no 
que se lle encargou ao SEA a form ación dos axentes de EA dos países que 
formaban parte desta organización. 

Os cursos im partíronse na CENC A e cel ebráronse en dúas quendas 
1971/81 e 1990/2013. Tiñan unha duración de tres m eses, en réxime de 
internado. A cada curso asistía n extensionistas dos países 
centroamericanos, das Antillas (Repúb licas: Dominicana, Haití e Cuba) e 
de todos os países iberoamericanos de  América do Sur. En 1983, asinouse 
un convenio bilateral c on Ecuador para que o SEA form ase a 60 
extensionistas e fose asesorado o G oberno ecuatoriano para a im plantación 
deste servizo público, do que carecía. 
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Nos primeiros anos da década dos sesenta, asinouse o acordo hispano-
alemán coa finalidade de que anual mente un determinado número (igual) 
de extensionistas españois visitase n Alemaña Fed eral para coñecer os 
métodos e técnicas utilizados na me llora das explotacións agrarias e do 
medio rural. No mesm o tempo e c on idéntico propósit o, os alemáns 
visitaban España. Nestes intercambios participamos 600 extensionistas de 
cada un dos países. En 1980, asistín en Bonn e Düsseldorf a un curso que 
tiña como obxectivo coñecer  a planific ación do traballo de Extensión 
Agraria no Estado Federal e nos länders (estados federados). Coñecemos 
como se coordinaban as negociacións coa CEE, en concreto sobre o deseño 
e aplicación da Política Agraria Co mún (PAC) e a participación dos 
länders, por delegación do goberno centr al, cando se trataba de Directivas 
da CEE que afectaban especialmente a un ou varios länders. 

Faltaban dous anos para que as com petencias do SEA e os seus recursos 
humanos e materiais fosen transferidos polo Estado á Xunta de Galiza. 

No 1980, asinouse o acordo de Coopera ción Técnica entre o Goberno de 
España e o da República de Guin ea Ecuatorialsobre extensión e 
capacitación agraria. Formáronse unha promoción de axentes de EA e unha 
de axentes de Econom ía Doméstica na CENCA e outra de Axentes 
Forestais na ECA de Cazorla (Jaen). 

O CENTRO REXIONAL DE EX TENSIÓN E CAPACITACI ÓN 
AGRARIA 

O SEA com o Servizo Autónom o do Mi nisterio de Agric ultura foi un 
organismo moi descentralizado, com o xa dixemos, a Dirección Xeral de 
Extensión e Capacitación Agraria er a a responsable dos cursos de 
Formación e Especialización das dis tintas escalas administrativas que 
integraban o SEA. Tamén estaban centralizadas as publicacións de 
«Hojasdivulgadoras», películas, SEAF (artigos de intere se publicados en 
medios estranxeiros) Informacións SEA. Fichas Técnicas, «Hojas de 
Economía Doméstica», Progra ma de ra dio «EspañaAgrícola» (1966/ 80) 
etc. A partir de 1972, regularí zase a elaboración desta inform ación, 
«Normas sobre publicaciones », que faculta os Centros Rexionais a 
desenvolver estes medios de divulgación tanto internos como públicos. 

O Centro Rexional (CR) de Extensión e Capacitación Agraria, nu n 
principio chamado «InspeciónRegiona l de EA» localizouse prim eiro en 
Betanzos e na ECA de Guísamo (Ber gondo) e a primeiros do ano 1971 en 
San Lázaro (Santiago de Compostela) no que fora lazareto  e a parcela 
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anexa a el, de 7 Ha de superficie, cedida ao Estado pa ra este fin pola 
Deputación da Coruña. O CR dependía directamente da DX de Extensión e 
Capacitación Agraria do Ministerio de Agricultura. Mantiña unha absoluta 
autonomía para planificar e dirixir o traballo das axen cias comarcais e 
escolas de cap acitación agraria. Contab a coas axencias provinciais e d e 
zona que supervisaban as actividades de EA en cada provincia. 

O Decreto 2684/1971 que reorganizaba o Ministerio de Agricultura non 
institucionalizaba as Axencias Provinciais, evitando que se integrasen nas 
Comisións Coordinadoras Provincia is, presididas polo Delegado do 
Ministerio. A integración realizous e como unha colaboración, sen ter 
dependencia xerárquica nin orgánica dos Delegados. Esta liberdade de 
actuación mantívose ata a transferencia á CA. 

O director do CR, denom inado Rexedor de Actividades, dispoñía dunha 
equipa de Técnicos e Axentes Esp ecialistas que tiñan como función  
principal elaborar a base técnica para cada proxecto, coa finalidade de que 
os obxectivos form ulados para resolver situacións non desexadas se 
puidesen acadar con certeza e viab ilidade económica. Os técnicos e 
especialistas estaban en continua r eciclaxe, mantendo conta ctos co INIA 
(Centro de Mabegondo) Universidade, Misión Biolóxica de Galiza, Aula 
Dei (Zaragoza) Aulas de vitic ultura e enoloxía do Instituto Politécnico de 
Madrid etc. Elaboraban fichas técnic as, follas divulgadoras, libros etc. que 
se editaban na pequena im prenta do CR. Organizaban cursos para manter 
actualizados nas e volucións das t écnicas agropecuarias aos axentes  
comarcais de EA. 

En 1981, o CR asina un convenio co  Centro de TVE en Galiza par a 
emitir semanalmente, os m artes, un pr ograma de divulgación de técnicas 
agrarias innovadoras que estaban a ser empregadas en explotacións da nosa 
contorna. Tiña unha duración de 30 minutos. O programa denom inábase 
«O Agro» e era dirixido polo axente de EA D. Anxo Vázquez Pernas. 

Cando empezou a emitir a TVG, asinouse un convenio Consellaría-TVG 
para seguir co program a, que pasa  a denom inarse «TERRA». Vázquez 
Pernas seguiu a dirixilo ata a s úa xubilación en 2011. Na TVG em pezou a 
emitirse, co nome de «O AGRO», un inform ativo diario de 5 m inutos de 
duración. Os progra mas seguen vixe ntes actualmente denominándose O 
AGRO (diario) e LABRANZA, que desde 1990 se em ite os dom ingos. 
LABRANZA é o programa máis antig o da TVG e sem pre gozou na súa 
franxa horaria da máxima audiencia. Todo un éxito dun programa ben feito 
sen grandes recursos. 

No CR en 1983, sendo o seu dir ector D. Ángel Rubín, dotouno dos 
medios necesarios para que se puidese  producir vídeos que servían como 
material didáctico nos cursiños e es pecialmente nos cursos dirixidos ás  
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mozas/os que se incorporaban á expl otación agraria e tamén naqueles que 
se formaban a Axen tes de Substitución.  Os temas eran variados: m uxido, 
pastoreo racional, maquinaria, em prego correcto dos fitosanitari os, 
viticultura, enoloxía, manexo das vacas autóctonas en  pastos de montaña, 
conservación das forraxes ensiladas, cu ltivos, horticultura e floricultura, 
aplicación da PAC en Galiza etc. Este  material era produci do polo citado 
Anxo Vázquez e polo cámara D. Jesús Rodríguez Casabiell. 

En 1980, o CR logra que se autoricen encontros entre técnicos agrarios 
que desenvolven o seu trab allo en Galiza con técnic os agrarios das rexións 
portuguesas de Trás-os-Montes, Entre Douro e Minho. O primeiro encontro 
ten lugar no pazo de Mari ñán e o tema central trata sobre as repercusións 
que ocasionará a entrada na CEE de Po rtugal e España a esta Eurorrexión. 
Eses encontros serviron de base para que a partir de 1988 se desenvolvesen 
os programas Interreg (transfronteirizos) con fondos europeos. 

O CR, Axencias Provinciais e Comarcais de EA así co mo as ECA (agás 
a de Benquerencia) foron transferidas á Xunta de Galiza polo Decreto de 
Presidencia 3318/1982 do 24 de xullo.  No a no 2002, no DOG nº 41, 
publícase o Decreto 50/2002 do 14 de  febreiro. Neste Decreto non se 
menciona para nada ao SEA nin ás Axencias Comarcais. Hai que entender 
que estas son substituídas polas «Oficinas Agrarias Comarcais». 

O SEA desaparece por «om isión». Actualmente (2016), os agricultores 
seguen a dicir vou á «Axencia de Extensión Agraria» para que me axuden a 
cubrir papeis... Abandonouse o traba llo de «prom oción» e os ax entes 
convertéronse en burócratas, iso si, moi eficientes e con exquisito trato cara 
aos agricultores. Afortunadamente, mentres queden persoas que foron 
formados como «EXTENSIONISTAS» a EA seguirá viva. 

PROGRAMACION DO TRABALLO NAS  AXENCIAS 
COMARCAIS DE EA 

As Axencias de EA asentábanse nas vilas que eran cabeceira de comarca e 
comprendían varios concellos. Entre as características do SEA estab a a 
obrigatoriedade de que os e a s axentes fixasen a súa residencia no mesm o 
lugar onde a oficin a tiña o seu dom icilio. Era a prim eira vez que isto 
sucedía xa que outros servizos, com o os funcionarios de concentración 
parcelaria, residían na capital da  provincia. Esta proxim idade e 
accesibilidade favorecía m oito a em patía entre a poboación rural e os 
axentes. 
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O horario de oficina era partido, de  mañá e tarde, os axentes tiñamo s 
flexibilidade horaria debido a que moitas das actividades (cursiños,  
faladoiros informativos, reunións de grupo) se adaptaban ao horario de 
dispoñibilidade dos agricultores e se  celebraban pola noite . O traballo 
realizábase onde se atopaban os agricu ltores, agás os dí as de feira ou 
mercado nos que as visitas á «oficina»  eran moi numerosas. Nos locais  das 
axencias comarcais non existí an «mostradores» e na porta un rót ulo que 
dicía «PASE SEN CHAMAR». 

Outra das características do SEA era a grande aut onomía que tiñan a s 
Axencias Comarcais para desenvolver as súas actividades, aínda que todas 
estaban obrigadas a planificar o seu tr aballo, entre outras cousas, para que 
este puidese ser avaliado.  A filosofía de EA base ábase en axudarlle aos 
agricultores e ás agr icultoras a resolv er aquelas situacións desfavorables 
(problemas) que lles impedían o seu desenvolvemento socioeconómico. 

Pola natureza destes problemas, xunt ábanse en catro liñas de  traballo: I- 
Problemas de Explotación. II- Problemas de Familia. III- Problemas de 
Xuventude. IV- Problemas de Comunidade.Para determinar esta 
problemática, cada Axencia r ealizaba o prim eiro documento no que  se 
baseaba a programación, na lingua xe extensionista, denominábase Estudo 
de comarca. Nel escollíanse os problemas e xuntábanse por liñas de 
actuación determinando a prioridade de tratalos segui ndo criterios 
establecidos. No Programa de traballo recollíanse os proble mas 
seleccionados e a base técnica que ga rantía a súa correcta solución. Por  
último elaborábase o Plan anual no que se explicitaba n os proxectos de 
cada Liña de traballo, cos obxecti vos ben definidos, cuantificados e 
xustificados, así como o calendario de actividades para acadalos. 

Estudo de comarca 

Este documento esi xía a súa per manente actualización, debía darnos 
coñecementos básicos sobre as seguintes situacións: 

1.- O medio físico 
1.1 Factor xeográfico: Sit uación xeográfica (plano rexional ). 

Caracteres orográficos, hidrográficos, extensión por sectores produtivos. 
1.2 Factor solo: Formación e tipos  xeolóxicos comarcais. Caracter es 

edafolóxicos e relaci ón coa planta. An álise físico-química dos tipos de 
solo. Factores limitantes para as terras de cultivo. 
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1.3 Factor cli matolóxico: Réxime ter mométrico. Integral tér mica. 
Período de xeadas. Réxime pluvi ométrico distribución das chuvias. 
Ventos dominantes á súa intensidade. 

1.4 Factor ecolóxico, vexetal e animal. 
1.5 Factor hidrol óxico: Caracteres hidrolóxicos. Augas superficiais 

(fontes) e riqueza freática. Calidade das augas para o rego 
2.- O medio viario 
3.- O medio social 

3.1.- Factor dem ográfico: Dispersión, nº de núcleos, casas illadas. 
Poboación por actividade económica, idades e sexo. Estudo demográfico 
da poboación agraria: propietarios, cultivadores directos, arrendatarios e  
parceiros. Obreiros fixos e eventuais. Subemprego da poboación agraria 

3.2.- Factor sociolóxico: Estrutur a social. Movementos migratori os. 
Familia e fogar 

3.3.- Factor cultural: Ensinanza pr imaria, secundaria e profesional. 
Porcentaxe de analfabetos. Centros ou asociacións culturais. Análise do 
tempo libre no sector agrario 

3.4.- Factor sanitario: Condicións sanitarias dos núcleos de poboación: 
Auga corrente. Rede de sum idoiros. Rúas afirmadas. Asistencia  
sanitaria. Enfermidades dominantes. Zoonoses transmisibles 

3.5.- Factor económ ico: Renda total,  per capita e por sectores de 
produción. Análise do ni vel de vida no sector agrario (porcentaxe d e 
vivendas con lavadora, frigorífico, TV). 
4.- O medio político 

4.1.- Dependencias administrativas 
4.2.- Factor histórico: Evolución económica. Feiras e mercados locais 

e a súa evolución 
5.- O medio agrario 

5.1.- Factor agro-xurídico: Nº de explotacións, parcelamento e 
unidade mínima de cultivo. Formas e contratos de explotación. Medidas 
usuais e a súa equivalencia co sistema métrico. 

5.2.- Factor hidráulico: Superficie de regadío. Quendas da rega. Custo 
da auga de rega. 

5.3.- Factor mecanización: Est udo da mecanización agrari a. 
Agrupacións de utilización de ma quinaria en común (CUMAs). 
Empresas de alugueiro de maquinaria e o seu custo horario. 

5.4.- Factor coope ración: Movemento cooperativo agrario: de 
produción, abastecemento de inputs e co mercialización. Sociedades 
Agrarias de Transformación (SAT), CUMAS. Etc. 

5.5.- Factor fi totécnico e zootécnico: Estudo dos culti vos máis 
relevantes e conta de rendementos económicos. Variedades cultivadas. 
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Comercialización. Estudo da ganda ría por cada unha das especies 
existentes. Conta de rendementos económicos. Gandaría ligada á terra.  
Carga gandeira óptima. Gandaría sen terra e factores climáticos 
limitadores. Manexo dos esterco, etc. 
6.- O medio forestal 

6.1.- Estudo de cada unha das es pecies forestais dom inantes na 
comarca 

6.2.- Superficie de cada unha 
6.3.- Viveiros públicos e privados 
6.4.- Marcos de plantación segundo o seu aproveitamento 
6.5.- Fertilización. Loita contra pragas e enfer midades. Mecanización 

forestal 
6.6.- Estudo de cada un dos m ontes veciñais en mancom ún e o seu 

aproveitamento agro-forestal. Orga nización dos veciños com uneiros 
(estatutos e ordenanzas). Modelo de contratos con terceiros para: 
convenios públicos e priv ados, instalacións eóli cas, mineiras e outros 
usos 

6.7.- Fomento do asociacionismo forestal 

Programa de traballo 

A partir do Estudo de Comarca sele ccionábanse os problemasagrupándoos 
por liñas de actuaci ón e establecíase a prioridade de tratalos seguindo 
criterios coñecidos: 

Como criterio xeral, un problema non existía, para os extensionistas, 
mentres este non era sentido polos agricultores, ou no seu caso, pola 
comunidade rural. Para sensibilizar as familias agrarias para que adoptasen 
unha actitude de cam bio, organizábanse reunións inform ativas utilizando 
medios audiovisuais, visitas colectiv as a co marcas que tiñan resolto es e 
problema. Utilizabamos, neste caso,  metodoloxía de m otivación para 
acción: 

- Polo grao de sentimento dos agricultores 
- Pola facilidade da súa solución 
- Por ser «chave» para tratar outros problemas 
- Por ser abordable m ediante a m obilización dos propios recursos, 

entendendo estes dunha forma am pla, organización da base territorial 
mediante a solicitude da concentraci ón parcelaria, capitalización das súas  
explotacións mediante a utilización do crédito oficial e privado 
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- Porque contase cun «obxectivodi ana» suficientemente amplo que 
permitise superar os factores limitadores da comercialización da produción, 
máis aló dos mercados locais. Pasar da autarquía á economía de mercado. 

- Por dispor de base técnica sufi cientemente probada que perm itise a 
solución do problema. EA non experime ntaba nin investigaba. Outra cousa 
é que, en colaboración con o INIA, Univ ersidade e casas comerciais, se 
establecese unha rede de cam pos de ensaio e xornadas de dem ostración e 
utilización de maquinaria. 

Plan anual 

Os plans anuais de traballo recollía n os compromisos de actuación en cad a 
liña de traballo: I- Explotacións, II- Familia, III- Xuventudes e IV- 
Desenvolvemento das comunidades. En cada liña, establecíanse os distintos 
Proxectos cos obxectivos e o seu corre spondente calendario de actividades: 
reunións, visitas colectivas, cursiños, etc. As actividades debían ser  
suficientes, en cantidade e calidade, para que lles permitise aos agricultores 
acadar os obxectivos sinalados. 

Cómpre aclarar que, a partir de 1970, a form a de realizar a pl anificación 
do traballo mudou dun xeito substancial. Nese ano, entraron a traballar no 
SEA catro sociólogos e un econom ista. Entre os sociólogos estaban Carlos 
Romero Herrera, mais tarde m inistro de Agricultura (1982/91) e Ramón 
Muñiz de las Cuevas, que desenvolveu o seu traballo no CR de Galiza. 

Os axentes de EA cambiaron a forma de programar o traballo. Pasouse 
de informar os agricultores dos obxec tivos proxectados, para realizala coa 
participación activa deles.  Para logralo, recibim os unha am pla formación 
teórico-práctica sobre dinám ica de grupos. Cada axen cia comarcal 
empezou a organizar grupos de acción e discusión coa  finalidade de que 
fosen eles os que det erminasen os obxectivos de cada proxecto. Esta nova 
forma de traballar perm itiunos «descubrir» os líderes que foron 
fundamentais para vencer a resistenci a ao cam bio e ro mper co, m oitas 
veces paralizante, control social. 

 
Liña I. Exemplo da planificación do traballo coas explotacións 

agrarias 
As explotacións agrupábanse en va rios conxuntos homoxéneos, segundo 

dous indicadores: 
1º Pola Orientación Produtiva (OP)(v acún de leite, de carne, horta, 

vitícolas, cultivos herbáceos, cultivos de froita etc). 
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2º Pola Dimensión da súa Base Territorial. 
O factor limitador da maioría das e xplotacións para acadar a viabilidade 

económica, segundo a súa OP, era a pequena Superficie Agrícola Útil  
(SAU) que xestionaban. Pola contra, non se consideraba determinante, para 
non incluíla no mesmo conxunto, que tivese un sistema de produción máis 
ou menos atrasado xa que, se potencialmente posuía os m esmos recursos, 
nada lle im pedía emprender o proceso de cam bio que outras ti ñan 
realizado. 

No 1972, unha explotación consideráb ase viable se era capaz de 
retribuír, co salario m ínimo interprofesional, as  Unidades de Trab allo 
Familiar (UTF) que se ded icaban a tempo completo a coidar da 
explotación. 

Como exemplo do grao do i ncremento da dimensión do sistema de 
produción que tiveron que afrontar as explotacións leiteiras para manter a 
súa viabilidade, pódenos valer a seguinte referencia: 

En 1981 o BOE publica«ElReglamentoEstructural de la Producción de  
Leche» (REPL). Consideraba que unha explotación leiteira (Granjas de 
ProducciónLechera) era viable, si polo menos contaba con 10 vacas de 
muxir, producía 30 000 litros/ano, tiña equipo de muxir mecánico e posuía 
tanque de frío. Para acadar esta esixencia establecéronse liñas de crédito 
oficial que facilitaba a capitalización das explotacións. 

Actualmente, con sistemas de produción de baixo custo, para retribuír co 
mesmo criterio a 1,5 UTF, teríase que producir por riba dos 350 000 l/ano. 
Con vacas de 10 000 l/ano necesítanse 35 vacas/explotación. 

Por cada conxunt o homoxéneo de expl otacións, as axencias comarcais 
organizaban grupos de traballo, con reunións especificas mensuais, nas que 
se analizaba e actualizab an os obx ectivos programados. Destes grupos 
xurdiron os Seminarios de Xestión de Explotacións (SEGE) que, partindo 
dunha sinxela contabilidade, perm itían facer a sú a análise de resultados 
técnico-económicos, tanto vertical (comparando a súa evol ución consigo 
mesma) como de grupo. 

Na análise de grupo, ordenábanse as  explotacións en tres categorías: 
cabeza (25%), media (50%) e cola  (25%) segundo o índice escollido. 
Agrupábanse segundo a Marxe Neta da s explotacións (M N/Explot.) ou 
pola MN/l, MN/UTH, MN/Ha, MN/Vaca . O índice escollido dependía dos 
factores de produci ón que se quixe sen analizar en cada sistem a de 
produción. 

Este método perm itíalles ás explot acións, de m edia e cola, seguir a 
evolución das de ca beza. Para mellorar os resultados do grupo de cabeza, 
ademais da análise vertical, seguías e a metodoloxía da «horqui lla» que 
facilitaba simular como a introdución de  variacións dun ou varios factores 
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alteraban os resultados  económicos do conxunto do sistema produt ivo. 
Exemplo: aumentar o nº de vacas do rabaño podía resultar negativo debido 
a que a MN/litro dim inuía o suficiente para repercutir negativam ente na 
MN da explotación. 

Os SEGEs, xunto co grupo de explotacións leiteiras que realizaran plans 
de mellora dirixi dos pola Axenci a de Desenvolvem ento Gandeiro, 
constituíron en 1987 a Asociación de Xestión de Explotacións dependente 
da Consellaría do MR (AXE-0 0) que editou ata 2013, baixo a dirección de 
D. Fernando Barbeyto Nistal os resulta dos técnico-económicos da análise 
de grupo de máis de 300 explotacións. 

Xestionar unha explotación é tomar decisións. Se estas están baseadas en 
«datoscertos», o risco de equivocarse minimízase. As explotacións leiteiras 
familiares, na actualidade, son pe quenas empresas que requiren unh a 
complexa xestión. 

Os fondos europeos subvencionan a creación e funcionam ento de AXEs 
nas distintas orientacións produtivas  das explotacións. As cooperativas e 
organizacións profesionais agrarias son actualmente as titulares das AXEs. 

Os resultados do traballo do SE A coas explotacións teñen sido 
satisfactorios e moi valora dos polos agricultores. Im os por algúns 
exemplos: 

No ano 2000, 35. 000 explotacións posuían cota para producir e 
comercializar 1,7 millóns de toneladas de leite, das cales máis de 15 000 
tiñan realizado plans de mellora, b aixo o asesoramento do SEA, que lles 
permitía cumprir coas esixencias, xa  citadas, establ ecidas no REPL. A 
innovación neste tipo de explotacións foi constante, pasaron da alternativa 
a dúas mans (trigo-nabos-m illo-patacas) a unha rotación de pradeiras  
artificiais e millo, conservación da forra xe en silos, construc ión de cortes, 
salas de m uxir, fosas de xurro. Me canización individual ou en grupo, 
introdución das vacas frisoas, mellora  continua da calidad e xenética do 
gando, etc. 

En 1989, entrou en funcionamento o «Laboratorio Interprofesional  
Galego» (LIGAL) en Guísam o (Bergondo) para controlar a calidade 
hixiénica, sanitaria e nutri tiva do le ite comercializado e dos queixos c on 
DO. Nesta serie de anos, o leite de Galiza ten acre ditado ser o de mell or 
calidade do producido no Estado. 

Actualmente, marzo de 2016, 9 003 explotación producen 2,6 millóns de 
t./ano, preto do 40% do leite producido no Estado.  O desenvolvemento do 
sector produtor foi sobresaínt e, non sucedendo igual co sector industrial. 
Esta situación, xunt o a outras, ocasi ona que o lei te galego sexa o peor 
pagado. 
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O SEA asesorou as explotacións de gando vacún de carne: vaca-becerro-
prado, baseándose na tecnoloxía de senvolvida no CIAM, onde cóm pre 
salientar o traballo de D. Jaime C ea e o seu equipo, que perm ite obter 
canais de excelente calidade minimizando a utilización de ali mentos 
concentrados. Son mais de 12 000 explotacións con est a OP as que 
adoptaron este sistema de produción.  Moitas delas con razas autóctonas: 
rubia galega e morenas do noroeste (cachena, vianesa, limiá e frieiresa). 

En 1989, nunhas xornadas celebrada s na ECA de Guísam o (Bergondo), 
por iniciativa de D. Ma ximino Viaño, sobre a nece sidade de diferenciar a 
carne dos becerros criados e sacrifi cados en Galiza dos cebados noutras 
CC.AA., viñan sacrificarse ao s matadoiros galegos para co mercializalos 
como Carne de Galici a. Acordase crear a marca de cali dade 
«TerneraGallega». Esta marca ten un crecemento espectacular sendo, máis 
tarde, recoñecida pola CEE co mo Indicación Xeográfica Protexida (IXP). 
Actualmente, comercializa 80.000 c anais/ano. Dentro desta IXP, 
comercializase, con selo  diferenciado, a «Terne ra Suprema» que está 
considerada como un produto «delicatessen». 

Nas comarcas vitícolas, o SEA asesor ou os agricultores na reconversión 
dos viñedos, recuperando as vide s autóctonas en cada unha das 
Denominacións de Orixe e de Viños da Terra. Impulsou a recuperación das 
plantacións en socalcos, na chamada viticultura he roica (Ribeira Sacra e 
Valdeorras). Impartiu un sistema de formación continua para modernizar as 
prácticas enolóxicas e im pulsou o asoci acionismo para a integración dos 
viticultores en adegas cooperativas. 

Compre subliñar o traballo da Axen cia Comarcal de EA de Valdeorras, 
onde os axentes D. Horacio Fernández Presa e D. José Luís Bartolomé,  
ademais de promoveren a recuperación da variedade godello (REVIVAL), 
en colaboración coa Facultade de Fa rmacia da USC, cultivaron lévedos 
autóctonos que perm itiron recuperar o xenuíno arom a e sabor dos 
excelentes viños desta DO. 

En horticultura, o SEA program ou o traballo en Áreas Naturais de 
produción que agrupaban a varias Axencias Comarcais. En 1989, en 
Salceda de Caselas comeza as  ac tividades a Estación Experimental 
Agrícola do Baixo Miño. Cóm pre destacar o labor do axente do SEA e 
director do centro D. José Manuel Rodríguez Bao que, polo m étodo de 
selección masal, obtivo un pemento «tipoPadrón» que non pica. Esta 
variedade, denominada Enten za, está i nscrita no rexistro  de sem entes e 
plantas de viveiro, dependente do Mini sterio de Agricultura e autorizada a 
súa comercialización polo Consello da Xunta de marzo do 2000. 

Na área do Baixo Miño, cóm pre destacar os resultados a cadados pola 
Axencia do Rosal (A Garda, Oia e O Rosal). Partindo dunha Demostración 
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de Resultados (1970) co Pla ntel de EA de Pancenteno (O Rosal), os 
cultivos forzados de horta e flor de senvolvéronse rapidamente, igualmente 
sucedeu coas plantacións de kiwi. A comercialización estivo asegurad a 
mediante as sociedades cooperativas  e SATspromocionadas pola Axencia: 
El Pilar, horta e flor, e Porta do Rí o Miño: horticultura,  Reboullo e Baixo 
Miño: kiwi. Hoxe esta comarca constitúe a área mais extensa de Galiza en  
horta, flor e kiwi. 

Tamén cómpre destacar o desenvolvemento da horticultura nas áreas de: 
Cambados,  Ferrolterra (Cooperativa de  Narón) Melide (Coop. Melisanto) 
Mariñas luguesas, con predominio de cultivos non forzados: cebola, 
coliflor tardía, repolo, pemento de Piñeira, que hoxe é unha variedade 
recoñecida e faba de Lourenzá que conta con DOP. 

A promoción da apicultura polo SE A vén de vello. No ano 1966, na 
ECA de Monforte de Lem os, impártense os primeiros cursos para a 
formación dos ext ensionistas nesta materia. D. Amador Rodrí guez 
Troncoso, ex director (Rexedor) do CR de EA, foi o mellor valedor para 
que o mel fose o pri meiro alimento en acadar o recoñecemento de calidade 
diferenciada: «Produto de Calidad e-Mel de Galicia» (Decreto 69/1988). 
Hoxe é recoñecido co mo IXP-Mel de Ga licia. O traballo de investiga ción 
do profesor da Facultade de Farm acia da US C, D José Francis co 
HuidobroCanales, resultaron determinantes para o recoñecemento europeo 
da calidade do mel producido en Ga licia. Alemaña é o principal país 
importador do mel galego. 

Galiza está a deixar de  ser un país m icófugo, en parte, grazas á  
promoción no aproveitamento dos cogomelos que ten realizado o SEA. En 
1964, no Centro de Investigación Fore stal de Lourizán (Pontevedra), 
asisten a un curso sobre as posibilidad es do aproveitamento dos cogomelos 
en Galiza varios axentes de EA, entr e eles Constantino Mariño Torrei ra, 
que había pouco tem po abrira a of icina da Fonsagrada. En 1981, a 
Facultade de Farmacia da USC organiza a III Semana Micolóxica Galega na 
que os profesores D. Luís Freire e Dn a. Marisa Castro, coa colaboración de 
Mariño, daquela na oficina comarcal  de Foz, abren ao gran públic o a 
investigación e a divulgación científica da  micoloxía. Os/as axentes de EA 
promocionaron de form a directa a cr eación de máis de 30 asociacións 
micolóxicas. En 2003, J. M. C. Marcot e, M. Pose e J. M. Traba publican 
Setas de Galicia, editado pola Xunta, que está considerado como a «Biblia» 
da micoloxía galega. 

 
Liña II: Traballo coas familias e mulleres rurais 
Para chegar a todos os mem bros das familias agro-rurais, o SEA crea en 

1960 a escala de Axentes de Economí a Doméstica. A misión destas 
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compañeiras consistía en solucionar problemas coas labregas que afectaban 
á vivenda, alimentación fam iliar e repa rto de tarefas na  explotación. Ata 
entón, a única información e formación que recibían as mulleres rurais, fóra 
da idade escolar, era a que, de  xeito esporádico, im partía a 
«SecciónFemenina» por medio das de nominadas «CátedrasAmbulantes». 
(A Sección Femenina formaba parte da «Falange  Española y de la 
JONS»). 

As axentes de ED tamén tiñan a obrig a de fixar a súa residencia no lugar 
onde se situaba a oficina da axen cia de EA, integráronse no equi po 
comarcal e programaban o traballo a partir do Estudo da Comarca, que se 
ampliou nos apartados que descri bían, o estado das vivendas, o 
equipamento familiar, os modelos de alimentación e o traballo da muller na 
explotación. As axentes destinadas en  Galiza axiña descubriron que definir 
como «ama de casa» non deixaba de ser un eufem ismo para referirse á 
muller labrega. 

Recentemente, nunha entrevista para Tempos Novos (nº 224) feita a un 
gandeiro de Cabanas (A Ba ña) referíndose ao trab allo que se realizab a na 
explotación familiar, despois da súa in corporación a ela (1973), dicía: «A 
explotación levabámola exclusivamente entre a miña muller e mais eu. Ela 
traballaba máis ca m in, pois amai s do traballo na explotación tiña que 
coidar da familia e así foi ata que se  incorporou o fillo e contratam os os 
traballadores». 

A programación das súas actividades foi, desde un principio,  compartida 
pola mulleres e mozas rurais. Organizaban en cada parr oquia un grupo de 
mulleres coas que analizaban os prob lemas que afectaban  as familias nos 
proxectos antes citados. 

No caso da alimentación, de forma xeral, observouse un baixo consum o 
de hortalizas, froitas, peixe e, en m oitas zonas, de derivados l ácteos. Para 
motivalas cara ao cambio da dieta, apoiábanse frecuentemente nos médicos 
da comarca que relacionaban a alimen tación desequilibrada con problemas 
de saúde, especialmente nos nenos e nenas e nos maiores. 

As axentes de ED, boas comunicador as e que coidaban con detalle a 
preparación de cada reunión, procurab an utilizar unha linguaxe que fose 
comprensible para o grupo. A exposición ía sempre acompañada de axudas 
audiovisuais (diapositivas, franelógrafo, películas, vídeos, carteis, etc). Ao 
remataren, entregaban follas divulgadoras que resumían o tema tratado. 

Seguindo co desenvolvemento deste proxecto, pódese observar com o 
«mellorar a calidade de vida aproveitando mellor os seus recursos» era algo 
máis que un slogan.  Polos anos 60 e 70, a maioría dos fogares rura is 
carecían de frigorífi co. Para poder di spor de hortal izas todo o ano, ha bía 
que producilas e logo conservalas. 
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Cos «grupos de m ulleres rurais» de señaban os hort os familiares: 
superficie e alternativa de cultivos. Establecían morteiros comunitarios, con 
cama quente e cultivos baixo túnel pr otexidos por láminas de polietileno. 
As plantas pasaban aos hortos e despois de ser aproveitadas as hortalizas en 
sazón, as colleitas sobrantes: xudías ve rdes, chícharos, tomates e pementos 
eran conservadas, en frascos de cristal con tapa hermética, despois de seren 
esterilizados ao baño de maría. En m oitas comarcas, tamén se conservab a 
bonito (atún branco do norte) seguindo o mesmo método. 

En colaboración cos m édicos da co marca, impartiron faladoiros e 
cursiños sobre sanidade preventiva e educación sexual. 

No proxecto de «Mellora da Vi venda Familiar», un dos obxectivos 
principais foi quitar da casa as co rtes do gando, que xe ralmente ocupaban 
parte dos baixos da vivenda, dotalas de servizos hixiénicos e dividir o 
sobrado en alcobas. Este proxect o gardaba rel ación directa co de 
«abastecemento de auga corrente ás vivendas» e en moitos casos coa rede 
de sumidoiros. 

Como a muller labrega tiña o triplo pa pel; de coidar a fam ilia, traballar 
na explotación, na maioría dos cas os sendo a súa titular, e ser mem bro 
activo da comunidade, resultaba evidente que as actividades do SEA coas 
mulleres debían atender esta circuns tancia. Os cursi ños pasaron a ser 
mixtos, igual que os grupos de xe stión das expl otacións (SEGES). As 
mulleres eran moito mais coidadosas en  levar as anotacións contables e de 
control técnico. 

A modo de exemplo, pode servir o se guinte: nos primeiros tempos, os 
cursiños sobre m uxido mecánico eran  convocados para homes cando, na 
maioría dos casos, quen realizaba esta tarefa eran as mulleres. 

Aínda que se tardou tem po en recoñecelo, a equipa da axencia debía ser 
multidisciplinar e tan importante era o traballo como axentes promotores de 
cambio dunha escala como o da outra. 

 
Liña III: Traballo coa xuventude rural 
O traballo do SEA coa m ocidade agro-rural empregaba a metodoloxía 

desenvolvida polos extensionistas norteamericanos (EE.UU.) nos clubs 4H 
(iniciais en inglés de: cabeza, mans, corazón e saúde). O lema era Aprender 
facendo,e empregábase un sistem a de aprendizaxe baseado no 
«PlanDalton» (Deseñado por HelenParkhurs a pri ncipios do século 
pasado). 

Os mozos e mozas, despois de rema taren a ensinanza obrigatoria e que 
permanecían nas explotacións familiares, eran invitados a formar parte do 
«Plantel de Extensión Agraria» que estivese máis próxim o ao seu 
domicilio. Nos anos 60, os equipos discriminaban por xénero. Empezaban a 
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súa actividade en novem bro e remata ban no m es de xuño, en horario 
vespertino. Había excepcións e algúns mantiñan actividade todo o ano. 

A aprendizaxe consistía en que cad a «traballador» descubrise un centro 
de interese ou tarefa que  ía desenvolver na súa ex plotación familiar. Para 
executala, necesitaba formación te órica, que lle impartían os/as  
colaboradores do SEA, xeralmente mest res. A formación agropecuaria er a 
impartida polos exte nsionistas e a poiábase no caderno «A sí é a m iña 
explotación» que o/ a alumno debía cum primentar. Cando facían os 18 
anos, as tarefas podían ter con tido económico e requirían pequenos 
investimentos, para as que dispoñían de micro préstamos subvencionados. 

Esta ensinanza non regrada foi moi ben acollida polos mozos/as e as súas 
familias. A finais dos anos setent a existían 170 «equipos» con máis de 
3000«traballadores». Cómpre destacar o labor cul tural que tiveron estes 
centros, sirva como exemplo o «Plantel de EA de San Miguel de Reinante» 
(Barreiros), que contou cun grupo de teatro, que despois de actuar nas vilas 
da mariña acudiu ao festival de Ribadavia para representar Os vellos non 
deben namorarse (1974) e a Fiestra Valdeira (1975). 

As ensinanzas r egradas impartíanse nas Escol as de Capacit ación 
Agraria: Sergude (Boqueixón), Guísamo (Bergondo), Monforte de Lemos, 
Lourizán (Pontevedra) e a Granxa da Deputación (Ourense). Daquela aínda 
non se crearan as ECAs de Becerreá e Pedro Murias (Ribadeo). O título de 
capataz agrícola era expedido polo Ministerio de Agricultura. 

A Lei xeral de Educación de 1970 modificou substancialmente o 
panorama escolar de Galiza. As esco las rurais foron substituídas por 
concentracións escolares situadas na s capitalidades dos concellos. Est e 
cambio levou parello un notable aumento do fracaso escolar nos alumnos e 
alumnas das parroquias rurais. 

Debido a esta situación, ao meu parecer, unha orde do Ministerio de abril 
de 1971 e o Decreto 379/ 72 de Presi dencia do Goberno faculta ao 
Ministerio de Agricultura a im partir ensinanzas de Form ación Profesional 
de 1º e 2º Grao na modalidade Agraria.  Esta normativa permite ás axencias 
comarcais de EA crear os Cent ros de Capacitación Agraria ( CECA). Estes 
centros, baixo a supervisión do Ministerio de Educación, que é quen expide 
os títulos, supervisa os programas e o equipo de profesorado. 

Como xa dixen, o SEA crea a escal a de Monitores de Extensión Agraria, 
que son o piar para im partir as ensi nanzas da área de tecnoloxía agraria 
xunto cos axentes de EA. e das  axente s de ED. Para o re sto das materias, 
contrátanse profesores e profesoras  que permitan completar o cadro de 
ensinantes esixido polo Ministerio de Educación. 

Os CECAs fan prioritario a form ación xeral co obxectivo de que as 
alumnas e alu mnos poidan acadar, en  exames ex profeso, o título de 
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Graduado Escolar. O éxito destes centr os foi máis que aceptab le, preto do 
80% superaron este obxectivo no primeiro curso. No ano das transferencias 
do SEA á CA (1982) existían 14 CE CAs con 770 alum nos, dos que 207 
eran mozas. Nestas cifras non se contabilizan os matriculados nas ECAs. 

No ano 1974, para facilitar a incorpora ción dos m ozos e m ozas (18-
40anos) á explotación fam iliar, o MAPA  estableceu créditos con xuros 
subvencionados e unha prima de primeira instalación, a fondo perdido, que 
no ano 1975 era de 250 000 pt s. Nese tempo, un tractor de 90 cv custaba 
300 000 pts. Para acceder a estes pr éstamos as m ozas e m ozos debían 
elaborar un «Plan de Mellora» que puxese polo m iúdo os investim entos, 
financiamento e a evolución técnico-económica da explotación. Este estudo 
facíase co consello dos axentes do SE A e requiría un acordo fam iliar, onde 
lle cedía a xestión ou coxesti ón ao mozo e mo za incorporado e se lle 
recoñecía a propiedade das  melloras realizadas. Esta medida freou a 
continua fragmentación das explotacións familiares. 

Outra esixencia era que as mozas e m ozos incorporadas tivesen unha 
formación profesional acreditada, en caso contrario, es taban obrigados a 
realizar o «Curso de Form ación Empresarial Agraria». Os cursos ti ñan un 
contido segundo a OP da explotación (vac ún de leite e de carne, horta-flor, 
vitivinicultura, ovino-cabrún, fruticultura). Impartíanse en cinco módulos e 
tiñan unha duración de 200 horas. A asistencia media era de 750 
cursillistas/ano. 

Nesa época, co mezaron a funcionar os «Planteles con Tarefa de 
Empresa». Os mozos e mozas incorporados organízanse en grupos, 
segundo a OP da explotación, analiz an a proble mática que afecta ao 
conxunto das explotacións e xorden os  líderes que propoñen formar 
sociedades cooperativas para a súa solución. Son moitas as cooperativas 
que teñen a súa orixe nos equipos do SEA, entre elas: Ch ataca, hoxe Icos, 
Cogasar, Coelplan, Lemos, Xián, Fricoaga, Mopan, Codeira, O Caxigo, Os  
Irmandiños, Central de Frades, El Plan tel, Pico Sa cro, Melisanto, O Val, 
Cusoviame, O Rodo, Trasdeza, Cooa for, Xuncoga (2º grao), Maceda, 
Hortoflor, etc. 

 
Liña IV: Desenvolvemento comunitario 
Galiza ten máis de 30 000 núc leos de poboación, preto do 50% dos do 

Estado, este xeito de asentament o contribúe a que m oitos deles non 
contasen con servizos básicos. A mediados dos anos sesenta, sendo director 
xeral do SEA D. José Garc ía Gutiérrez, establece unha liña de axudas para 
que as comunidades rurais se organicen e realicen accións comunitarias que 
resolvan problemas que afectan o seu benestar colectivo. 
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A «filosofía» desta liña de actuación no n valoraba, de xeito prioritario, a 
categoría da acción comunitaria executada, a valoración funda mental era o 
aumento da capacidade  organizativa e de actuación que a comunidade 
acadaba durante o desenvolvemento da mesma. A metodoloxía empregada 
era sinxela. Os axentes de EA convo caban os veciños dunha parroquia  ou 
lugar a unha reunión na que, despois de expoñer a nova li ña de traballo,  
convidaban os asistentes a que m anifestasen aqueles problemas que 
afectaban a súa calidad e de vida. Os proble mas eran apuntados e 
sometíanse a debate para seleccionar aquel que fose má is sentido polos  
asistentes. 

Nesa mesma reunión, escollíase o Grupo Iniciador que era encargado de 
analizar os custos e propor os dife rentes xeitos de actuación para a súa 
solución. Realizado o seu come tido, a comunidade elixía a Comisión,que 
podía coincidir ou non coas persoas que formaran o grupo inicial. Esta 
metodoloxía de traballo perm itía aos extensionistas descubrir os 
«líderesinformais» da com unidade xa que os líderes formais: al caldes, 
presidentes das «Hermadades de Labradores»etc. eran persoas non electas e 
moitas veces non contaban coa estimación dos l abregos e labregas. Nas 
normas internas do SEA, recomendábase  que se evitasen enfrontam entos 
coas autoridades e que estas fose n convidadas á festa do «ram o» para 
agradecerlles a súa colaboración. Có mpre destacar a grande axuda de 
moitos cregos rurais na organización das co munidades, moitas v eces 
formaban parte do «grupoiniciador» e case nunca, por decisión propia, das 
comisións. Querían que o protagonismo fose dos veciños. 

Como exemplo da im portancia que ti vo esta liña de traballo, citarei o 
levado a cabo pola Axenci a Comarcal da Cañi za: no período 1968/ 76 
realizáronse 1 400 accións comunitarias, das que 250 eran traídas de auga a 
domicilio noutros ta ntos lugares, or ganizáronse coa redacción das súas 
ordenanzas, 50 agrupacións de com unidades de m ontes veciñais en 
mancomún, fomentando neles a expl otación da gandaría extensiva, 
promoveu a solicitude de 11 concentracións parcelarias, en colaboración co 
IRYDA, 980 accións de pequenos regadíos. 

Ademais deste tipo de acció ns comunitarias, que ían destinadas a 
mellorar o benestar das com unidades rurais, tamén se desenvolvían out ros 
proxectos que trataban de resolver  problemas económicos e que para 
solucionalos era necesario afrontalos de xeito colectivo. 

No traballo coa mo cidade rural xa mencionei as actividades realizadas  
polos «planteles de EA co n tarefa de em presa». Os 
extensionistas«descubrían» os líderes destes grupos que, xunto cos que 
xurdían das accións comunitarias, formaban o «grupoiniciador». Este grupo 
analizaba os probl emas que tiñan as explotacións: abastecemento de 
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insumos, rendibilidade, uso de maqui naria no m inifundio, industrias de 
transformación das producións para  o consum o (adegas cooperativas, 
industrias lácteas, cárnicas, hortícolas…), comercialización das producións, 
explotacións comunitarias de terra  e gando e intercoope rativismo para 
favorecer as economías de escala. 

Coido que o SEA en Galiza foi o prom otor do cooperativismo 
democrático fronte ao impulsado pola «Obra Sindical de Cooperación»que 
o enquistaba nunha superestrutura esta tal de corte fascista (Lei de 
Cooperativismo de 1942) que esti vo vixente ata 1978, onde un novo 
«Regulamento» abría as portas a un coope rativismo participativo e libre de 
ataduras gobernamentais. 

 

METODOLOXÍA EMPREGADA POLO SEA 

As actividades desenvol vidas polo SE A eran a ferram enta de traballo 
empregada para que as agricultora s e agricultores puidesen acad ar os 
obxectivos programados. Dividíanse en: individuais (visita á oficina, visita 
á explotación e correspondencia persoal); de grupo (reunión, demostración 
de método, demostración de resultados, cursi ños, visitas e viaxes 
colectivas); e de masas(follas divulgadoras, fichas técn icas, cartas 
circulares, campañas, prensa, radio e TV). 

A Visita dos agricultores á oficina estaba moi analizada para evitar que 
houbese barreiras, entre agricultores e axentes de EA, que dificultasen a súa 
comunicación. Os locais das axencias  comarcais, aínda que m oitos deles 
tiñan limitacións de espazo, dividí anse nun despacho de entrada onde 
traballaban a auxiliar ad ministrativa e un axente co marcal de EA. O 
agricultor era recibido e saudado polo ax ente para facilitarlle o diálogo e 
lograr que se sentise cóm odo. Contaba ademais con dous despachos 
individuais, o do axente xefe da axenci a e o da axente de ED. Tratábase de 
preservar a intimidade cando o motivo da visita así o requiría. Estas visitas 
permitían tamén organizar visitas á explotación e celebrar reunións 
familiares nas «casas» dos agricultore s. Este último era un método custoso 
pero moi eficaz, e facilita ba a actitude das fam ilias cara aos procesos d e 
cambio. 

A Reunión foi o método m áis empregado para tratar todo o tipo de 
asuntos de interese xeral, de explotacións, familias, mocidade e 
imprescindible nos proxectos de desenvolvemento comunitario. Nos cursos 
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de formación déronnos normas pa ra que unha reunión resultase de 
utilidade: 

Saber que dicir, como dicilo, dicirlle aos agricultores o que hai que facer, 
as súas vantaxes e dificultades. Co mo facelo. Emp regar o menor temp o 
posible. Gañar o auditorio, non contra rialo. Mirar o auditorio de fronte. 
Empregar a linguaxe dos agricultores. Non ser petulante. Citar exem plos 
locais. Empregar axudas audiovisuais que faciliten a com prensión. Cando 
se fan preguntas, repetilas para que todos se informen. Facer un resumo con 
motivación que incite á acción. 

A Demostración de Método foi unha práctica das m áis efectivas das 
empregadas polo SEA, aproveitaba o es tímulo da im itación directa. Para 
que fosen máis ef ectivas, realizábanse cos m edios dos que dispoñía o 
agricultor. A dem ostración de m étodo sempre abordaba unha ensinanza 
dunha técnica agraria. Precisaba que pr eviamente se escollese o lugar e o 
material que se ía ut ilizar. O axente  levaba unha folla indicando os pasos 
para seguir, na maioría dos casos lim itábase a dirixir a un dos asistentes, 
para que  fose el o que a realizase.  Empregouse moito en: horticultura para 
facer morteiros baixo túnel de po lietileno, escornado das vacas, muxido 
mecánico, sementeira de pradarías ar tificiais, ensilado para a conservación 
das forraxes, emprego do ácido fórmico para mellorar os ensilados de herba 
mollada, manexo das maquinas agrí colas etc. As axentes de ED 
empregaban este método para ensinar a conservar e preparar os alimentos. 

A Demostración de Resultado é un método de ensinanza que trata de 
levar a práctica un feito coñecido e xa probado, seguindo unhas técnicas 
innovadoras determinadas que per mitan comparar os resultados acad ados 
cos que se obtiñan habitualmente. Os  extensionistas presentan e acor dan 
cos participantes a maneira de avaliar que se vai seguir e os t empos en que 
se realizarán estas avaliacións. 

Como xa se dixo, o com ezo da modernización da horticultura, no Baixo 
Miño, tivo a orixe nunha demostraci ón de resultados le vada a cabo pol o 
«Plantel de Pancenteno» (O Rosal). Na DR empréganse moitos métodos: 
faladoiros de especialistas, DM, cursi ños e visitas colectivas. É o método 
máis seguro para darlles confi anza aos agricultores, de  que son quen de 
guiar cos éxito os plans de mellora nas súas explotacións. 

Os cursiños son a mellor ferram enta para capacitar a un grupo de 
agricultores e agricultoras, con intereses comúns e recursos semellantes, na 
solucións dun problema sentido. Era un método moi intensivo, con máis ou 
menos duración no tem po. Moitos deles er an modulares e celebrábanse ao 
longo do ano. O seu programa era coidadosamente planeado para permitir a 
colaboración de axentes especialistas en  distintas actividades, xeralmente 
en faladoiros de contido técnico e DM de maquinaria agrícola. 
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O SEA durante moito tempo financiou os cursos con fondos do Padroado 
de Promoción do Traballo (PPT) e do Padroado de Igualdade de  
Oportunidades (PIO). Coas becas conced idas aos asistentes pagábanse as 
colaboracións dos profesores alleos ao SEA e financiábase unha viaxe 
colectiva ao rematar o cursiño. 

As Viaxes colectivas sempre tiñan unha finalidade educativa relacionada 
con prácticas agrarias especificas. Eran meticulosamente planificadas. 
Contactábase coas persoas que nos ían atender, xeralmente axentes de EA,  
que facilitaban o encontro cos respons ables das explotacións ou em presas 
que se prevían visitar. Conviña levar un megáfono para facilitar a audición 
das explicacións 

A cada participante entregábase lle un mapa programa detallando os 
lugares e horario das visita s. Esixíase puntualidade rigorosa. Como 
exemplo da eficacia deste método, po do dicir, con coñecemento de causa, 
que as estabulacións libres empezaron a construírse na ma riña «oriental» 
despois dunha visit a á comarca cántabra  de Solares e á catalá da Seo de 
Urgel. 

CONCLUSIÓNS 

O SEA era un Organism o Autónomo do Ministerio de Agricultura creado 
no ano 1955. A función do SEA era: «Axudar os agric ultores a que 
mellorasen o seu nivel de vida mediante o mellor aproveitamento dos seus 
recursos». Foi un servizo educativo. 

Organizábase de forma d escentralizada por rexións que pract icamente 
coincidían coas CC.AA. actuais. Agás as CA uni provinciais e Navarra, na 
que esta función era realizada  polos servizos agrarios de Deputación Foral. 

Contaba cos SS.CC. en Madrid, que ga rantían a coherencia de actuación 
en todo o Estado e encargábanse da form ación e especialización das 
distintas escalas que com poñían o SEA. Esta formación levouse a cabo na 
parcela «ElEncín» e na Escola Centr al de Capacitación Agraria de San  
Fernando de Henares (CENCA). 

Os axentes de EA eran formados como especialistas en comunicación co 
fin de prom over cambios  de actitude  nos agricultores mediante a s úa 
participación activa na solución dos seus problemas. 

Partíase dun feito certo: A agricultura fana os agricultores e agricultoras, 
se se pretenden cam bios positivos no  sector agrario, tra ballemos cos 
agricultores mediante a motivación e a capacitación para que estes se 
produzan. Digo traballar cos agricultores, non para os agricultores. 
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O traballo desenvolvido polo SEA en  Galiza tivo m oito recoñecemento 
tanto polos agricultores como pola sociedade rural en xeral. 

O SEA foi transferido á CA en 198 2. Desapareceu por om isión no ano 
2002. Os agricultores ás Oficinas Ag rarias Comarcais aínda lle seguen a  
chamar Axencias de Extensión Agraria. 
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1. DEFINICIÓN/DESCRICIÓN DE MUSEOS DEDICADOS Á CIENCIA 

Ao afrontar este capítulo, o primeiro interrogante que xorde é cales son as 
institucións dedicadas á ciencia que podemos incluír dende termos como 
museos e gabinetes. 

Partiuse, no primeiro caso, da definición que os Estatutos do ICOM 
(International Council of Museums ) fan de museo como unha institución 
permanente, sen ánimo de lucro, ao servizo da sociedade e do seu 
desenvolvemento, aberta ao público e que leva adiante investigacións referentes 
ás testemuñas materiais do ser humano e da súa contorna, que adquire, conserva 
e dá a coñecer eses materiais e, especialmente, os expón coa finalidade de 
promover o estudo, educar e deleitar. 

Dentro desa definición admítense como propiamente tales toda unha serie de 
tipoloxías, e o número de centros de ciencias que poderiamos seleccionar varía 
moito na medida en que flexibilizamos as condicións que debe cumprir un 
museo. 

Era necesario, pois, un paso máis na selección, de entre os centros 
identificados como museos e centros interactivos, cales cumpren un traballo 
continuo de divulgación da ciencia que vaia máis alá da súa mera existencia? 

De feito, se simplemente tomamos como referencia a utilización, non oficial, 
da denominación de museo, poderiamos falar dun número elevado. Pero un gran 
número destes centros, a pesar da súa denominación, non funcionan como tales: 
non teñen continuidade na súa actividade, non hai un patrimonio considerado 
como tal e, por suposto, non investigan. Con tal motivo, optouse por considerar 
só aqueles museos ou coleccións visitábeis recoñecidos como tales pola 
Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. Ese recoñecemento implica 
o cumprimento, por parte deses centros, de toda unha serie de requisitos que 
xustifican o seu tratamento como tal. E, por suposto, dentro dos museos 
centrouse este capítulo naqueles especialmente dedicados á ciencia, pois son os 
únicos nos que se poden encontrar actividades de divulgación científica 
permanentes. 

Se ben é certo que calquera destes centros dedicados á ciencia debe partir dun 
obxectivo de divulgación do coñecemento científico, imos centrarnos naqueles 
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que, a maiores, levan adiante toda unha serie de actividades divulgativas, que as 
manteñen no tempo e que están dirixidas a un público diverso. Condición pola 
que no presente capítulo se centrará unha parte importante da análise nese tipo 
de actividades. 

2. OS G ABINETES E M USEOS CIENTÍFICOS E A DIVULGACIÓN, 
UNHA LONGA RELACIÓN E UNHA RELACIÓN ACTUALIZADA 

E onde queda o termo gabinete? Na orixe de museos e coleccións. As principais 
coleccións de ciencias de Galicia, tanto de instrumental como de exemplares, 
proceden dos antigos gabinetes dos centros educativos de educación media e 
superior, os institutos e a Universidade de Santiago. A súa existencia como 
gabinetes debeuse á aparición dun obxectivo que está intrinsecamente 
relacionado coa divulgación científica: a utilización das coleccións como 
recurso didáctico (Bugallo, 2002). Esta finalidade parte dunha concepción das 
disciplinas científicas como materias que debían recorrer aos exemplares reais e 
ao instrumental como ferramenta principal do «ensino demostrativo». 

No caso, por exemplo, da Historia Natural (Zooloxía, Botánica e Xeoloxía), a 
necesidade de posuír exemplares era o reflexo dunha disciplina dominada por 
unha teoría da clasificación, simbolizada no gabinete con exemplares de todo o 
planeta, primeiro ao servizo da investigación e, logo, do ensino (Bugallo, 1999). 
Dato interesante, pois hoxe con esas mesmas disciplinas centradas na bio e 
xeodiversidade esas coleccións volven á actualidade como material de 
investigación esencial ás ciencias biolóxicas tal e como nos comenta o profesor 
Keith S. Thomson (2005) da Universidade de Oxford, os antigos museos son 
como unha enorme biblioteca sobre os organismos que viviron, ou aínda viven, 
na Terra. 

Ademais, hoxe en día, os museos científicos deben cumprir unha nova tarefa 
asinada pola Comisión Europea (2002) xa que son centros que posúen unha 
gran credibilidade e respecto tanto do público en xeral como dentro da 
comunidade científica. Non só se consideran un elemento de ocio, senón que 
deben xogar un papel principal como educadores en ciencias e lugar de foros 
públicos. Polo tanto, o seu protagonismo na divulgación vai cargado dunha 
responsabilidade, porque un dos retos máis salientábeis na difusión da ciencia é 
conseguir distinguir entre simplificación e trivialización da ciencia (Bugallo, no 
prelo). 

Informes de expertos europeos como o MASIS Report (European 
Commission, 2009) advirten do perigo que se produce no acceso do público ao 
coñecemento científico a través dos medios de comunicación. Preocupa a forma 
nas que se seleccionan partes do coñecemento científico e se transforman para 
presentalas e explicalas a públicos non expertos. É moi difícil facelo cumprindo 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

99 

 

coa rigorosidade, evitando que na popularización da ciencia a simplificación se 
converta en trivialización. Nese mesmo informe, cualifícanse os museos como 
axentes na sociedade que conectan a educación e a comunicación da ciencia. 

3. ANÁLISE DE MUSEOS CIENTÍFICOS EN GALICIA 

Non é posible abranguer unha análise de todos os centros denominados 
«museos» nestas poucas páxinas, así que nos centraremos nos sete oficialmente 
recoñecidos, que representen ben a variedade existente e cuxo patrimonio e 
actividade se dedica exclusivamente, ou cando menos parcialmente, ás 
disciplinas científicas: 
 
a) O Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
b) O Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago 
c) O Museo do Mar de Vigo 
d) O Museo Pedagóxico de Galicia 
e) A colección da Fundación «Blanco de Lema» de Cee 
f) A colección visitábel do Instituto Xelmírez I de Santiago 
g) O Museo de Historia Natural da SGHN de Ferrol 
 

Analizaremos máis a fondo o traballo deste grupo de centros que, cumprindo 
os criterios oficiais de entidade museística antes sinalados, dan conta da 
variedade de casos existentes en Galicia dentro dos museos. 

Como antes se sinalaba, unha parte deses museos de ciencia (ou coleccións 
visitábeis) de Galicia tiveron a súa orixe en gabinetes: o Museo de Historia 
Natural da Universidade de Santiago de Compostela, a colección visitábel do 
Instituto «Xelmírez I» de Santiago e o museo da Fundación «Blanco de Lema» 
de Cee. Existe, ademais, toda unha serie de coleccións científicas dos antigos 
institutos provinciais (Pontevedra, Ourense, A Coruña, etc,) que se conservan 
nos centros actuais e continúan a empregarse como recurso educativo, pero non 
teñen carácter de museo nin cumpren labores divulgativos de forma continuada, 
aínda que si de forma transitoria, pois parte das súas pezas son empregadas nas 
exposicións do Museo de Pedagoxía de Galicia. 

Mais non todos os museos tratados neste capítulo tiveron a súa orixe nos 
gabinetes, varios deles foron o resultado de acordos de diversas institucións de 
Goberno, tanto a nivel estatal como autonómico ou municipal. Tales son os 
casos do Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, do Museo Pedagóxico de 
Galicia ou do Museo do Mar de Vigo. 

Que se analizará destes centros? O seu obxectivo de creación, a orientación 
do seu plan director, de habelo, a programación de actividades de divulgación, 
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os contidos divulgados, a continuidade, e, sobre todo, a innovación e o 
dinamismo desas actividades. 

a. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) 

O Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) é un museo de 
titularidade estatal, dependente da Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación do Ministerio de Economía y Competitividad e 
xestionado pola Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Considérase unha única institución, con varias sedes, dedicada á promoción do 
coñecemento e da cultura científica e cun orzamento elevado. 

A sede da Coruña abriu as súas portas o 1 de xuño de 2012. Ademais da sede 
da Coruña, conta con outro centro das mesmas características en Alcobendas, e 
ambos os dous comparten denominación e obxectivos. A antiga sede de Madrid 
tense reconvertido nun centro dedicado á investigación, que tamén forma parte 
da mesma institución museística. 

Segundo os seus estatutos, os obxectivos principais do MUNCYT son os 
seguintes: 

 
- Contribuír á educación científica efectiva e de calidade. 
- Conservar e poñer en valor o patrimonio histórico científico e tecnolóxico. 
- Ser escaparate da ciencia e a tecnoloxía españolas. 
 
Os obxectos conservados na sede da Coruña son unha pequena parte da 

colección que existía na sede madrileña. Durante o seu primeiro ano de vida, 
centrou gran parte do seu labor de divulgación á realización de «charlas 
monográficas» para achegar o público ás pezas expostas no museo. De feito, nas 
Memorias fálase desas pezas históricas como unha característica diferencial 
fronte a outros museos e casas da ciencia, en clara alusión aos centros 
interactivos situados na mesma cidade. Como exemplo desta orientación integra 
a Sala Siglo XX, onde se albergan pezas que ilustran o desenvolvemento da 
ciencia e da tecnoloxía durante ese século. A estas pezas da antiga sede, 
sumouse recentemente a doazón da biblioteca do xornalista e divulgador 
científico, de orixe madrileña, Manuel Calvo Hernando, sobre a que se veñen 
realizando sesións para o seu coñecemento polo gran público. 

Os datos correspondentes ás actividades de divulgación tratados neste 
capítulo proceden das Memorias elaboradas pola FECYT (2012, 2013, 2014), 
que tratan conxuntamente os centros baixo a denominación de MUNCYT. 

A programación de actividades é ampla, como exemplo no ano 2013: 325 
visitas guiadas, 131 obradoiros escolares, 63 actividades de fin de semana e 39 
actividades especiais. O número de visitantes no ano 2014 á sede da Coruña, 
último ano do que hai datos, é de 49 900 persoas. 
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No que respecta á divulgación, ademais das exposicións que presenta na súa 
sede, realízanse conferencias, actividades lúdico-científicas, obradoiros 
didácticos e publícanse catálogos das exposicións, así como obras de 
divulgación. 

As exposicións temporais mostran temáticas relacionadas coas súas 
coleccións, tanto de instrumentos como de libros, de carácter histórico ou 
ambientalista; nalgúns casos exposicións itinerantes procedentes doutros centros 
europeos. 

A maioría destas actividades están dirixidas ao público en xeral, 
especialmente as actividades lúdico-científicas (teatro, debuxo científico, 
entroido, papiroflexia), conferencias e conta con algún obradoiro dirixido 
exclusivamente ao público adulto. Algunhas actividades son específicas para 
nenos e nenas entre 6 e 12 anos, principalmente os obradoiros, onde os técnicos 
divulgadores realizan demostracións científicas de diferentes disciplinas 
(Sábados Eureka), aínda que no último ano tamén realizan algún obradoiro para 
idade infantil (Bienvenidos a bordo). Na época das vacacións escolares (Verano 
en el MUNCYT) realizan accións nas que divulgan ciencia a través de temas e 
ambientes recreados, ou acampadas museísticas (La noche de los niños ). 
Salientan algunhas actividades con carácter familiar, como o Taller de 
chapuzas, onde se tratan temas que poñen en relación a ciencia coa vida cotiá, e 
que se realizan co apoio dos técnicos divulgadores. A maioría destas fórmulas 
repítense ao longo dos anos de vida do centro, variando as temáticas nalgúns 
casos. 

As conferencias son de disciplinas variadas, e van dende a educación 
ambiental ata conmemoracións de descubrimentos científicos, impartidas por 
especialistas convidados polo centro. 

Colabora na celebración de actuacións globais como o Día de la Ciencia en la 
Calle ou o Día internacional dos museos, ou a Feira da Matemática. 
Desenvolven algunhas actividades de fin de semana dedicadas á investigación, 
como a celebrada en 2014 sobre robótica. Tamén contan cun laboratorio móbil, 
instalado nun camión, onde os visitantes realizan distintos obradoiros 
interactivos. 

b. O Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago (mhn) 

Este centro ten a súa orixe no Gabinete de Historia Natural da Universidade 
creado en 1840 para o ensino da materia de Historia Natural. Conta, pois, con 
máis de 175 anos de vida, unha vida que foi evolucionando parella á evolución 
das ciencias na institución universitaria. O seu principal elemento característico 
é o resultado desa mesma orixe, os seus fondos son o resultado de numerosos 
traballos de investigación realizados por científicos galegos ou sobre a ciencia 
en Galicia (Bugallo, 2003). Era un gabinete pechado ao público, con fins 
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exclusivamente educativos, ata que a comezos do século XX pasa a 
transformarse en museo e abre as súas portas á sociedade. 

Na nova andaina que inicia no século XXI, concretamente o 18 de outubro de 
2014, tras o seu traslado ao novo edificio do Parque de Vista Alegre, a súa 
definición e obxectivos trocan e veñen marcados pola súa especialización, un 
museo de coleccións de investigación ao servizo da súa difusión. Defínese como 
un centro con fortes potencialidades educativas e sociais, pois, ademais das súas 
tarefas de investigación e educación formal, centra o seu futuro na divulgación 
científica da investigación, xogando o papel de axente de transferencia do 
coñecemento con éxito ante unha variada audiencia. Cumpre así a Universidade 
de Santiago co seu compromiso de difusión científica, nun contexto como o 
actual de crecente interese social sobre os temas científicos e respondendo ás 
obrigas das administracións de crearen novos modelos de acceso público á 
ciencia, e a súa investigación, en particular. 

Esta mesma especialización fai que sexa un museo en evolución constante, 
que elabora ciencia, que transmite a ciencia que realizan os investigadores 
universitarios, tanto do pasado como os actuais, e que a mostra dunha forma 
comprensíbel, rigorosa, dende os seus conceptos e procedementos ata os valores 
que debe transmitir. 

Entre os seus obxectivos estratéxicos destacan os tres más innovadores e máis 
relacionados co tema deste capítulo: 
 Ser un centro de referencia na divulgación científica 
 Ser un lugar para a reflexión e o debate científico, para a comunicación entre 

os investigadores e a sociedade. 
 Combinar investigación, educación e divulgación, un trinomio obrigado na 

actualidade cando, mesmo normativamente, se considera prioritario que o 
saber científico orixinado na investigación sexa explicado de forma didáctica 
a toda a sociedade. 

A calidade e magnitude dos fondos do museo permiten o establecemento dun 
centro de referencia patrimonial insubstituíbel e específico, pois recolle dende 
os primeiros resultados da ciencia concreta que se realizaba en Galicia ou fóra 
de Galicia a través de científicos universitarios (ou non) galegos. 

Como resultado desta orientación non só a exposición permanente, senón 
todas as actividades de divulgación do centro están encamiñadas á utilización da 
investigación e da súa relación coa cultura do noso país. 

Consecuentemente con esta orientación, son biólogos os encargados tanto das 
visitas guiadas (no primeiro ano de vida de 115 centros), como das actividades 
que utilizan o medio próximo ao museo como recurso educativo (As árbores do 
parque, As aves da nosa cidade… ). O número de visitantes no curso 2014-15 
foi de 25 357 persoas, sendo a maioría dos visitantes guiados no seu seu 
percorrido. 

Ademais, dende 2014, os obradoiros son impartidos por distintos 
especialistas dos departamentos da propia universidade que utilizan este espazo 
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como centro de divulgación dos seus saberes (O veleno, perigo na natureza, Os 
animais no mundo,  Minerais: máis que pedras, xoias da nat ureza, Os seres 
vivos da Praia …). Un gran número destas actividades céntrase no público 
infantil e xuvenil, pero tamén hai obradoiros específicos para adultos. As 
temáticas non son permanentes, senón que varían cada ano, mostrando 
diferentes disciplinas e liñas de investigación. 

A maioría das numerosas exposicións temporais realizadas dende 1992 ata a 
actualidade tamén teñen como núcleo central, ás veces mesmo como elemento 
precedente necesario, a investigación («Illas de Cabo Verde, primeira escala do 
Beagle e modelo de diversificación e irradiación de moluscos mariños», «Da 
natureza á cociña-historia das plantas das nosas hortas», «Coñecer para protexer-
especies ameazadas da flora e fauna galega»…). 

Tamén trata a utilización lúdico-didáctica da ciencia (Obradoiro Samaín no 
Museo de Historia Natura l, Nadal no Museo «O lemu r pide a túa axuda para 
volver ser axudante de Papá Noel»,…) , pero sempre como elemento distintivo 
buscando a relación da ciencia coa cultura de Galicia, como mostran 
exposicións temporais tales como, «Eugenio Granell: Viaxe ao exótico», onde 
se traballa na confluencia entre a obra de Granell e as coleccións de aves 
americanas; «SoloArte. Pintando con solo. Pinturas con solo de José Caball o», 
onde as mostras de solos para a elaboración do Mapa de Solos de España 
1:1000.000 se utilizaron para a realización das singulares obras pictóricas 
exhibidas na exposición. 

O centro participa na celebración de actuacións como o Día internacional dos 
museos e realiza actividades en relación cos Anos Internacionais dedicados á 
ciencia. 

En definitiva, un centro que investiga e divulga a investigación da ciencia de 
onte, de hoxe e do futuro en Galicia, e que abre o coñecemento científico que se 
elabora en Galicia a toda a sociedade. 

c. Museo do Mar de Vigo (MdoM) 

O Museo do Mar de Galicia está emprazado na vella fábrica de conservas 
Alcabre-Molino de Viento (1887) en Vigo e foi inaugurado no ano 2002. Foi o 
Consorcio da Zona Franca de Vigo o encargado do proxecto arquitectónico e, 
tamén, do museolóxico e museográfico inicial. Na actualidade, é un museo de 
titularidade pública, dependente da Consellaría de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria. O seu número de visitantes en 2015 foi de 37 655 
persoas. 

O principal eixe temático que vertebra o museo é a pesca, tratando de achegar 
unha visión global dela, tocando tamén os fundamentos científicos que rexen a 
produtividade dos mares e a comprensión dos ecosistemas mariños. A esta 
temática engadiuse, por acordo da Xunta de Galicia dende o ano 2006, que este 
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centro fose o lugar de depósito dos materiais procedentes da investigación do 
patrimonio subacuático. 

Dados estes eixes temáticos neste capítulo, só imos analizar as actividades 
dedicadas a temas pesqueiros cun claro obxectivo de divulgación científica, 
deixando á parte todo o relacionado coa arqueoloxía, que representa case a 
metade do realizado no centro. Dentro desta temática, oferta nas actividades 
educativas dúas liñas (cultura mariñeira e submarinismo), dirixidas 
exclusivamente ao público escolar, relacionadas nalgunha medida coa difusión 
da ciencia, actividades que se repiten ao longo dos diferentes anos. Así, nas 
actividades sobre a cultura tradicional mariñeira, os escolares traballan 
parcialmente contidos científicos, a través dos saberes sobre os peixes da xente 
do mar, as técnicas empregadas para a súa captura, e incluíndo a visita ao 
acuario do propio centro. Na segunda liña, o submarinismo, as actividades para 
escolares inclúen o coñecemento da evolución das técnicas empregadas para o 
mergullo, e a análise do proceso en relación cos gases e a respiración. 

Realiza tamén algunha actividade dedicada exclusivamente a temas 
científicos, case sempre relacionada do acuario e con pezas ictiolóxicas, como 
Jasón o tiburón, ou a actividade, aberta para todos os públicos, de alimentación 
dos peixes do acuario. 

Igual acontece no que se refire ás súas exposicións temporais, destacando 
pola súa relación coa divulgación científica temáticas centradas na relación 
pesca (acuicultura)-ciencia: MESH Atlantic. Mapeo dos hábitats bentónicos do 
arco atlántico para mellorar a xestión do medio mariño , ¿Acuicultura? 
Descúbrela, ou aquelas deseñadas en anos conmemorativos como Darwin 
navegando no Beagle. 

Igual que no anterior museo, presenta unha serie de accións nas que se une 
ciencia e arte, como Neuston. Explorando a interface, onde se pretende suscitar 
un diálogo entre investigadores científicos e creadores artísticos ou literarios, no 
marco do mar e das ciencias mariñas en Galicia. 

d. O Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA) 

O Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA) foi creado mediante o Decreto 
268/2000, do 2 de novembro de 2000, a proposta da Consellaría de Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. O Consello da Xunta de Galicia 
acordou o 26 de outubro de 2006 o recoñecemento do MUPEGA como museo 
de contido pedagóxico e cientifico-técnico de ámbito autonómico galego. 

É un centro específico da Consellaría de Educación e Orientación 
Universitaria, destinado a recuperar, salvagardar, es tudar, mostrar e difundir 
todas aquelas expresións educativas que poñan de manifesto a variedade e 
riqueza do patrim onio pedagóxico de Galicia , posibilitando así a súa 
catalogación, sistematización e custodia. Aínda que non trata especificamente 
os temas científicos, a súa presenza neste capítulo xustifícase, pois non se poden 
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separar nun museo dedicado á educación todas as disciplinas implicadas, e onde 
a Historia da Ciencia está dalgunha forma presente a través da explicación da 
evolución no ensino das materias científicas. 

Son os seus obxectivos: 
 Recuperación, conservación, estudo e mostra daquelas producións e bens 

patrimoniais de interese para a historia da educación e a memoria colectiva 
da Comunidade galega. 

 Especial atención ás realizacións educativas en lingua galega e ás referentes 
ao ensino da lingua e da cultura galegas. 

 Constitución dun centro documental e de recursos pedagóxicos que fornezan 
de instrumentos heurísticos e faciliten o estudo e a difusión da educación en 
Galicia na súa historia, actualidade e prospectiva. 

 Realización de mostras educativas temporais e permanentes con fondos 
propios e alleos. 

 Promoción de proxectos, publicacións e outras actividades para recuperar a 
memoria educativa de Galicia e dinamizar a súa realidade pedagóxica. 

Moitas das pezas que forman o fondo material do museo proveñen do 
patrimonio histórico-educativo dos institutos provinciais de Galicia creados no 
século XIX: o IES Salvador de Madariaga (A Coruña), Arcebispo Xelmírez (Santiago de 
Compostela), Lucus Augusti (Lugo); Otero Pedrayo (Ourense), Sánchez Cantón 
(Pontevedra). A través dun convenio asinado con eles en 2002 creouse a denominada Rede 
Mupega, na que os centros ceden parte das súas coleccións e son receptores do máis dun 
centenar de exposicións temporais creadas polo MUPEGA (Rial, 2014). 

En 2014, celebrou os seus 10 anos de vida e, durante ese período, percorreron as súas 
salas, e participaron nas súas actividades, case 70 000 visitantes. 

Igual que o resto dos museos, desenvolve visitas programadas de centros educativos, 
adaptadas aos diferentes niveis, e tamén de carácter individual, dinamizadas a través dunha 
serie de materias didácticos. Presta unha especial atención ao público infantil e de maiores, 
buscando con certas actividades a interrelación e aprendizaxe interxeracional. Realizan 
actividades no obradoiro de lectura e escritura e no «patio de recreo» ou na ludoteca, para os 
nenos e nenas de menor idade, e dedican gran parte da súa atención ao impulso do xogo 
tradicional, nas súas diversas variantes (Rial, 2014). 

Estas mesmas temáticas orientan a súas exposicións temporais, entre as que 
cómpre destacar «Luces de Alén Mar. As Escolas de Americanos en Galicia», 
onde se destaca o compromiso coa educación dos emigrantes galegos, ao longo 
da segunda metade do século XIX e primeiro terzo do XX, promovendo a 
construción e mantemento de numerosos centros educativos espallados ao longo 
da xeografía galega. 

e. Colección «Fernando Blanco de Lema» de Cee 

Un exemplo deste compromiso coa educación é o caso do seguinte centro que 
se trata, a colección visitábel pertencente á Fundación «Blanco de Lema» de 
Cee, situada na antiga «Escola de Nenas», construída no solar da vella casa do 
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seu benfeitor. Esta colección é o resultado dun ambicioso proxecto educativo 
posible grazas á visión e xenerosidade de Fernando Blanco de Lema (1796-
1875), natural da localidade que fixo fortuna en Cuba. Unha fortuna que legou 
na súa maior parte para a construción dun colexio de Primeira e Segunda 
Ensinanza na súa vila natal. 

Foi un dos casos que apareceron durante o século xix, cando algunhas 
pequenas vilas da provincia da Coruña contaron con colexios privados 
incorporados ao Instituto de Santiago, e tutelados pola Universidade 
compostelá. O que fixo de Cee, e do seu colexio, unha realidade educativa 
absolutamente diferenciada foi o feito de que impartise o segundo ciclo de 
ensinanza secundaria, o que implicaba a existencia das cátedras científicas 
(Física, Química e Historia Natural) e a necesidade de contar cun material 
didáctico específico. O centro axiña cumpriu estas condicións, xa no curso 
1890-91, só uns poucos anos despois da súa creación. Durante ese curso, con 40 
alumnos matriculados na segunda ensinanza, impártese por primeira vez o 
quinto curso, e nel a materia de Física e Química. Esta ollada nostálxica ao 
pasado permítenos valorar, máis e mellor, o que hoxe se conserva na Fundación 
«Fernando Blanco de Lema» de Cee. As coleccións de instrumental de Física e 
Química teñen unha importancia de primeira orde dentro do patrimonio 
histórico e científico de Galicia, salientando polos seguintes aspectos (Sisto, 
Bugallo, 1998, 2001): 

- O seu magnífico estado de conservación 
- O gran número de pezas e a diversidade da colección, mercada case na 

súa totalidade fóra da Península 
- O feito de proceder case totalmente dunha única compra realizada no 

curso 1890-91 
- E, finalmente, a singularidade de que unha colección destas 

características se atope nun colexio dunha pequena vila como Cee, só 
explicable dentro do magno proxecto que supuxo a Fundación 
«Fernando Blanco de Lema». 

Esta particular orixe vai marcar os obxectivos polos que segue pulando hoxe 
a colección visitábel, dependente da Fundación. Na actualidade, segue 
cumprindo o papel de motor de actividades de divulgación, sendo unha 
referencia, tamén para a ciencia, nunha comarca que, polo seu afastamento dos 
centros, tería poucas posibilidades, a longo deses séculos, de acceder a un 
centro destas características. 

O seu número de visitantes foi de 3558 persoas no ano 2014, un número de 
visitantes que se vai mantendo con pequenas oscilacións dende a súa apertura 
no ano 2001, atraendo en total durante eses anos a case cincuenta mil visitantes. 

O seu programa de actividades está destinado ao público en xeral, e abrangue 
dende conferencias a actos lúdicos, mais sempre cun denominador común, a 
comarca na que se insire. Promoven actividades de divulgación científica de 
todo o tipo, dende faladoiros científicos teatralizados (PROTÓN. Discurshow), 
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ata conferencias de temas de grande actualidade (DNA Forense), sempre 
impartidas por especialistas galegos relevantes nesas temáticas. Tamén contan 
cun programa de actos para os centros educativos da localidade, que tamén 
inclúe temas científicos das mesmas características. 

f. A colección visitábel do Instituto Xelmírez i de Santiago 

Outro caso de colección visitábel con orixe nun centro educativo é a do Instituto 
de Ensino Secundario Xelmírez I de Santiago de Compostela. Conserva as 
coleccións de instrumentos e materiais científicos que herdou do antigo Instituto 
de Segunda Ensinanza de Santiago, un dos primeiros de Galicia, que foi creado 
en 1845 como instituto adxunto á Universidade. Iso significaba que a 
Universidade compartía as aulas, os profesores e os gabinetes co Instituto, e as 
clases neste último preparaban os alumnos para entrar nas carreiras e facultades 
da Universidade. 

Os aparellos e instrumentos científicos que podemos contemplar son na 
meirande parte de finais do XIX e principios do XX, e formaban parte das 
coleccións dos Gabinetes Física e Química e Historia natural, os antigos 
laboratorios. Con eles realizábanse experiencias e demostracións de cátedra, 
completando as clases teóricas, no ensino das materias científicas que daquela 
se impartían no Instituto (Bugallo, Sisto, 2001). 

Despois dun importante labor de recuperación, restauración e catalogación 
das pezas, inaugurouse oficialmente a comezos do curso 1999-2000, e está 
declarada como Colección Visitábel pola Dirección Xeral de Patrimonio da 
Consellaría de Cultura do Xunta de Galicia, o que significou a apertura a todo o 
tipo de público, non só escolar. O profesorado do centro, especialmente certos 
docentes, foron claves na recuperación e hoxe seguen a selo na conservación e 
utilización deste patrimonio. 

A existencia desta colección de instrumentos científicos no centro é 
importante por dúas razóns: é unha testemuña material da historia da ciencia e 
da técnica, e un recurso didáctico único para ser incorporado ás actividades e ao 
programa educativo das materias científicas. De feito, o centro conta cunha guía 
didáctica elaborada por especialistas para o traballo con este material como 
recurso educativo cotián, que poden empregar no só os estudantes do centro, 
senón tamén todo aquel que se achegue a visitalo. 

g. O Museo de Historia Natural da Sociedade Galega de Historia Natural 
(SGHN) de Ferrol 

O Museo de Historia Natural da SGHN localízase, dende o ano 2011, nun 
antigo edificio militar, habilitado para acoller as coleccións que durante moito 
tempo sobreviviron no vello hospicio da Praza de Amboaxe, agochados entre 
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paredes vetustas que ameazaban ruína. O Museo formouse xuntando pequenas 
coleccións, froito dos moitos anos de traballo de varias xeracións de 
naturalistas, que se amosaban entre os socios e visitantes habituais do que era o 
local social da SGHN en Ferrol. 

A partir do ano 1991, ábrese ao publico a primeira exposición sobre a 
cartografía galega e, dende ese momento, comezáronse a expoñer, de maneira 
habitual, os fondos que permanecían nos almacéns da SGHN. En poucos anos, a 
exposición contaba xa con coleccións abondosas, co obxectivo futuro da 
creación dun Museo de Historia Natural en Ferrol, seguindo na súa consecución 
coa totalidade dos principios de dignidade e respecto á natureza que rexen os 
estatutos da SGHN, poñendo especial énfase no criterio seguido para a 
formación da mostra expositiva: «Que ningún animal sexa capturado 
ilegalmente, nin sacrificado ou danado e ningunha especie esquilmada para a 
súa mostra, mantendo sempre unhas normas éticas no seu contacto coa natureza, 
encamiñadas a non alterar o medio». 

O equipo permanente do museo son dúas persoas, unha delas dedicada ás 
visitas, e o resto do persoal é todo voluntariado que colabora nas diversas 
tarefas. 

As súas actividades divulgativas son moi variadas e centradas no medio 
próximo da comarca, onde organizan rutas e obradoiros, e nas súas salas é 
frecuente a presentación de obras e guías de natureza. 

Son moi comúns entre as súas actividades as exposicións, ou presentacións, 
de obras de artistas da comarca que unen arte (pintura, debuxo, literatura) e 
natureza («Unha ollada natural», «Entre azuis»), entre eles varios ilustradores 
de libros e guías científicas. 

Nos últimos tres anos, teñen dedicado unha especial atención á investigación 
en Xeoloxía, coa presentación da revista Geodiversitas, onde se publicaba un 
interesante traballo científico sobre novas especies de cetáceos fósiles, que foi 
relatado polos catro investigadores asinantes do traballo, tres deles de 
institucións doutros países europeos. A este acto seguiron outros dedicados á 
Xeoloxía de Galicia, con especial atención ás súas posibilidades de explotación, 
a través de conferencias impartidas por especialistas na temática. 

COMENTARIO: 

Que se divulga dende os museos? 

1. A función divulgativa dos museos, a diferenza dos centros interactivos, 
está amparada nas súas propias coleccións e historia. As súas bases e 
fundamentos son claros, contan cun patrimonio que marca o discurso 
expositivo e é nas exposicións temporais e nas actividades de 
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divulgación, deseñadas especificamente con tal obxectivo, onde maior é a 
liberdade de ampliación temática. Sempre comprendendo que esas 
mesmas liñas de divulgación derivan do seu plan director, no caso de 
habelo, e da orixe e historia de cada centro. 
Estes museos non tratan calquera tema, aínda que o poden facer, senón 
que maioritariamente se centran en afondar naquelas temáticas que poden 
presentar amplamente grazas ao traballo de investigación realizado, 
nalgúns casos, coas súas coleccións. 
Isto significa que na práctica estes museos van tratar temáticas moi 
diferentes. Mentres o MUNCYT ten unha orientación divulgativa máis 
xeral, onde as temáticas tratadas son globais, non específicas do centro, 
os outros museos céntranse en temas locais (medio natural próximo, 
pesca, etc.), partindo do seu patrimonio, e empregando os diversos 
axentes locais (dende as redeiras ata os científicos galegos) como 
protagonistas da divulgación. 

2. Segundo o actual marco europeo, son os museos científicos os que deben 
incrementar a súa relación coa construción do coñecemento científico, 
ampliando o seu papel na investigación, e converténdose en poderosos 
axentes de democratización da ciencia a través da divulgación. Na actual 
política democrática, regúlase que o saber científico orixinado na 
investigación debe ser explicado de forma didáctica a toda a sociedade 
para que o coñecemento facilite a toma de decisións argumentadas entre 
as opcións que ofrece un progreso científico e tecnolóxico responsábel 
(Jasanoff, 2009). Só un de todos os museos analizados ten como 
obxectivo central e continuado cumprir esa función, o museo 
universitario; a través das súas actividades, podemos contemplar e tratar 
os autores e os resultados da investigación que se fai, e se fixo, na 
institución universitaria. Tamén outros centros tratados, como o 
MUNCYT, o Museo do Mar ou o Museo da SGHN divulgan resultados 
de investigación, pero de forma esporádica, ou sen unha conexión directa 
entre os científicos que investigan e as súas mostras da investigación. O 
MUNCYT divulga investigación non directa, é dicir, non se tratan temas 
de investigación directamente en relación cos seus autores e, en xeral, a 
difusión é de descubrimentos científicos que non teñen relación coa 
ciencia que se fai aquí, senón con descubertas ou proxectos internacionais 
famosos. 

3. Este novo marco de obrigas diferencia a situación actual das concepcións 
clásicas, agora a continuidade e permanencia dunha actividade 
divulgativa no tempo non pode ser o obxectivo. Pola contra, as 
actividades deben estar en continuo cambio, respondendo aos novos 
resultados de investigación, aos novos desafíos, e ás novas necesidades de 
información científica da sociedade para dar resposta ás múltiples 
cuestións que nos presenta a vida actual. 
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Para que e para quen se prepara esa divulgación? 

1. Un dos retos máis salientábeis na difusión da ciencia é conseguir 
distinguir entre simplificación e trivialización da ciencia. Informes de 
expertos europeos (European Comission, 2009) advirten do perigo que se 
produce no acceso do público ao coñecemento científico a través de 
medios non rigorosos. Eses medios, condicionados polo «fast thinking», e 
independentemente do grao de dificultade que implica presentar a 
complexidade do coñecemento científico, a miúdo reducen as noticias de 
ciencias a anécdotas que poden ir acompañadas de certo grao de 
desinformación. 
A análise do discurso dos museos implica tamén estudar o uso da 
linguaxe e os conceptos, relacionando precisamente a forma en que o 
coñecemento científico chega ao gran público na época da información e 
a comunicación. O uso da linguaxe científico-académica é un rexistro 
específico coas nosas propias normas, modelos e estilo, que afecta non só 
á terminoloxía, senón tamén ás formas de presentación e de razoamento 
por medio de procedementos e xéneros de discurso particulares. 
O problema non é tanto incrementar o stock de información científica 
(blogs, home pages , publicacións on line...), senón en incrementar a 
capacidade da xente para encontrar información útil, para xulgar se lles 
resulta relevante, para buscarlle sentido ás informacións enfrontadas que 
ás veces debemos encarar, e logo para saber utilizalas en comunicarnos e 
discutir cando corresponda. Comunicar ciencia de xeito que sexa útil e 
significativa para a ciencia e a sociedade é un gran desafío, e a solución 
non é producir máis información senón proporcionárllela de forma que 
sirva para a comunicación e o diálogo. Os museos, pola súa rigorosidade 
científica e a súa capacidade de implicación dos científicos, son o lugar 
axeitado para ese diálogo. 

2. Segundo os últimos datos dos institutos de estatística (IGE, 2014), o 
número de visitantes a estes centros está a incrementarse. Pero non 
queremos valorar tanto o seu número frío de visitantes como outros 
aspectos (situación, público...), tanto ou máis relevantes cando falamos de 
difusión da ciencia. Se ben é certo que o público maioritario destes 
centros segue sendo o escolar, tamén a maioría nos últimos anos 
presentan actividades e un renovado esforzo por dirixirse especialmente, 
e as veces exclusivamente, a un público adulto. Tampouco podemos 
esquecer que non é igual ser capaces de dinamizar e realizar divulgación 
científica nunha localidade como Cee que facelo dende unha cidade. A 
correspondencia entre orzamentos e públicos tampouco é directa, pero 
estas liñas deben servir para recoñecer o gran valor de proxectos e, sobre 
todo, de voluntarismo que hai detrás cando con pequenos orzamentos se 
conseguen excelentes obxectivos de público. 
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Como foi a evolución dos orzamentos dedicados á divulgación? 

A divulgación científica tamén é unha das vítimas da crise económica. Os 
orzamentos de todos os museos de titularidade pública deste capítulo sufriron 
unha importante mingua nos seus orzamentos como consecuencia dos recortes 
en cultura e educación adoptados durante os últimos gobernos. Pero non só foi o 
orzamento o que diminuíu, moitos dos convenios para realización de 
actividades divulgativas que se realizaban con outras administracións, 
principalmente municipais, tamén desapareceron e só se están recuperando, e 
pouco, no último ano. Eses convenios estaban pensados, ademais, para un 
tratamento dirixido aos cidadáns da contorna, o que permitía deseñar 
actividades de divulgación científica que respondían a necesidades específicas 
de coñecemento científico, como no caso do museo universitario ou do Museo 
da SGHN. 

Ademais, esa mesma baixa nos seus ingresos, ou simplemente ausencia de 
tales, é a causante dunha gran creba no persoal destes centros, que afecta 
especialmente a aqueles dedicados ás actividades de divulgación, consideradas a 
miúdo polas Administracións como «complementarias» e non «nucleares», 
criterio que deriva en non prestarlles atención para a súa continuidade e 
renovación, considerando que só con persoal para a conservación se cumpre co 
papel dos museos, nada máis lonxe da realidade e da obriga social que teñen. 
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Os Centros Interactivos de Ciencia teñen os seus as antecedentes máis 
inmediatos no Palais de la Découverte de Paris (1937), aínda que a súa eclosión 
se produce ao final da década dos 60 nos Estados Unidos e Canadá. En España, 
o primeiro centro deste tipo foi o Museo da Ciencia da Fundación La Caixa en 
Barcelona (1981) que tras una remodelación en 2004 pasou a chamarse 
CosmoCaixa. Estes centros buscan a interacción do visitante co fenómeno físico 
e co experimento (hands-on science). Vladimir de Semir denomínaos como 
«centros de animación, interpretación e participación científica59». 

A Galicia este movemento chegou na segunda metade da década dos 80. 
Contemplado coa perspectiva do tempo, pódese afirmar que unha das maiores 
organizacións culturais galegas son os Museos Científicos Coruñeses (MC2). 
Neste capítulo dedicado aos Centros Interactivos de Ciencia en Galicia, 
centrarémonos case por completo nos MC2. Aínda que non encaixa plenamente 
nesta categoría, tamén faremos tamén unha breve mención ao Parque Eólico 
Experimental Sotavento. 

OS MUSEOS CIENTÍFICOS CORUÑESES 

Os MC2 son unha institución pública e municipal do concello da Coruña que 
naceu en 1985 baixo o impulso de Ramón Núñez Centella. Actualmente, os 
MC2 están constituídos por tres centros: A Casa das Ciencias (1985), a Domus 
(1995) e o Aquarium Finisterrae (1999). 

Segundo o seu plan estratéxico 2016-1860, a misión dos Museos Científicos 
Coruñeses é «a promoción da cultura científica para toda a poboación, a través 
da experimentación, a divulgación, a comunicación e a investigación. Estas 
accións pretenden aumentar o coñecemento e inspirar a aprendizaxe da 
cidadanía sobre a natureza de forma divertida e amena». 

En grandes cifras, os Museos Científicos Coruñeses contan con 5000 m2 de 
salas de exposicións permanentes e temporais (6 salas temporais), 30 000 m2 de 

                                                      
59 «Decir la ciencia. Divulgación y periodismo científico de Galileo a Twitter» Vladimir de Semir. 

Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona (2015). 
60 «Plan Estratégico de los Museos Científicos Coruñeses 2016-2018», traballo de fin de máster no Instituto 

Nacional de Administracións Públicas de Ángel Loureiro Pereiro, maio 2015. É a fonte principal da 
maioría dos datos técnicos do apartado dos MC2 
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espazo expositivo ao aire libre no Aquarium Finisterrae, un planetario, 2 salóns 
de actos e unha sala de cines con pantalla de 80 m2 acondicionada para 
proxeccións 3D. 

O número de visitantes no período 2010-2015 sitúase na contorna das 400 
000 visitas ao ano. Nos anos posteriores á inauguración do Aquarium 
Finisterrae (2000-2003), esta cifra xiraba na contorna dos 650 000 visitantes ao 
ano. O número de visitas escolares mantense máis estable ao longo do tempo, 
no período 2005-2011 situábase nunha media de 150 000 visitantes ao ano. Esta 
cifra tivo unha caída nos anos seguintes (2012-2014) ata a orde de 120 000 
visitas, probablemente debido á dificultade que teñen os colexios de costear os 
gastos de transporte. 

Os Museos Científicos Coruñeses contan no seu cadro de persoal con 45 
funcionarios. Os servizos de atención ao público encóntranse subcontratados, 
así como o mantemento biolóxico e hidráulico do Aquarium Finisterrae. 

A media do orzamento dos MC2 foi de 5,0 millóns de euros na década 2005-
2015. Nese mesmo período, os ingresos caeron de 1,6 millóns a 1,0 millóns de 
euros e na actualidade cínguense practicamente á recadación de entradas. 
Cómpre sinalar que entre 2007 e 2010 os MC2 recibiron unha importante 
inxección económica de Caixanova. O prezo das entradas (2 € Casa das 
Ciencias e Domus, 10 € Aquarium Finisterrae) non ten variado no intervalo 
2005-2016. En xornadas de portas abertas como o Día da Ciencia na Rúa 
adoitan atraer altos números de visitantes que colapsan as instalacións. Os 
centros abren 362 días ao ano, dos que 11 son con entrada gratuíta. Existe un 
programa de visitas gratuítas para os centros educativos do Concello da Coruña 
previa asistencia do profesorado a un faladoiro de formación. Este programa 
esténdese ao profesorado do resto de Galicia durante dous meses. 

Os premios «Prismas Casa das Ciencias á Divulgación Científica» naceron en 
1988 cunha única modalidade correspondente a vídeo divulgativo. Na 
actualidade, ademais do Prisma Especial do Xurado, entréganse galardóns aos 
mellores traballos en 6 formatos diferentes. O premio na modalidade de textos 
inéditos consiste na publicación do libro gañador. En varias temporadas, estes 
libros foron distribuídos acompañando diversos xornais. En 2012, vivíronse 
momentos de incerteza sobre a continuidade destes premios, o cal xerou nas 
redes sociais un movemento de apoio aos Prismas que acabou logrando o seu 
obxectivo. Os Premios Prismas son os mais prestixiosos e lonxevos no seu eido 
en España, e unha das marcas mais recoñecidas dos MC2 en todo o Estado. En 
cada convocatoria preséntanse da orde de 200 traballos. 

Desde 1999, entréganse tamén os premios Luís Freire de Investigación 
Científica na Escola. Neste concurso, os escolares presentan pequenas 
investigacións científicas e tecnolóxicas realizadas na aula. A media no período 
2007-2014 foi da orde de 100 equipos participantes por ano. 

As «Monografías Científicas» son publicacións breves cun formato de 
pregunta-resposta sobre temas de actualidade que preocupan á cidadanía: 
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accidente nuclear, cambio climático, antenas e saúde, vacas tolas... Desde 2001, 
lévanse publicadas 13 monografías que chegan ao público de xeito gratuíto 
acompañando a varios xornais. Téñense acadado tiraxes de mais de 200 000 
exemplares. As monografías de contido ambiental teñen sido recoñecidas como 
boas prácticas pola Comisión Europea, e en concreto a de «Cambio Climático» 
traduciuse a 6 idiomas. As preguntas das monografías escolléronse das que 
formularon os cidadáns mediante enquisas a centros escolares e visitantes dos 
MC2 ou, nalgúns casos, mesmo a través dunha liña telefónica específica. Polo 
de agora, non se empregaron as redes sociais para pulsar as inquedanzas da 
cidadanía. 

Para a realización dalgúns módulos realizáronse accións de colaboración para 
implicar o público, fundamentalmente escolar. Tal é o caso de «Acuicultura» 
(2014), «Doa a túa neurona» (2013), «Modelo da Telomerasa» (2002) e 
«Monalisa (1995). 

Os MC2 levan a cabo campamentos científicos, obradoiros, cursos e 
faladoiros dirixidos ao público infantil, profesores e profesoras, e público 
adulto. Unha media de 150 profesores participan ao ano nos cursos e xornadas 
para docentes. O número de conferencias para público xeral é moi variable cada 
ano, oscilando entre 5 e 20 (2007-2014) cunha variación de público global 
tamén moi ampla, entre 200 e 1400 persoas. Algunhas conferencias enmárcanse 
en series de ciclos: Cursos de actualidade científica, Luns con Ciencia, Spoilers 
de Ciencia, Mes escéptico... Ata o de agora, ningún destes ciclos se chegou a 
consolidar máis alá de dúas ou tres tempadas. Os únicos faladoiros que teñen 
unha grande implantación ao longo do tempo son as chamadas «Postais 
Planetarias» realizadas polo astrónomo Borja Tosar dentro do actividade 
mensual do Planetario «O ceo para enterados». Desde novembro de 2005 ata 
actualidade lévanse impartido 120 «Postais Planetarias» cun asistencia que 
adoita encher o aforo da sala (80 persoas). 

Os MC2 teñen establecido fortes nexos de conexión con 3 asociacións: A 
Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, que é a impulsora do Día da 
Ciencia na Rúa, a Agrupación Astronómica Ío e Bricolabs. Esta última ten a súa 
sede social na Domus. 

Hoxe en día, os Museos Científicos Coruñeses contan con 366 módulos 
interactivos cunha idade media de 9,8 anos. O centro máis renovado é a Casa 
das Ciencias cunha media de antigüidade por módulo de 6,3 anos. No Aquarium 
a media é de 10,3 anos, e na Domus 12,8 anos. Este avellentamento e a baixa 
rotación dos módulos obedece á menor dispoñibilidade de recursos económicos 
do contexto actual. 

Entre 2000 e 2010, os MC2 puxeron en marcha un programa propio de bolsas 
de formación de educadores e comunicadores polo que pasaron 506 
universitarios das tres universidades galegas. 

Os MC2 son membros do ECSITE (The European Network of Sience Centres 
and Museums). 
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A CASA DAS CIENCIAS 

A Casa das Ciencias é o centro interactivo de titularidade pública máis antigo de 
España. Ten a súa sede no Palacete do Parque de Santa Margarita e consta de 4 
andares e unha cúpula que acolle o planetario. 

O referente da Casa das Ciencias son os Science Centers, que iniciaron a súa 
andaina na década dos 60, singularmente o Exploratorium de San Francisco. O 
obxectivo é achegar ao público experiencias de descuberta e aprendizaxe 
científica pola vía da interacción con módulos manipulables e interactivos. 
Nestes centros non existen coleccións e só de xeito moi puntual poden 
presentarse obxectos expositivos. 

A remodelación de contidos máis recente da Casa das Ciencias é de 2009 
(andar 1) e constitúe o máximo exemplo da renuncia explícita a explicar, nin 
oralmente nin por escrito, os conceptos científicos existentes nos módulos 
interactivos. Os únicos textos que acompañan os módulos teñen como misión 
indicar como se pon en marcha o proceso interactivo. Os interactivos 
seleccionados neste andar caracterízanse por ser moi abertos e permitir niveis de 
lectura moi distintos: desde a exploración lúdica dun neno pequeno ata a 
interpretación analítica dun adulto con formación científica. Esta filosofía ten a 
súa representación no lema de «prohibido non tocar, prohibido non pensar, 
prohibido non sentir e non soñar». 

Outro sinal de identidade da Casa das Ciencias, e en conxunto dos MC2, é a 
interdisciplinariedade. Evítase presentar a ciencia en agrupacións por materias 
ou disciplinas, ao tempo que se busca crear nexos coa arte, historia e a 
sociedade. Un exemplo disto é a exposición Puro Swim (andar 2) que ten como 
fío condutor os péndulos. Neste caso, os textos xa son mais informativos e están 
divididos en dous niveis de interpretación, un para nenos e nenas e outro para 
adultos. Os textos para a xente nova están situados a 120 cm de altura. Os textos 
dos adultos son mais explicativos e contan con enlaces a contidos adicionais 
mediante códigos QR. 

O director técnico da Casa das Ciencias, Marcos Pérez Maldonado, cóntanos 
que, segundo os seus estudos de observación, os visitantes dedican o maior 
tempo da súa visita aos andares con contidos máis abertos e con menos texto 
explicativo. Na Casa das Ciencias non se realizan visitas guiadas. O papel dos 
monitores de sala limitase a dar apoios concretos. 

Un módulo bandeira da Casa das Ciencias e de grande éxito no público é a 
incubadora de pitiños. Non é unha instalación interactiva nin tampouco se 
acompaña de ningún texto. Para o responsable do centro representa un caso de 
éxito do fomento da autonomía na aprendizaxe. O público de todas as idades 
faise preguntas que son respondidas polas conversas dos mesmos visitantes sen 
ningunha clase de intervención do centro. 
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O planetario da Casa das Ciencias ten dúas modalidades de aproveitamento. 
A primeira delas é o uso clásico destas instalacións como elemento de 
alfabetización do coñecemento do ceo nocturno. Todos os días realízanse 
sesións de planetario onde se amosan ao público coñecementos de astronomía 
de observación que noutrora formaban parte do saber popular: orientación 
nocturna, principais constelacións, os ceos en diferentes épocas do ano... 

A segunda liña de actuación no planetario é o seu uso como pantalla de cine 
de inmersión. A proxección en cúpula permite ofrecer unha experiencia 
envolvente ao espectador. Pola contra, a produción destes contidos supón unha 
complexidade técnica que non existe na proxección en pantallas planas. Desde a 
súa posta en marcha en 1985, os MC2 levan realizadas case 40 producións 
audiovisuais de planetario. Estas producións tratan tanto contidos directamente 
relacionados coa astronomía e o universo como outros mais transversais que 
tecen fíos entre a arte, a cultura e a natureza. En cada época, explorouse ao 
máximo os elementos tecnolóxicos dispoñibles: desde o uso sincronizado de 
proxectores múltiples de diapositivas nos seus inicios ata a produción actual de 
vídeo real en toda a cúpula realizado mediante gravación en 360º con 6 cámaras 
GoPro inseridas nunha armazón cúbica. Na época analóxica destacan «Vía 
Láctea», «Cita con Venus» e «Galileo», e na dixital «Evolución», «Bacteria 
Mutante» e «Evolución». 

En 2009, produciuse un salto cualitativo na versatilidade do planetario ao 
incorporar o actual proxector dixital. Este equipo facilita ademais o intercambio 
de contidos dixitais entre diferentes planetarios. A realización de películas de 
planetario dixital é complexa e require importantes recursos humanos e 
técnicos, de aí que se fai necesario o traballo en modalidade de co-produción 
con outros centros, como poden ser o Planetario de Pamplona ou Parc 
Astronòmic do Montsec. Estás alianzas facilitan a captación de fondos, como é 
caso das axudas da convocatoria de cultura científica da FECYT recentemente 
conseguidas para tal fin. 

A entrada en funcionamento do proxector dixital non xubilou de todo o 
equipo optomecánico orixinal Zeiss ZKP2, que segue estando operativo. 
Curiosamente, este proxector analóxico converteuse nunha peza museística de 
seu. 

Por outro lado, grazas á remodelación do 2009, o planetario é accesible para 
persoas con cadeira de rodas. 

Ao longo destes anos, o planetario da Casa das Ciencias foi contribuíndo a 
crear unha masa crítica de afeccionados á astronomía. Proba diso é o labor da 
Agrupación Astronómica Ío, e o apoio mutuo na realización de actividades e 
observacións públicas. 

Na última década, dedicouse o terceiro andar da Casa das Ciencias a 
presentar a ciencia que aparece nos medios de comunicación. 
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DOMUS 

A Domus é o primeiro centro interactivo do mundo dedicado especificamente 
ao home. O edificio de 3 andares foi deseñado para tal fin polo arquitecto 
xaponés Arata Isozaki. 

Ao igual que na Casa das Ciencias na Domus, non atopamos obxectos senón 
módulos interactivos que pretenden unha aprendizaxe lúdica e autónoma dos 
visitantes. En palabras da súa directora técnica, Patricia Barciela, o obxectivo 
particular da Domus é «que o visitante se coñeza a si mesmo tanto como persoa 
como membro da especie humana». 

O percorrido polos módulos dos visitantes é libre, iniciándose na planta 
baixa. Igualmente na Domus non existen visitas guiadas. No deseño espacial do 
módulos inténtanse crear puntos de encontro entre visitantes de diferentes 
idades e inquedanzas. 

Actualmente podemos atopar na Domus as exposicións «Farmacoxenética» 
no espazo da planta baixa dedicado o xenética, «Homínidos e homínidas» e 
«Xogo de neuronas». A máis recente actualización dos módulos da exposición 
permanente corresponde a esta última produción data de 2013. 

Como xa se indicou, dos tres centros dos MC2, a Domus é o que presenta 
unha maior antigüidade media nos seus 118 módulos (12,8 anos). A estrutura 
tradicional da Domus viña consistindo nos módulos da exposición permanente 
xunto con exposicións temporais. O contexto económico dos últimos anos 
imposibilita manter ese esquema de funcionamento. Deste xeito, tomouse a 
decisión de suprimir o concepto de exposición temporal e centrar todos os 
esforzos de creación de novos módulos na renovación por partes da exposición 
permanente. 

Neste novo enfoque decidiuse abrir dúas salas de actividades: o Laboratorio 
Aberto (2012) e sala Maker@Domus (2015). Con esta estratexia, preténdese 
crear un reclamo ao público de novidade permanente. 

O Laboratorio Aberto ten un capacidade para 32 persoas e dedícase 
fundamentalmente a obradoiros de biotecnoloxía para escolares. Tamén se 
realizan diseccións en directo que poden ser observadas polos visitantes da 
Domus. Un dos programas que se levan a cabo na actualidade neste espazo é 
Xplore Health, un proxecto europeo de recursos multimedia de biotecnoloxía 
que esta sendo testado por varias escolas piloto. Para participar no proxecto, o 
profesorado responsable debe realizar unha xornada de formación previa na 
Domus. 

Durante o curso escolar, os martes organízanse visitas de docentes orientados 
a preparar a visita á Domus co alumnado. Nestas visitas amósanse e «refrescan» 
os contidos dos MC2 e preséntanse os recursos educativos que se ofertan ao 
profesorado. Para a directora técnica Patricia Barciela «a Domus está 
evolucionando desde o seu labor tradicional de divulgación cara a facer maiores 
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esforzos na educación científica». Isto supón reforzar a colaboración coa escola 
e fornecer o profesorado de novos recursos e ferramentas de educación non 
formal. De aí a participación dos MC2 en redes internacionais de educación 
STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas) como Scientix, a 
Comunidade para o Ensino das Ciencias en Europa. 

O espazo Maker@Domus está pensado para a experimentación tecnolóxica 
desde a filosofía do DIY (Do it yourself, faino ti mesmo), os códigos abertos, a 
programación, a arte e o emprego ferramentas actuais como impresoras 3D, 
cortadoras láser, placas Arduino, robótica, etc. A sala é totalmente configurable 
e conta con espazos para o traballo en grupo, para actividades formativas e para 
o desenvolvemento de obradoiros «maker». Foi deseñada coa colaboración do 
Tinkering Studio do Exploratorium de San Francisco.  

Durante a semana, os escolares son os protagonistas da sala Maker con 
actividades de gran demanda que esgotan as súas prazas en moi pouco tempo, 
como pode ser o caso dos campamento tecnolóxicos. Por outro lado, os venres, 
o espazo Maker@Domus é empregado para manipular e elaborar trebellos 
tecnolóxicos pola asociación de Fomento de Investigación en Tecnoloxías 
Libres Bricolabs, que ten a súa sede na Domus. Un día ao mes, Bricolabs 
organiza sesións de portas abertas ao público xeral. 

En 2008, acondicionouse a sala de proxeccións da Domus para exhibir 
contidos en 3D. Habitualmente, a carteleira está composta por un único título 
neste formato con varios pases diarios. Nesta sala, tamén se proxectan as obras 
audiovisuais gañadoras dos premios Prismas, e entre 2007 e 2011 foi a sede da 
Mostra de Ciencia e Cinema organizada pola Asociación de Amigos da Casa 
das Ciencias. Esta é sala habitual das conferencias e faladoiros nos MC2. 

AQUARIUM FINISTERRAE 

O Aquarium Finesterrae levantouse ao carón do Atlántico xunto á Torre de 
Hércules en 1999. Concíbese como un centro de ciencia mariña dedicado 
amosar a riqueza e diversidade da vida na costa galega. O programa educativo 
do Aquarium está dirixido a educar sobre cuestións relacionadas co medio e a 
conservación da fauna mariña. Con diferenza é o centro dos MC2 que máis 
visitas recibe. 

A tamén coñecida como Casa dos Peixes mestura os conceptos de acuario 
público e centro interactivo. O Aquarium Finisterrae conta 119 módulos, dos 
cales máis da metade son interactivos. A media de antigüidade dos módulos é 
alta, de 10,3 anos. Unha boa parte dos módulos, principalmente os da sala 
Maremagnum, foron deseñados a partir dunha selección de preguntas sobre 
temática variada relacionada co mar que foron formuladas por profesores e 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

122 

 

escolares a través de «La Voz de la Escuela», que é o suplemento educativo do 
xornal La Voz de Galicia. 

Seguindo a filosofía dos MC2, os contidos son interdisciplinarios e 
transversais: oceanografía, historia, bioloxía, química, gastronomía, arte, cine... 
En moitos casos, os textos que acompañan os módulos manteñen o esquema de 
pregunta-resposta no que foron inspirados. A idea de fondo é atraer o público 
botando man de elementos aos que se sinta próximo e mesmo vinculado 
emocionalmente. De aí a aposta por amosar a riqueza biolóxica da costa galega. 
Como di Francisco Franco del Amo, director técnico do Aquarium «os seres 
mariños non son presentados como seres lonxanos, independentes, ou alleos, 
senón como seres próximos á nosa actividade cotiá. Por iso facemos fincapé en 
aspectos culturais, sociais e tradicionais e, en xeral, nas relación entre o ser 
humano e o mar ao longo da historia». 

O acuario posúe un cadro de persoal de 11 educadoras dirixidas por unha 
xefa de Educación e atención ao público. As educadoras realizan ao longo do 
ano milleiros de visitas guiadas, tanto a escolares como a público xeral, así 
como os obradoiros e actividades experimentais do acuario. 

O Aquarium Finisterrae é a institución cultural galega que máis visitas de 
escolares recibe. Ademais das visitas guiadas, ofrece ao público escolar 
diferentes actividades: obradoiros de bioloxía mariña, o programa «Ciencia en 
directo» —onde investigadores da Universidade da Coruña explican as súas 
liñas de investigación—, proxeccións na Oceanosfera, e «Falando con peixes» 
—actividade na que se establece unha conversa cun acuarista mergullado na 
sala Nautilus—. 

Outras actividades para nenos e nenas de gran demanda, pero xa fóra do 
ámbito escolar, son os programas «Durmindo con tiburóns» e «Merendas no 
acuario». Esta última iniciouse en 2002 e combina unha actividade de bioloxía 
mariña —un contacontos ou un obradoiro de cociña sostible con produtos do 
mar— cunha merenda gratuíta. 

Unha actividade na que poden participar rapazas e rapaces maiores de 10 
anos e adultos é «Aventuras na Acuario». Este é un programa semanal para 
grupos reducidos no que os participantes, ademais de prepararen a comida das 
focas, realizan unha visita ás áreas técnicas do acuario que habitualmente están 
vedadas ao público (laboratorios, salas de filtración, cociñas...). 

A maior sala do acuario é Maremagnum. As últimas intervencións 
corresponden á modificación das condicións do gran tanque cilíndrico de 
10.000 l para acoller fauna de profundidade (2014), e a inclusión dun pecio nun 
dos tanques de gran volume (2015). Neste espazo incorporáronse en 2010 a 
OceanoSfera —un proxector esférico dixital de 2 metros de diámetro— e a 
versión mellorada da «Charca das caricias» que inclúe un acuario onde o 
público pode tocar baixo supervisión os animais vivos xunto a unha zona anexa 
de lupas, microscopios e proxeccións. 
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A sala Humboldt acolle as exposicións temporais interactivas de carácter 
monográfico realizadas polos MC2. A última delas é «Multiplicaos» sobre 
acuicultura (2014). Na entrada do acuario situase a sala Isabel Castelo, a única 
sala de exposicións galega dedicada en exclusiva a exposicións fotográficas de 
natureza e medio ambiente. 

Un dos espazos emblemáticos dos MC2 é a sala Nautilus coa súa peculiar 
recreación do camarote do capitán Nemo. Probablemente, esta sexa a sala máis 
icónica de todo o acuario. No seu acceso, nun espazo de tránsito, atópase a 
Zona-i. O concepto deste módulo é proxectar información nas paredes para que 
o público xogue coas novas científicas. Por cuestións técnicas, no momento da 
elaboración deste informe o módulo non estaba operativo. Pola súa banda, o 
piscinarium, situado no exterior do acuario, ten de protagonistas ás focas. 

O Aquarium Finisterrae ten publicado unha colección folletos informativos 
para escolares, monografías sobre coleccións de especies do acuario e diferentes 
catálogos de exposicións. Cómpre destacar que algún dos vídeos do acuario ten 
acadado difusión viral na rede como é o caso de «Polbos: Suave intelixencia» 
(2007). 

O acuario participa en programas europeos como «Mr. Goodfish» (Consumo 
sostible de peixes e mariscos, 2010-2015) ou o «Sea for Society» (2013-2016) 
financiado pola Comisión Europea (FP7) para fomentar o debate na sociedade 
sobre os recursos mariños, tanto desde a perspectiva dos seus beneficios como a 
dos conflitos que xorden na súa explotación. 

PARQUE EÓLICO EXPERIMENTAL SOTAVENTO 

O parque Eólico Experimental Sotavento, localizado entre os termos municipais 
de Xermade (Lugo) e Monfero (A Coruña), iniciou a súa andaina en 2001. Está 
xestionado pola Fundación Sotavento Galicia, cuxo patrón único é Sotavento 
Galicia S. A., empresa participada pola Xunta de Galicia. Ademais de realizar 
proxectos de I+D e actividades de formación en enerxías renovables, ten como 
fin levar a cabo «actividades de divulgación e educación enerxética centradas 
nas enerxías renovables, o aforro, a eficiencia enerxética e a súa interrelación 
coa problemática ambiental61». 

Sotavento conta cun edificio divulgativo constituído polas salas de control e 
eficiencia enerxética, aula divulgativa, obradoiro de enerxía, miradoiro, aula 
divulgativa e auditorio. Nas 40 hectáreas de exteriores, destacan os 24 
aeroxeradores, a vivenda bioclimática demostrativa, a ruta das pedras —que 
representa unha escolma da xeoloxía galega— e as mámoas. 

                                                      
61 Plan Educativo-Divulgativo 10 años 2002-2012, Fundación Sotavento Galicia (2012). 
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Sotavento conxuga o concepto de centro de interpretación (maquetas, 
paneis...) das diferentes enerxías renovables con áreas expositivas con obxectos 
reais (aeroxerador, vivenda bioclimática, rutas das pedras, grupos motrices e 
xeradores de centrais hidroeléctricas de 1904...) e exposicións temporais. 
Sotavento conta cun equipo de educadores reducido pero moi activo que elabora 
o material propio do parque (contidos expositivos, guías, publicacións, 
aplicacións informáticas, obradoiros...) ademais de atender as vistas, que son 
guiadas e precisan inscrición previa. Na etapa na que Sotavento abría todo os 
días do ano, estaba formado por 5 persoas, na actualidade realizan este labor 
dous educadores. No período 2002-2012, recibiu 180 000 visitas, a metade delas 
de público escolar. A duración media das vistas foi de 4 horas. 

ALGUNHAS VALORACIÓNS 

O Museos Científicos Coruñeses son, sen dúbida, unha das maiores institucións 
culturais galegas en termos de traxectoria, actividades, medios e visitas. A súa 
influencia transcende o ámbito municipal, e mesmo galego. Durante máis de 
tres décadas, os MC2 teñen sido fieis á súa filosofía de amosar a ciencia de 
xeito interactivo e transversal. 

Hoxe en día, case un de cada tres visitantes dos MC2 é un escolar. Sobre o 
resto do público non se dispoñen de datos de segmentación, pero a percepción 
dos respectivos directores técnicos apunta tanto á importancia do público 
familiar, por unha banda, como á «desaparición» dos adolescentes e público 
adulto novo. Por exemplo, existe unha certa idea na poboación de que a Casa 
das Ciencias é un «museo para nenos». Para o seu director técnico, Marcos 
Pérez, esta percepción «constitúe un eloxio xa que non existen ofertas axeitadas 
de ciencia para os rapaces fóra da escola». 

O Plan estratéxico dos Museos Científicos Coruñeses 2016-2018 elaborado 
por Ángel Loureiro Pereiro detecta como debilidades para os MC2, entre outras, 
a diminución de visitantes e ingresos, a baixa realización de actividades 
dirixidas para o público adulto non familiar, a falla de contidos para publico de 
0 a 6 anos, índice de rotación de módulos moi baixo e diminución de 
conferencias e participantes desde o 2011. Todo isto xera como «punto débil 
para a continuidade dunha institución como os MC2 o da seguridade no 
financiamento». 

Cómpre ter en conta que unha parte importante dos recursos deben dedicarse 
ao mantemento das instalacións, principalmente ao acuario. O Aquarium 
consome da orde 1,3 Mwh/ano de electricidade, e os seus sistemas hidráulicos 
incorporan 120 m3 de auga mariña cada hora. A conservación das especies do 
acuario supón un mantemento continuado que non pode ser interrompido nin 
rebaixado na súa calidade. Igualmente é moi importante o correcto mantemento 
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dos módulos interactivos, un mal funcionamento dun simple premedor pode 
torcer a experiencia do visitante e eclipsar todos os esforzos expositivos. 

Como se indicou, no contexto actual, xa non é posible cambiar exposicións 
enteiras e faise obrigado que as remudas sexan parciais. Por outra banda, certas 
tecnoloxías dos módulos teñen un mal avellentamento. As outrora novas 
pantallas táctiles agora son percibidas como un elemento cotiá que non xustifica 
a visita a un museo para o seu uso. Todas estas consideracións fan necesario a 
acometida da renovación dos módulos interactivos da Domus e o Aquarium 
Finisterrae. A previsión do Plan estratéxico é reducir a media de antigüidade 
dos módulos destes centros en dous anos para o 2018. 

Un dos retos dos museos en xeral, e tamén dos MC2, é conseguir que o 
público teña alicientes para repetir a súa visita. A programación de actividades é 
ampla e viva, e as vías abertas para captación de novos destinatarios como a 
sala Maker ou a posta en marcha de novos ciclos divulgativos coidamos que van 
na boa dirección. O reforzo da oferta de actividades para público adulto non 
familiar pode axudar a ir incorporando a este segmento que é máis refractario ás 
actividades tradicionais dos museos. 

A medición dos impactos das accións de promoción da cultura científica na 
cidadanía é unha cuestión complexa que require metodoloxías axeitadas. No 
momento da elaboración deste informe estase a levar a cabo un estudo deste 
tipo na cidade da Coruña por parte do «Centro de Estudios de Ciencia, 
Comunicación e Sociedade» da Universidade Pompeu Fabra. Á espera destes 
resultados e os que se poidan obter de futuras investigacións, coidamos que un 
caso de éxito do labor dos MC2 entre a cidadanía o constitúen as relacións de 
apoio mutuo que se veñen establecendo coas asociacións cidadás Ío, Bricolabs e 
a de Amigos da Casa das Ciencias. Sería tamén moi interesante visibilizar a 
relación cos mariñeiros que fornecen de exemplares vivos ao acuario. Así 
mesmo, a coordinación co MUNCYT podería reforzar o labor das dúas 
institucións. 

Outro punto de gran potencial é a explotación axeitada dos contidos dixitais 
dos MC2. A web precisaría unha posta ao día. Faise necesario adaptala aos 
estándares actuais e unha mellor integración e indexación de contidos con 
flexibilidade para incorporar as achegas mais recentes. Por exemplo, o e-Museo 
leva sen estar actualizado desde polo menos o 2014. Por outro lado, as redes 
sociais son cada vez máis un mecanismo de comunicación bidireccional que 
permite coñecer as demandas e inquedanzas do público. 

A creación de contidos adaptados a persoas con algún tipo de discapacidade 
pode constituír tamén un reto para futuras liñas de traballo dos MC2. 
Finalmente, un eido por introducir nos Museos Científicos Coruñeses é o 
referente á investigación científica: tanto no ámbito das Ciencias do Mar 
(conservación de ecosistemas, reprodución de especies en catividade...) como 
no estudo de estratexias, metodoloxías e impactos da divulgación da cultura 
científica. Este aspecto tamén está contemplado no Plan estratéxico 2016-18. 
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En canto ao Parque Eólico Experimental Sotavento cómpre destacar o 
atractivo da súa oferta de educación en enerxías renovables. Malia atoparse nun 
lugar afastado de grandes núcleos de poboación, vén recibindo durante estes 
anos un significativo número de visitas. A viabilidade deste valioso proxecto 
está supeditada á continuidade do apoio institucional. 

 

O autor quere agradecer a colaboración de Ángel Loureiro, Marcos Pér ez 
Maldonado, Patricia Barciela, Francis co Franco del Amo e Manuel Díaz na 
elaboración deste informe. 
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INTRODUCIÓN 

Da man do fenómeno dixital, o comezo do novo século sumiu os medios de 
comunicación impresos nunha nova crise. A perda de lectores e de vendas era 
xa unha constante antes de que os xornais diarios tivesen que sumar as 
consecuencias da crise económica, escenario retratado polo miúdo no informe A 
Comunicación en Galicia 2013 62. Pero, malia o empeoramento nas condicións 
xerais da práctica xornalística, nos últimos 15 anos, as cabeceiras diarias 
galegas foron aumentando a produción de novas relacionadas coa ciencia e 
mesmo acubillando un incipiente xornalismo científico, impulsado nalgúns 
momentos desde as institucións públicas63 e que foi medrando en paralelo ao 
avance do propio sistema de I+D+i autonómico. Un xornalismo, iso si, a miúdo 
con compracencia localista de máis, bastante dependente da produción dos 
gabinetes de comunicación das institucións con labor científico, que agromaron 
ou maduraron ao longo destes anos, e que veu freada a súa evolución por mor 
da precarización laboral nas redaccións, que xoga en contra da especialización, 
e condicionado polo crecente auxe do infoentretemento. Con todo, pódese falar 
dun punto de inflexión que colocou, semella que de forma definitiva, as 
informacións relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía na axenda temática 
habitual destes medios, e que contribuíu a crear conciencia pública sobre a 
necesidade social da investigación científica e a facer visible as achegas que se 
fan neste eido desde Galicia. 

A esta prensa diaria está dedicada boa parte deste capítulo, tanto pola 
audiencia que segue a sumar como polo efecto sobre a escolma de novas que 
xera aínda hoxe nas redaccións de radios e televisións. Tamén se analizará a 

                                                      
62 A comunicación en Galicia 2013. Consello da Cultura Galega, 2013. Dispoñible en 
http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2013_A-Comunicacion-en-Galicia-2013.pdf 
63 Entre outras accións expostas no capítulo sobre a divulgación científica realizada dende o ámbito 
institucional, a Xunta de Galicia creou en 2002 unha convocatoria de premios de xornalismo científico que se 
mantivo durante oito edicións. Na derradeira, a de 2010, o xurado declarouno deserto. Por outra banda, en 2006, 
o Goberno galego e os principais medios de comunicación asinaron un convenio para «acadar unha mellor e 
maior comunicación da ciencia e da tecnoloxía, e conseguir así unha sociedade galega ben informada nesta 
materia». 
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situación da divulgación científica e tecnolóxica nas revistas, nos novos medios 
xurdidos no mundo dixital e dende o sector do libro en Galicia. 

METODOLOXÍA 

Para a análise da comunicación científica na prensa diaria realizouse un 
seguimento rutineiro de distintos xornais galegos durante o segundo semestre de 
2015 e baleiráronse La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Progreso, La Región e 
El Correo Gallego, as cinco cabeceiras galegas con maior audiencia segundo o 
EGM64, entre o 1 e 20 de abril de 2015. En total, revisáronse polo miúdo preto 
de 6400 páxinas de xornais e suplementos, descartando os especiais 
publicitarios. No caso de La Región, a mostra restou os exemplares de 5 días ao 
non seren conservados por ningunha das hemerotecas públicas que puideron ser 
consultadas. Para reforzar a comparación evolutiva, revisáronse tamén 
exemplares do mes de abril de 2007, ademais de seren consultados números dos 
anos 90 e da primeira década do novo século, para extraer conclusións sobre os 
suplementos relacionados con ciencia e tecnoloxía que se editaron durante un 
tempo nestas e noutras cabeceiras, e tivéronse en conta os estudos sobre o 
tratamento na prensa galega do caso das vacas tolas65 e a catástrofe do 
Prestige66. 

Por outra banda, remitíuselle a xornalistas de 9 redaccións de diarios e 
axencias que cobren información relacionada con fontes científicas un 
cuestionario semiaberto para coñecer as súas rutinas de traballo e o seu punto de 
vista sobre este eido nas súas respectivas empresas e no conxunto de Galicia. 
Obtivéronse as respostas de 10 redactores e redactoras de 8 medios, aos que hai 
que engadir outros compañeiros e compañeiras que facilitaron información 
sobre os suplementos. 

No caso da prensa exclusivamente dixital, analizáronse os medios de 
comunicación con perspectiva galega presentes na listaxe das 100 páxinas web 
galegas máis visitadas, elaborada por Código Cero a partir de Alexa. 
Envióuselles ademais un cuestionario específico ás redaccións de Galicia 
Confidencial e Praza, por seren os dous medios que contan con seccións 
específicas de ciencia e/ou tecnoloxía. 

                                                      
64 Datos galegos da terceira vaga de 2015 do Estudio General de Medios recollidos na páxina web de La Voz de 
Galicia o 3 de decembro de 2015. Dispoñibles en 
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2015/12/02/00031449052368835660222.htm 
65 LÓPEZ GARCÍA, Xosé (edición ao seu cargo): O discurso dos medios impresos no caso das «vacas tolas». 
Universidade de Santiago de Compostela, 2003. 
66 JIMÉNEZ ALEIXANDRE, María Pilar (directora): Comunicación e ambiente: Coberturas das cuestións 
ambientais na prensa galega no ano 2002. O Prestige na prensa galega no ano 2002. Consello da Cultura 
Galega, 2004. 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

131 

 

No tocante ao panorama de revistas e publicacións xornalísticas non diarias, 
realizouse unha revisión das distintas cabeceiras e, logo de extraer unhas 
conclusións globais, seleccionáronse os exemplos máis significativos: Código 
Cero, analizada tamén como páxina web e presente entre as 50 webs galegas 
máis visitadas; Grial, revista de pensamento e cultura con máis de medio século 
de vida, que desde comezos do novo milenio se abriu definitivamente aos 
contidos relacionados coa ciencia; e Investigación. Cultura, ciencia y 
tecnología, nada na contorna da Universidade de Vigo. 

A presenza da ciencia e da tecnoloxía no mundo do libro galego analizouse 
consultando os catálogos dispoñibles nas páxinas web das editoriais socias da 
Asociación Galega de Editores e doutras non asociadas e completouse con 
entrevistas telefónicas e consultas a través do correo electrónico a responsables 
de varias destas empresas. 

1. A PRENSA DIARIA 

1.1. Panorama xeral 
A prensa diaria perde lectores e vendas, pero, en 2015, as cabeceiras diarias 
galegas editadas nas sete principais cidades sumaban máis de 1.180.000 
lectores. Segundo o informe Percepción social de la ci encia y t ecnología 
201467, que non ofrece datos específicos de Galicia, os xornais de pago son 
citados como a primeira fonte de información de temas de ciencia e tecnoloxía 
polo 6,8 % das persoas enquisadas, por detrás de Internet (39,8 %) e a televisión 
(31,9 %), se ben o peso final dos xornais é probablemente maior xa que no 
debullado de medios consultados a través da Rede os dixitais de contido xeral, 
que inclúen as webs dos xornais de papel de pago, ocupan o segundo lugar, cun 
peso do 55,6 %, 2,1 puntos por detrás da Wikipedia. 

O interese da análise dos diarios de carácter xeral radica tamén na súa 
capacidade de achegar temas de perfil científico a unha audiencia que doutro 
xeito quizais non faría unha busca activa deles, polo que se lles pode atribuír 
unha especial capacidade, a de espallaren certa cultura científica entre unha 
parte da cidadanía que por si soa non tomaría a iniciativa de procurar este tipo 
de contidos, pero que si os consome cando lle son ofrecidos de xeito atractivo. 
Certo é que esta mesma calidade pode asignárselle á radio e á televisión, pero é 
evidente a maior presenza da ciencia nos diarios ca nos informativos 
audiovisuais e sería interesante ademais analizar polo miúdo ata que punto o 
tratamento deste temas desde os xornais son determinantes para o seu posterior 
traslado á programación de carácter xeral equivalente de radios e televisións. 
Isto é habitual, e non só cos contidos científicos, probablemente pola maior 

                                                      
67 Informe da FECYT dispoñible en 
http://icono.fecyt.es/informesypublicaciones/Documents/Encuesta%20percepci%C3%B3n%202014/Publicaci%
C3%B3n%20EPSCYT2014.pdf 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

132 

 

competencia na prensa diaria para publicar novas diferenciadas e tender, senón 
a un xornalismo propiamente especializado, cando menos á focalización de 
redactoras e redactores no seguimento de certo tipo de fontes, algo que en 
moitas redaccións de radios e televisións ficaría, esaxerando, reducido ao 
mundo dos deportes e a certas fontes do eido político. 

1.2. Perfil e percepción dos profesionais 
O perfil máis cotián de xornalista que elabora contidos relacionados coa ciencia 
nos xornais galegos é o dun redactor ou redactora que non escolleu cubrilos, que 
non conta cunha formación académica específica en ciencia ou comunicación 
científica e que se encarga tamén doutros eidos informativos, especialmente 
educación universitaria e non universitaria, política sanitaria ou cultura. Porén, 
só unha persoa entrevistada sinala a falta de especialización dos profesionais 
dos medios como unha eiva do xornalismo que se produce arredor da ciencia. 

En calquera caso, malia a ausencia de educación formal específica, hai 
redactores que, a raíz da asignación, ou asunción, dunha área relacionada coa 
ciencia, como a do medio natural ou a universitaria, ampliaron por iniciativa 
propia o abano de fontes e contidos xerados ata acadaren un maior nivel de 
especialización e promoveren un incremento da presenza da ciencia nos seus 
respectivos medios. A vontade persoal é, de feito, un sustento chave dalgún dos 
exemplos máis consolidados do xornalismo científico galego, en claro contraste 
con outros temas estrela das redaccións como a política ou os deportes, sempre 
no punto de mira das direccións. «A finais dos 90, todo o que había era a 
información de axencias. Eu cubría temas ambientais e tiña que recorrer a un 
coñecemento máis técnico e científico. Foi a partir de aí cando empecei a 
apostar pola información científica, pouco antes de que se completase o 
Proxecto Xenoma Humano. Tivo bastante de empeño persoal e fun abrindo 
camiño porque considero que a ciencia é necesaria e merece a pena escribir 
sobre ela (...). Supoño que a evolución do diario para o que traballo tendería 
igualmente a darlle máis espazo á ciencia, pero tiven liberdade para anticiparme 
e facer cousas distintas», explica unha das persoas veteranas na cobertura 
científica na comunidade. 

A maioría das persoas consultadas séntese cómoda na área científico-
tecnolóxica, atópaa persoalmente atractiva e adoita tomar a iniciativa 
propoñendo os temas aos seus superiores, pero confesa que, malia ter mellor 
opinión dos científicos ca doutras fontes, atopa dificultades na comunicación 
con eles e certos roces. «Gústame moito cubrir as informacións relacionadas coa 
ciencia, pero non é o único campo no que me sinto cómoda. Son unha persoa 
curiosa, como case todos os xornalistas, e permíteme aprender sobre temas e 
cuestións moi diversas. Apaixóname coñecer as preguntas que se fan os 
investigadores, os condicionantes cos que traballan e os resultados que van 
obtendo. Sedúceme ademais o desafío que supón facerlle interesantes e 
comprensibles ao lector estas cuestións, aínda que, ás veces, é moi complicado 
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(..). Por outra banda, esa é unha das cuestións que non me gusta de cubrir esta 
área, que necesita máis esforzo para facela atractiva, pero é moito menos lida na 
maioría das ocasións. Tamén atopo que é máis difícil “vender” os temas na 
redacción na maioría dos casos», indica outra entrevistada que asegura sentirse 
máis vulnerable ante as fontes científicas «pola dificultade dos conceptos 
nalgúns casos e pola precisión da linguaxe e a terminoloxía que usan». 

Outra crítica reiterada sobre os científicos sinala que «adoitan ser 
desconfiados sobre a capacidade do xornalista», que piden «constantemente ler 
o texto antes de que se publique» e que se amosan «extremadamente puntillosos 
nas súas aclaracións». «En xeral [os científicos] son boas fontes, pero algúns 
teñen dificultades para facerse entender. É dicir, algúns pensan que no xornal de 
información xeral hai que expresarse como nunha tese ou nunha revista 
científica; non entenden que hai que buscar algo noticiable para o lector, unha 
persoa que pode non ter ningún coñecemento sobre o tema», valora outra 
xornalista. 

A pé de redacción recoñécense tamén importantes cambios positivos neste 
sentido nos últimos anos e atribúeselles certo liderado ás novas xeracións de 
investigadores e investigadoras, mais tamén ás políticas públicas de I+D+i: 
«Houbo un cambio radical na actitude dos científicos cara á prensa, xa non 
escoitas “a min polo que me pagan é por dar clases”. A xente máis nova ten un 
sentido da divulgación moito maior e coido que investigadores como os dos 
programas Isidro Parga Pondal e Ramón y Cajal, desa xeración, contribuíron a 
xerar un efecto contaxio noutros de máis idade, algo que foi tamén promovido 
polos programas de financiamento da I+D+i tanto dos gobernos galego e estatal 
como da Unión Europea, o que facilitou que cambiasen de chip». 

Nas redaccións, recoñécese así mesmo o influxo no auxe do xornalismo sobre 
ciencia dos gabinetes de comunicación que se puxeron en marcha en Galicia nas 
últimas décadas nas universidades e outras institucións como o CSIC. A maioría 
dos e das xornalistas consultados responde que, tal e como se constata no día a 
día dos medios escritos, os comunicados que envían estas fontes de proximidade 
determinan «bastante» a axenda de temas que chegan a se converter en noticias 
nas súas respectivas redaccións, e que adoitan completalos falando directamente 
cos científicos implicados. Malia a valoración positiva destes intermediarios, 
hai voces que tamén os perciben en ocasións como un obstáculo ao obxectivo 
de acadar novas en exclusiva: «Antes tiñas acceso á información só para ti 
estando pendente dos avances das fontes; agora moitas veces póñenche trabas 
para que todo o mundo dea a mesma información ao mesmo tempo có resto». 

Seguindo coa evolución do xornalismo relacionado coa ciencia, a maioría dos 
profesionais coincide en que se trata dunha especialidade recente en Galicia, de 
crecente interese nos medios, pero lonxe dunha situación ideal e que varía 
segundo a disciplina, tal e como se confirma no apartado ao baleirado dos 
diarios. «Comparado con outras áreas, o xornalismo científico é un acabado de 
nacer que vai medrando pouco a pouco e con algúns achaques (...). A cobertura 
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deste tipo de temas cambiou nos últimos dez anos, sobre todo 
cuantitativamente, hai máis e tanto os xornalistas como os lectores vanse 
afacendo máis a ela», resume unha xornalista. «Os temas de medicina e 
tecnoloxía creo que si quedan ben recollidos na prensa, pero non se lle dá tanto 
espazo aos doutras disciplinas como a química, a física etc.», considera outra. 
«É unha área moi respectada e pouco cultivada», conclúe unha compañeira. 
Outro xornalista considera que o xornalismo científico goza dunha saúde un 
pouco pobre, pero aprecia tamén un posible efecto contaxio xerado por grandes 
experimentos internacionais ou mesmo o cinema, que incrementa o interese do 
público por el: «Aínda que pode soar pouco serio, penso que os avances no 
CERN e mesmo as series de televisión e o cinema motivaron o achegamento de 
gran parte da sociedade a este tipo de fenómenos e informacións». 

Hai tamén quen aprecia que tras anos de avance se vive «certa involución», 
común para todo o periodismo. «Non é por desprezo á ciencia, pero no xornal 
de crise vólvese aos valores refuxio, como o hiperlocalismo, e iso fai que sexa 
máis difícil atopar espazo para temas científicos», engádese. Asemade, hai quen 
sinala un fenómeno aparentemente oposto, a crise como factor determinante 
para introducir a ciencia na axenda mediática habitual, «porque vai callando que 
é importante para a economía». Este diagnóstico, compatible co primeiro, 
constátase na crecente atención dos medios desde o comezo da crise a retrataren 
os problemas de retención de talento no ecosistema da I+D+i galega. 

1.3. Temas e espazo asignado: que e canto importa? 
A teor do espazo que se lles reserva nos cinco diarios analizados entre o 1 e o 

20 de abril de 2015, os temas relacionados coa ciencia e a tecnoloxía ocupan 
unha superficie que oscila entre menos do 2 % e case o 2,5 %. As referencias en 
portada son escasas: só 17 das 109 primeiras planas analizadas, o 15,6 %, 
inclúen algún titular deste tipo, un total de 19. Aínda que en termos de espazo 
hai certas diferenzas entre as distintas cabeceiras, as maiores desemellanzas son 
de índole cualitativa. Pero cales son os principais condicionantes propios que 
inflúen nunha maior ou menor presenza? 

No caso dos contidos de actualidade, practicamente a totalidade dos 
desenvolvidos nas redaccións (deixando á marxe as colaboracións en forma de 
artigos), a proximidade da fonte protagonista á contorna territorial do medio é 
un dos principais valores-noticia que permiten un tratamento privilexiado na 
páxina na que se inxire. Así o recoñecen a maioría dos xornalistas consultados, 
se ben varios antepoñen nas súas respostas a relevancia científica. Mais tanto o 
tratamento cuantitativo, en forma de espazo, como a miúdo o cualitativo, que se 
reflicte nunha redacción que transcende o servido polos comunicados e as 
axencias, cunha maior contextualización, e que leva tamén á busca activa de 
temas propios, confirman sobradamente a preeminencia da proximidade da 
fonte protagonista ou propiciadora como principal valor-noticia. Entre o 65 % e 
80 % do espazo ocupado por asuntos relacionados con ciencia e tecnoloxía está 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

135 

 

dedicado a contidos con algún vínculo galego, ben sexa por quen os 
protagonizan (persoal científico procedente ou fincado na contorna de referencia 
do diario) ou polo tema que se trata (por exemplo, o cultivo de grelos en 
Andalucía), ben sexa por quen o propicia (como sucede coas entrevistas a 
persoas convidadas a congresos en Galicia) ou por quen o comenta (temas sen 
vencello local tratados a través de voces expertas galegas). 

Destes tres nexos co local, o que máis atención recibe é o primeiro, o referido 
ao traballo desenvolvido por científicas e científicos vinculadas a Galicia e que 
traballan tanto na súa terra como noutras partes de España e no estranxeiro. 
Resúmeo con claridade unha das persoas con anos de experiencia na prensa 
entrevistadas: «O que máis vende é o titular. Téñome resistido moito, pero todo 
o que teña a palabra galego no titular vende», confesa. «Cando se trata de 
achados científicos feitos en Galicia é frecuente que sexan levados á portada. 
No caso de que sexan a nivel estatal ou internacional é máis complexo», engade 
outra. De feito, 16 dos 19 titulares de portada detectados na mostra son 
orixinados por fontes con vínculo galego e outros 2 refírense a temas de orixe 
internacional completados por voces expertas locais. 

Nos medios con vocación máis local, acentúase da mesma maneira a 
focalización en fontes hiperpróximas, de xeito que en boa medida a maior ou 
menor aposta pola ciencia da maioría dos diarios galegos ten que ver co peso 
dos campus, complexos hospitalarios ou outras institucións investigadoras 
presentes na súa contorna social máis próxima. 

Con máis ou menos doses localistas, a aposta mediática pola actualidade da 
ciencia feita en Galicia ou con raiceiras galegas semella que contribuíu e 
contribúe de xeito notable a facer visible o potencial galego en I+D+i, un 
aspecto, sen dúbida, positivo. Pero esta focalización suscita tamén certa 
autocrítica por mor dos enfoques en exceso triunfalistas que en ocasións se 
aprecian. «Gústame descubrir as novidades e horrorízanme os pseudo-
innovadores, especialmente os que pretenden “vender” que Galicia, España, 
Europa ou outro ámbito xeográfico é pioneiro, cando non é máis ca 
oportunismo mediático», responde unha das persoas consultadas. Estas 
manifestacións son, a fin de contas, non só unha mostra máis do hiperlocalismo 
común no enfoque de todo o xornalismo que se practica en diarios que teñen a 
súa razón de ser no ámbito local/autonómico, senón tamén unha proba de que a 
información científica, como no resto de España, non está normalizada. E é así 
pola ausencia de contrapunto, xa que hai unha case total ausencia de opinións 
diferenciadas, debate e mesmo conflitos, ingredientes habituais do xornalismo, 
tal e como advirte o informe da Acción CRECE da Confederación de 
Sociedades Científicas de España (COSCE)68. A diagnose do documento, 
elaborado en 2005, semella seguir vixente unha década despois. En calquera 

                                                      
68 Acción CRECE. Comisiones de reflexión y estudio de la ciencia en España. COSCE, 2005. Dispoñible en 
http://www.cosce.org/pdf/crece.pdf 
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caso, pódese suxerir tamén que a perspectiva hiperlocal facilita a presenza da 
ciencia nos medios ao dotala da «compoñente sentimental» da que, segundo 
Sergi Cortiñas e Felipe Alonso, esta adoita escasear69. 

A importancia do próximo reflíctese tamén na situación dos temas dentro do 
xornal. Ningún diario galego, a diferenza doutros de difusión estatal ou 
referentes internacionais como The New York Times , contou ou conta na súa 
versión en papel con sección de ciencia e/ou tecnoloxía. Segundo a temática 
concreta do contido informativo e a orixe territorial da fonte, inxírese na sección 
de información local, na de sociedade ou na de Galicia, e en menor medida nas 
páxinas de economía e de mar nos diarios que dispoñen dela. En ocasións, La 
Voz de Galicia e El Correo Gallego tamén afondan no eido científico desde as 
páxinas de «A fondo» e «Primeiro Plano», que abren senllos xornais, aínda que 
esta situación foi a menos desde a irrupción da crise, que reforzou a hexemonía 
dos temas sobre asuntos socioeconómicos e políticos. 

Nas páxinas locais, inclúese habitualmente calquera nova relacionada con 
fontes fincadas ou con raíces na contorna territorial máis próxima de cada 
xornal, mesmo cando se trata de novas relevantes a nivel estatal e internacional, 
mentres que as de sociedade tenden a derivarse aos temas de fontes máis 
afastadas xeograficamente. Porén, no caso de La Voz de Galicia , que conta con 
13 edicións locais e ampla difusión en toda Galicia, os temas de maior 
importancia xerados por fontes de proximidade son trasladados á sección 
«Sociedad». Mais sexa cal for a opción de situación, como quedou apuntado, 
estes contidos de proximidade son os que conseguen, en xeral, un maior espazo 
e referencias en portada. 

Despois da galeguidade da fonte, e como se avanzou, os xornalistas 
consideran que o que máis «vende» é todo o que estea relacionado coa saúde e a 
investigación biomédica, e a realidade do papel confirma de novo este 
autodiagnóstico. Nunha análise máis polo miúdo sobresaen, en primeiro lugar, 
aqueles contidos que teñen que ver coa práctica médica, desde tratamentos e 
probas diagnósticas ata a novas técnicas cirúrxicas, e por detrás os referidos ás 
investigacións biomédicas. Na mostra analizada, e deixando a un lado as novas 
estritamente de política sanitaria, son de xeito conxunto os que máis espazo 
ocupan. Representan desde case un terzo da superficie reservada á ciencia e á 
tecnoloxía no Faro de Vigo ata máis do 50 % en El Progreso e El Correo 
Gallego, sempre segundo a mostra tomada. 

Cómpre sinalar tamén que parte destes contidos de sanidade de proximidade 
funcionan non como xornalismo científico, senón simplemente como 
xornalismo de servizos ou case de vida social xa que se limitan a anunciar 
conferencias, cursos ou faladoiros sobre saúde ou ben a constatar a celebración 

                                                      
69 CORTIÑAS, Sergi e ALONSO, Felipe: La decadencia de las secciones de ciencia en los medios tradicionales. 
Análisis de s us causas desde los paradigmas dominantes del pensamiento contemporáneo. pp. 427. Prisma 
social. Revista de ciencias sociales. Nº 12, 2014. 
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dos actos, a listaxe de participantes e o éxito de público. Este tipo de textos 
supoñen unha proporción importante de todos os contidos relacionados coa 
ciencia nalgúns xornais de implantación máis local, nos que tamén semellan ter 
máis peso as noticias brandas centradas na saúde e, en concreto, contidos sobre 
o benestar físico, que gañan terreo, se se toma como referencia o que acontece 
nos Estados Unidos, a nivel internacional a outros baseados en investigacións 
científicas70. 

Pero sexa cal for o enfoque, no panorama global mediático, o eido da saúde é 
no que máis abundan as fontes de proximidade, tanto as médicas dos complexos 
hospitalarios de referencia como os grupos de investigación de universidades e 
outros centros de investigación. 

O protagonismo do xornalismo sobre saúde e biomedicina concorda, en 
calquera caso, coa importancia que a cidadanía lle concede aos temas de 
«medicina e saúde» segundo a enquisa recollida no devandito informe da 
FECYT, na que o 28,2 % das persoas consultadas di estar especialmente 
interesadas por eles, só por detrás dos temas de «traballo e emprego» e por 
diante dos deportes (27,1 %). A FECYT optou nesta enquisa por distinguir entre 
«medicina e saúde» e «ciencia e tecnoloxía», e, con esta segregación, esta 
última categoría é un dos tres temas de maior interese para o 15 % dos españois 
e españolas. 

Espazo e paleoantropoloxía son tamén especialidades que reciben certo 
aprecio, sen dúbida, por gozaren doutros valores-noticia de peso que 
transcenden a curiosidade científica: a espectacularidade e o misterio. A prensa 
galega tampouco quedou neste sentido á marxe do atractivo mediático da posta 
en marcha do grande acelerador de partículas do CERN, da descuberta do bosón 
de Higgs ou dos achados do xacemento de Atapuerca, procurando de novo 
voces locais para se achegaren a estes eidos. Asemade, vén apostando cada vez 
máis por novas relacionadas coas empresas de base científico-tecnolóxica que 
xorden no ámbito autonómico. De igual xeito, as novas sobre política científica 
experimentaron coa irrupción da crise un auxe considerable que semella foi 
determinante para facer callar no conxunto da sociedade termos e conceptos 
como a fuga de cerebros, a retención de talento ou a economía do coñecemento. 

Outros campos como a química ou as matemáticas atopan maiores 
dificultades na axenda mediática para facérense un oco, alén daquelas novas que 
dan conta dos premios ou dos bos resultados que conseguen os seus actores 
galegos en rankings internacionais. 

Volvendo á perspectiva cualitativa, cómpre engadir algunhas consideracións 
máis, non exclusivas do xornalismo galego pero tamén presentes nel. Unha 
sinxela análise de titulares amosa unha tendencia a esaxerar os resultados das 

                                                      
70 RUSSELL, Cristine: «Covering Controversial Science: Improving Reporting on Science and Public Policy». 
Páxinas 13-43 en Science and the Media. Donald Kennedy e Geneva Overholser (editores). American Academy 
of Arts and Science, 2010. Dispoñible en https://www.amacad.org/pdfs/scienceMedia.pdf 
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investigacións que se converten en noticia, con frecuencia suavizados no 
desenvolvemento do texto, no que se aclara, por exemplo, que tal avance é só 
polo momento un resultado demostrado en ensaios in vitro. Abúsase do termo 
«pioneiro», sobre todo nos contidos relacionados con estudos de autoría galega, 
o que pode provocar a impresión de que se produce unha sucesión constante de 
avances espectaculares, e mesmo se alimenta en certas ocasións unha épica do 
labor investigador. 

Así e todo, o tratamento informativo máis coidado dáse na maioría dos casos 
nos temas de fontes locais ou autonómicas nos que o redactor ou redactora 
contacta directamente con elas. Porén, nos de orixe estatal e internacional, que 
en moitas redaccións non son tratados polos xornalistas máis especializados en 
ciencia, apréciase con frecuencia unha simple reprodución de teletipos de 
axencias e unha pobre, nula ou confusa contextualización e explicación. É 
tamén nestes casos nos que con máis frecuencia se dá cancha a estudos 
nesgados nos que se confunden hipóteses con evidencias ou mesmo ciencia con 
mala ciencia ou pseudociencia. Todo isto leva, por unha banda, a unha sorte de 
información científica fragmentada que impide unha correcta comprensión do 
alcance das novas e, por outra, pode mesmo supoñer unha auténtica 
desinformación. Unha e outra cousa fecundan o campo tanto para o desinterese 
da audiencia como para as interpretacións erróneas con consecuencias 
importantes na interpretación de cuestións esenciais como as relativas á saúde. 

Na mostra analizada polo miúdo, acháronse poucos exemplos deste tipo, pero 
si uns cantos resumidos nos seguintes titulares: 
 Confusión entre hipótese e evidencia: 

El miedo a las arañas es consecuencia de la evolución humana. 
Un estudio afirma que la resistencia masculina en la carrera fue un f actor 
de selección  sexual. 

 Confusión entre correlación e causalidade: 
Las hormonas están detrás del afecto entre perros y hombres. 

 Confusión sobre o punto no que se atopa a investigación: 
Una investigadora gallega desarroll a una vacuna contra las alergias del 
pescado. Privado en portada do subtítulo, leva a entender que a vacina xa 
está lista, cando en  realidade se trata dun proxecto que empeza. 
Prueban con éxito un método de la USC para t rata el gli oblastoma, un 
tumor cerebral. Método probado polo momento só en ratos. 

 Pseudociencia: 
«Es el primer espacio sobre flores de Bach de Galicia». Na entrevista ao 
responsable dun «centro terapéutico y formativo» dise que ofrece 
«tratamientos totalmente inocuos en flores de Bach, sales bioquímicas o 
la homeopatía». 

 Metáforas épicas: 
Investigando el cáncer en Santiago con el espíritu de un quijote. 
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Ao longo dos últimos anos, atópanse outros exemplos de novas que reflicten 

a necesidade dunha maior formación científica no conxunto das redaccións que 
permita a correcta análise dos temas que adoptan formas científicas e a 
detección das pseudociencias, tamén nos departamentos que xestionan as 
páxinas webs, nas que non é estraño que se coen máis novas que lle dan voz a 
exemplos de mala ciencia, quizais polo simple feito de teren titulares 
espectaculares e que logo son descartadas nas edicións de papel. Con todo, os 
titulares que seguen son algúns dos atopados nas edicións impresas de distintos 
diarios galegos: 

El hombre se orienta mejor por su impulso de buscar pareja. 

Medicina alternativa: una nueva forma de curar animales. A información nomea prácticas
 como homeopatía, flores de Bach, aromaterapia, coloriterapia ou organoterapia. 

Galicia, a la cola de España en homeopatía. 

Una entrevista en disolución . A nova advirte da controversia ao redor da 
homeopatía, pero baséase nunha única fonte, unha doutora homeópata, e adopta 
un enfoque global, cun titular en portada, que lexitima por completo o seu 
discurso. 

 
Novas deste tipo non adoitan pasar o filtro dos xornalistas máis 

especializados, pero semella necesaria unha maior capacidade crítica colectiva 
nas redaccións ante prácticas pseudocientíficas e estudos nesgados que permita 
un xornalismo de denuncia que si se produce e promove noutros ámbitos da 
profesión. Esta capacidade crítica si está presente nestoutros exemplos atopados 
nos mesmos medios no último ano: 

J. M. Mulet: «Si tu médico te habla de mecánica cuántica y holística, búscate otro». 

Mulet: «La homeopatía no ha aportado algo que mejore lo convencional en 200 años». 

Científicos gallegos critican la gira gallega de Pamiès, gurú de la seudociencia. 

 
Mención especial merecen as seccións dedicadas ao horóscopo. Malia inserila 

na páxina de «Pasatempos», xornais como Faro de Vigo, El Progreso , La 
Región e El Correo Gallego seguen a publicalas. 
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1.4. Suplementos 
Os suplementos especializados, polo espazo que garanten e polo tempo de 
produción menos condicionado polos ritmos frenéticos do xornal diario, parecen 
reunir a priori as condicións óptimas para o desenvolvemento dun xornalismo 
con maiores doses de divulgación científica, máis reflexivo e crítico, ademais de 
ofreceren un soporte habitual para colaboracións de comunicadores científicos. 
Pero tamén poden converterse en guetos onde se insiren as novas de ciencia 
impedindo que se publiquen o día en que son noticia71. 

O suplemento de ciencia pioneiro na prensa española creouno La Vanguardia 
no 1982. Ao longo dos anos 80, os xornais españois incrementaron de forma 
importante a variedade de temas tratados como reacción ante a forte 
competencia da televisión: Neste contexto, enmárcase tamén o auxe da 
información sobre ciencia e a aparición dos suplementos72. Porén, a finais dos 
anos 90 sucedeuse a supresión dos dedicados á ciencia e á tecnoloxía nas 
cabeceiras de tiraxe estatal: tras a desaparición en 1997 do pioneiro de La 
Vanguardia, seguíronlle os de El Mundo e ABC en 1999. Segundo Carlos Elías, 
aínda que os directores dos medios non o asegurasen explicitamente, o 
problema principal radicaba en que a comunicación científica non lograra, 
contrariamente ao que se esperaba nun principio, mover unha publicidade 
específica cara a esas páxinas73. 

Sergi Cortiñas e Felipe Alonso Marcos sinalan así «a época de esplendor do 
xornalismo científico» español no período comprendido entre finais dos anos 80 
e mediados dos anos 90 do século pasado, cando eses xornais publicaban 
suplementos de ciencia unha vez á semana74, mentres que na actualidade estes 
produtos informativos quedaron reducidos «á mínima expresión incluso nos 
medios máis emblemáticos». O proceso, apuntan, é similar ao avanzado nos 
Estados Unidos, onde dos 95 diarios que contaban en 1989 con seccións de 
ciencia semanais se pasou a só 19 no ano 2012. 

En Galicia, o proceso de aparición e morte de suplementos deste tipo é máis 
serodio. O pioneiro neste eido foi Omega, que se publicou os domingos desde 
finais de 1993 ata 1996 en El Correo Gallego e que chegou a superar os cen 
números. O proxecto naceu a proposta do físico e ex-reitor da Universidade de 
Santiago de Compostela (USC) Carlos Pajares, que explica que o concibiu co 
obxectivo de cubrir un baleiro na prensa galega e darlle peso aos contidos 
científicos. Como coordinador, en cada número (de 4 páxinas durante a maior 
parte do tempo en que se editou, pero adelgazado na última etapa), el mesmo 

                                                      
71 ELÍAS, Carlos: Flujos de información entre científicos y prensa. Universidad de La Laguna, 2000. Dispoñible 
en ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs194.pdf 
72

 ELÍAS, Carlos: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs194.pdf 
73

 ELÍAS, Carlos: ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs194.pdf 
74 CORTIÑAS, Sergi e ALONSO, Felipe: «La decadencia de las secciones de ciencia en los medios tradicionales. 
Análisis de sus causas desde los paradigmas dominantes del pensamiento contemporáneo». Prisma social. 
Revista de ciencias sociales. Nº 12, 2014. 
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escribía sempre un artigo e encargáballe outro a algún membro da comunidade 
científica galega para afondar en temas de distintas especialidades, desde a orixe 
da vida ou a intelixencia artificial ata a botánica. O número completábase con 
catro ou cinco novas seleccionadas polo propio profesor Pajares sobre traballos 
publicados fundamentalmente en Nature, Science, Physics Today ou Physical 
Review Letters, lembra. 

 

 
 
Omega contou ata uns meses antes da súa desaparición co patrocinio de Caja 

Madrid, que apoiou asemade en 1996 a publicación dunha escolma dos traballos 
escritos por Carlos Pajares75, a maioría deles artigos, pero tamén unha entrevista 
ao Premio Nobel de Física Chen Ning Yang. O científico de orixe chinesa 
visitara Santiago de Compostela para participar nun encontro, organizado polo 
ex-reitor, que xuntou en 1993 distintos persoeiros do mundo da física de 
prestixio internacional. As conferencias que pronunciaron foron publicadas en 
forma de libro baixo o título Estructuras del Universo , editado na Biblioteca 
Científica Compostelana do Consorcio de Santiago en colaboración coa USC. 
El Correo Gallego mantivo tamén durante varios anos o suplemento Ozono, 
centrado en temas de conservación ambiental e agrarios, así como de caza e 
pesca. Coordinado por Jaime Rey de Roa, empezou a publicarse mensualmente 
en marzo de 1995. 

Outro xornal do mesmo grupo, O Correo Galego, puxo en marcha en 
novembro de 1995 o suplemento semanal de divulgación Descubrir, que seguiu 
a publicarse tras a conversión, en 2003, desta cabeceira no Galicia Hoxe  ata 
febreiro de 2008. En diante, os temas que acubillaba pasaron a se incluír no 
suplemento dominical Lecer, que subsistiu ata a desaparición da redacción do 
Galicia Hoxe en xuño de 2011. Descubrir naceu dunha proposta dos xornalistas 
Henrique Neira e Darío Janeiro á dirección do diario. A idea era tratar todo o 

                                                      
75 PAJARES, Carlos: De lo más pequeño a lo más grande del Universo. Editorial Compostela, 1996. 
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tipo de temas relativos á ciencia e á tecnoloxía a través de textos «accesibles e 
dándolle moita importancia ás imaxes», recorda Neira, que asumiu a 
coordinación durante toda a vida do suplemento, compartíndoa ata 2000 con 
Janeiro e despois con outros compañeiros e compañeiras. A maioría dos 
números constaban de 8 páxinas, aínda que nalgúns extraordinarios se chegaba 
ás 12. Nos seus case 13 anos de vida, o suplemento contou coa colaboración de 
«centos de persoas», varias delas con achegas habituais. Un dos colaboradores 
máis prolíficos foi Alberto Cifuentes, creador de canalciencia.com, que 
publicou entre 2000 e 2008 máis de 400 textos ao redor de temas de 
actualidade, lembra el mesmo. 

 

 
 
Descubrir saía á rúa co xornal os luns durante a súa primeira época, mentres 

que na segunda o facía os martes ou os mércores. A partir de 1998, os seus 
contidos de tecnoloxía separáronse para desenvolver un novo suplemento, 
Océ@no Internet, que se publicaba normalmente os sábados na primeira época 
e os luns na segunda, e con entre 4 e 8 páxinas en cada número. En 2008, correu 
a mesma sorte ca Descubrir e concluíu a súa andaina. 

La Voz de Galicia tamén contou durante un tempo cun suplemento de 
tecnoloxías da información e da comunicación, El Buscador, que comezou a 
aparecer co xornal a finais dos anos 90 e que se mantivo ata principios de 2003. 
Era producido inicialmente en Madrid por xornalistas de Diario 16, pertencente 
ao mesmo grupo mediático nese momento, e cando se empezou a repartir con 
La Voz de Galicia  completábase para o público galego cun par de páxinas 
elaboradas pola redacción desta última cabeceira, que máis adiante pasaría a 
escribilo integramente, recorda Tomás García, un dos responsables deste 
suplemento. Naqueles primeiros momentos da World Wide Web eran frecuentes 
as novas sobre a posta en marcha de páxinas webs ou mesmo sobre o que se 
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podía atopar en Internet, así como novas sobre equipamentos informáticos e 
reportaxes que explicaban os conceptos que xurdían ao redor das Tecnoloxías 
da Información e da Comunicación (TIC). 

Anos máis tarde, Mercados, suplemento de economía de La Voz de Galicia , 
pasou a incluír no seu interior outro suplemento, Innova, creado co propósito de 
reflectir o empuxe das novas tecnoloxías na vida cotiá e no sector empresarial, 
explica a coordinadora de Mercados, Digna Casas. Durante un tempo, Innova 
acubillou ademais unha páxina patrocinada por R, elaborada pola propia 
compañía de telecomunicacións e asinada por Tucho Neto, un personaxe creado 
para achegar distintas cuestións do mundo TIC a un público xeral, e tamén 
mantivo colaboracións con Feuga. Cos anos foi perdendo páxinas como 
consecuencia da redución global do espazo dispoñible, asegura Casas. Así, de 
chegar a ocupar ata 6 páxinas, hoxe adoita ter só unha ou dúas que constitúen 
unha sección de Mercados, se ben a paxinación varía tendo tamén en conta os 
contidos relacionados coa tecnoloxía que poidan publicarse noutros 
suplementos como o Extra. 

O Diario de Pontevedra  publicou por primeira vez Eureka!, suplemento de 
ciencia, tecnoloxía, saúde e medio natural, o 11 de outubro de 2000. Durante 10 
anos, saíu á rúa todos os mércores, agás no verán e nas vacacións de Nadal, con 
8 páxinas. A súa coordinadora, María Varela, lembra que na escolla dos temas 
se lle daba prioridade á actualidade científica xerada ao redor de fontes locais, 
como a Universidade de Vigo, a Misión Biolóxica de Galicia ou a Estación 
Fitopatolóxica do Areeiro, pero tamén se incluía información sobre outras 
institucións galegas como a USC, mentres que os contidos xerados fóra de 
Galicia ou no estranxeiro tiñan un peso pequeno. Coa chegada da crise 
económica, en 2010 reduciu á metade o número de páxinas, en 2012 pasou a só 
dúas e en 2014 finalmente desapareceu. 
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El Progreso contou cun suplemento dedicado ás TIC, Multimedi@, aparecido 
o 26 de xullo de 2003 e mantido ata finais de 2012. Como outros similares, 
telefonía móbil, xogos, software e hardware centraban o groso dos contidos 
destas catro páxinas de publicación mensual. Na actualidade, o suplemento que 
publica os sábados o diario lugués La Revista mantén unha sección de saúde 
que ocupa unha páxina enteira, «El especialista», escrita por algún doutor ou 
doutora de Lugo. 

La Opinión de A Coruña  conta, pola súa banda, cunha sección fixa, 
Cyberdiario, dedicada ao mundo TIC no seu suplemento dominical, El 
Domingo, orientada fundamentalmente a comentar novidades no mercado de 
toda a clase de trebellos tecnolóxicos de consumo e apps. A folla, que se 
elabora desde a redacción mallorquina do Grupo Prensa Ibérica, publícase de 
forma ininterrompida no suplemento desde outubro de 2014 logo dalgún 
antecedente sen periodicidade concreta. O suplemento do sábados, Saberes, 
incluíu durante un tempo con relativa frecuencia un espazo co epígrafe 
«Ciencia», pero a partir de 2008, coa remodelación do deseño, a súa publicación 
espallouse, ao igual que outra denominada «Tecnologías». Na actualidade, de 
cando en vez, este mesmo suplemento inclúe unha páxina baixo o nome de 
«Ciencia», se ben non se trata dunha sección fixa, senón que acubilla 
colaboracións puntuais nas que as persoas autoras son quen toman a iniciativa 
remitíndollelas ao medio. 

Mención especial merece La Voz de la Escuela, suplemento destinado á 
comunidade escolar, pioneiro na prensa galega e española que se publica desde 
o ano 1982 en La Voz de Galicia . Desde o primeiro momento, a actualidade 
científica tivo especial presenza nas súas páxinas, mesmo maior cá actual, 
«debido, principalmente, ás grandes lagoas que presentaba a prensa xeral sobre 
estes temas», recorda o seu promotor e coordinador ata 2005, Fernando Garrido. 
«Nos primeiros números, adoitabamos destacar algunha nova en primeira, unha 
media páxina quincenal sobre unha experiencia inédita, en galego, “Ciencia na 
horta”, media páxina de xogos matemáticos, unha páxina semanal de ciencia e 
tecnoloxía e unha dupla mensual sobre un importante tema de actualidade 
científica», enumera. «Pensabamos daquela que non só os alumnos estarían 
interesados en coñecer a actualidade e os avances do mundo científico que 
dificilmente se recollerían nos libros de texto ata algúns anos máis tarde, senón 
tamén os propios profesores», explica. La Voz de la Es cuela e o Programa 
Prensa-Arredor destes temas colaboran na actualidade 6 persoas e outras tantas 
fixérono antes de forma regular desde o comezo da publicación. 

Orientada ao mesmo público infantil, a profesora Cristina Cachaldora mantén 
unha páxina de divulgación científica no Xornal Escolar de La Región. O diario 
ourensán conta tamén cun suplemento universitario, Universitas, unha fórmula 
que no pasado existiu noutras cabeceiras galegas, pero que foi desaparecendo. 
Inclúe algunhas novas sobre investigacións da Universidade de Vigo, se ben os 
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contidos analizados semellan centrados nos comunicados servidos pola propia 
institución, co conseguinte efecto gueto advertido por Carlos Elías. 

En definitiva e á marxe de experiencias para a audiencia escolar, pódese 
concluír que entre a segunda metade dos anos 90 do século pasado e a primeira 
década do XXI houbo certo auxe de suplementos de ciencia e tecnoloxía, en 
ocasións fortemente subvencionados e/ou dependente do labor dos gabinetes de 
prensa de institucións vinculadas á I+D. Posteriormente, a crise económica e do 
sector xornalístico acabaron con eles. Malia as súas eivas e o mencionado 
posible efecto gueto, estas páxinas permitiron transcender a simple actualidade 
da I+D e afondar desde os diarios de carácter xeral na divulgación científica en 
maior medida ca nas seccións convencionais, tanto a través do traballo das 
redaccións como dos divulgadores científicos que colaboraron nelas. 

No tocante aos suplementos relacionados coas TIC, o pouco que queda hoxe 
deles adoita limitarse a seccións promocionais de tecnoloxía de consumo. Con 
todo, cómpre apuntar que probablemente este tipo de produtos contribuíu a 
asentar nos xornais galegos a presenza, escasa pero habitual, dos temas 
científico-tecnolóxicos. 

1.5. O divulgador científico nos xornais 
Varios xornais, como El Progreso, El Correo Gallego, La Región  ou La 

Opinión, contan na súa nómina habitual de columnistas con persoal médico e 
farmacéutico que escribe artigos de saúde, benestar e estilo de vida, inseridos en 
distintas seccións. Pero alén deste perfil, a columna regular sobre outras 
cuestións científicas, e que tamén poden afectar de maneira importante a vida 
do público, apenas existe nos medios de carácter xeral. O número de científicos 
que colaboran con algunha cabeceira galega como articulistas é maior, mais a 
temática dos seus textos non é exclusivamente científico, nin sequera a máis 
frecuente. Un dos columnistas con formación científica que escapa desta regra é 
o profesor retirado Manuel Luis Casalderrey, colaborador desde 1989 de La Voz 
de Galicia. Parte dos seus artigos non teñen que ver coa ciencia, pero a maioría 
si son pequenas pezas de divulgación pura. 

No mesmo diario, e tamén nas mesmas páxinas de «Opinión», Jorge Mira é, 
pola súa banda, a única sinatura que achega sempre unha columna de 
divulgación científica. O profesor de Electromagnetismo da USC asina o espazo 
«El mirador de la ciencia», que apareceu por primeira vez o 9 de xaneiro de 
2011. Desde entón sae cada dúas semanas no xornal dos domingos cunha 
situación fixa. Os primeiros artigos publicábanse en castelán e o autor foi 
introducindo co tempo o galego. Pero a sinatura de Mira en La Voz de Galicia 
apareceu antes, a partir de 1999, cando xunto co redactor da delegación de 
Carballo Santi Garrido empezou a asinar novas e reportaxes sobre ciencia. O 
físico axudaba a sacar á luz investigacións dos compañeiros da universidade 
nun momento en que o xornal non contaba aínda cun redactor centrado nos 
temas científicos. 
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O director do Álbum da Ciencia do Consello da Cultura Galega, Xosé Fraga, 
mantén desde decembro de 2014 unha colaboración quincenal con La Opinión 
de A Coruña , «Episodios da cultura científica», páxina publicada os domingos 
que recolle aspectos da historia da ciencia na procura dun diálogo coa 
actualidade. Os textos mesturan unha fonda documentación coa perspectiva 
persoal do autor, que tamén publicou nos anos 90 algunhas colaboracións coa 
revista Cerna, de Adega. Desde xaneiro de 2016, os «Episodios de cultura 
científica» publícanse tamén en Praza Pública. 

La Región conta na súa nómina de columnistas co físico Jacinto Seara, que 
escribe con frecuencia sobre temas relacionados coa súa especialidade 
formativa, aínda que non é o terreo exclusivo que cultiva; e co médico Miguel 
Abad, que combina igualmente artigos sobre temas de saúde con outros do seu 
interese ben diferentes. 

Nos últimos meses, El Correo Gallego está a incorporar nas súas páxinas de 
opinión e noutras seccións colaboracións de investigadoras de distintos campus. 
Malia a periodicidade variable e irregular e a temática libre destas achegas, 
están a contribuír a incrementar nesta cabeceira a presenza do científico-
tecnolóxico tratado por voces de mulleres expertas. Unha delas, a química Pilar 
Bermejo, opta, sen dúbida, pola divulgación no espazo titulado Va de ciencia,  
igual que o fixo tamén a bióloga Marisa Castro durante o outono de 2015 cunha 
serie de colaboracións sobre micoloxía. 

Cuestión diferente é a dos artigos por encarga para completar desde a mirada 
experta unha información de actualidade de especial relevancia social e 
científica, ao que se recorre en poucas ocasións, seguramente menos do que se 
debería, e menos sen dúbida do que acontece nas principais cabeceiras de 
referencia internacional. La Voz de Galicia  é o medio que máis cultiva esta 
fórmula. 

1.6. A ciencia como fonte experta para  analizar a actualidades: do mal das 
vacas tolas ao Prestige 

A ciencia nos medios de comunicación non atinxe só os contidos nos que a 
protagonista é ela mesma. A este enfoque hai que engadir a importante función 
do coñecemento científico como fonte experta para axudar a comprender e 
contextualizar múltiples temas de actualidade, un terreo no que a prensa galega 
avanzou probablemente en menor medida. Os xornais con maiores cadros de 
persoal volven ser os que recorren con maior frecuencia á comunidade 
investigadora para completar temas tan diversos como as mareas vermellas, a 
expansión do virus zika ou o impacto no medio das vagas de incendios, se ben 
as conclusións das análises da prensa feitas nos primeiros anos do novo século 
ao redor da crise das vacas tolas e da catástrofe do Prestige, que advertiron da 
reducida presenza nos medios das voces científicas, parecen seguir vixentes. 
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O equipo da USC que analizou o tratamento da crise das vacas tolas na 
prensa galega76 en dous momentos do ano 2001 e 2002 constatou que a maioría 
das fontes empregadas foron as institucionais, que apenas se recorreu a outras 
alternativas e que a participación das voces expertas foi «moi escasa»: «Non se 
aproveitou suficientemente a capacidade da comunidade científica galega e 
española. Houbo poucas colaboracións científicas xa que moitos expertos se 
negaron a participar coas súas opinións debido á fractura que, ás veces, existe 
entre o coñecemento científico e os medios de comunicación. Polo tanto, 
constátase unha evidente escaseza de fontes especializadas, científicas, que pon 
en relevo a superficialidade dos contidos». Outra eiva sinalada incide no feito 
de que, malia ser a enfermidade de Creutzfeldt-Jakob un problema 
esencialmente sanitario, case non se explicou en que consiste, os seus efectos e 
posibles vías de transmisión. A xuízo dos autores do estudo, evidenciáronse as 
limitación dos equipos de xornalistas especializados dos xornais para divulgar 
contidos científicos e contidos temáticos en situación de crise. Polo tanto, 
falouse pouco de conceptos científicos, se ben cando se fixo «houbo bastante 
precisión e exactitude terminolóxica», engaden. 

A análise da cobertura na prensa galega das cuestións ambientais no ano 2002 
realizada polo Consello da Cultura Galega77 advirte de igual xeito que as fontes 
procedentes do mundo da ciencia e da investigación, quer como institucións, 
quer individualmente, representaron unha porcentaxe moi baixa (12,2, % e 14,1 
% respectivamente) dos auténticos emisores, moi por detrás das voces do eido 
político-administrativo. «Prodúcese, xa que logo, unha perda de calidade na 
comunicación da información ambiental no seu conxunto, paralela á perda de 
autoridade social das voces científicas. Deste xeito, a información sobre a 
ciencia e a técnica referida ao ambiente queda en xeral descontextualizada e 
simplificada, ao non seren os propios expertos os principais transmisores», 
afirma. Mesmo nun caso de tanta repercusión como o Prestige reiterouse esta 
mesma pauta e produciuse unha situación de «pouca representatividade dos 
expertos de organismos científico-técnicos (8,6 %) e, sobre todo, das 
universidades (2,9 %), malia a implicación dos investigadores en todo o 
referente á cuestión do Prestige». 

Quince anos despois, seguen tamén vixentes as recomendacións que deixou 
este traballo da Sección de Ciencia, Técnica e Sociedade do Consello da Cultura 
Galega: os medios deben contar coas auténticas fontes de autoridade  para a 
transmisión de contidos e non restrinxir a súa participación a temas moi 
especializados, mentres que, pola súa banda, a comunidade científica no seu 

                                                      
76 LÓPEZ GARCÍA, Xosé (edición ao seu cargo): O discurso dos medios impresos no caso das «vacas tolas». 
Universidade de Santiago de Compostela, 2003. 
77 JIMÉNEZ ALEIXANDRE, María Pilar (dirección). Comunicación e ambiente: cobertura das cuestións 
ambientais na prensa galega no ano 2002. O Prestige na prensa galega no ano 2002. Consello da Cultura 
Galega, 2004. 
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conxunto debería esforzarse por facer máis accesibles os seus contidos ao 
público en xeral. 

2. REVISTAS 

2.1. Panorama xeral 

O panorama das publicacións periódicas non diarias en Galicia está formado, 
como sinala Berta Orosa78, por centos de produtos con características 
particulares, irregulares e moi sensibles tanto a factores internos ao sistema 
mediático como externos. Dentro deste conxunto tan heteroxéneo, este apartado 
céntrase na análise das revistas promovidas por editoriais nas que se pode 
concluír que, como norma, a ciencia e tecnoloxía está presente só de xeito 
esporádico ou mesmo ausente. Ademais, cando xorde, adoita facelo cun 
enfoque moi social que incide máis no seu funcionamento ca no coñecemento 
específico que xera, facendo fincapé, por exemplo, sobre problemáticas como o 
infrafinanciamento e os problemas de retención de talento. 

Ao contrario do que sucede no panorama estatal e internacional, non se edita 
na actualidade en Galicia ningunha revista de divulgación científica popular, o 
que non é de estrañar, xa que non existe un ecosistema normalizado de revistas 
galegas de información e entretemento nos quioscos. Tampouco existe unha 
revista especializada neste eido promovida desde o ámbito universitario, no que 
o referente estatal é sen dúbida Mètode, que edita desde 1992 a Universitat de 
València. 

Si sae á rúa, desde 2001, Código Cero, revista mensual de distribución 
gratuíta centrada nas TIC, e tamén aberta a colaboracións sobre distintos eidos 
científicos, que se completa ademais cunha páxina web que funciona a modo de 
diario. Con menor difusión e periodicidade e un concepto diferente, pero 
aspirando, segundo os seus promotores, de servir de nexo entre a investigación 
feita no país e a sociedade, edítase Investigación. Cultura, ciencia y tecnología , 
que naceu tamén en 2009, co patrocinio do Consello Social da Universidade de 
Vigo e centrada sobre todo nas investigacións desta institución. 

No panorama das revistas culturais, de pensamento e debate a ciencia e a 
reflexión ao redor dela apenas é cultivado. A excepción máis salientable semella 
ser Grial, editada por Galaxia, que conta dende 2003 cunha sección específica. 

 
 

                                                      
78A comunicación en Galicia 2013. Consello da Cultura Galega, 2013, páxina 59. 
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2.2. Código Cero, Grial e Investigació n. Cultura ciencia y tecnología. Tres  
casos e tres modelos diferentes 

De acordo coas consideracións expostas no apartado anterior, a análise de casos 
concretos centrarase en tres revistas que constitúen unha excepción no 
panorama xeral das revistas: Grial, Código Cero  e Investigación. Cultura, 
ciencia y tecnología. Cada unha delas constitúe un xeito diferente de achegarse 
á pouco cultivada divulgación científico-tecnolóxica desde as publicacións 
periódicas non diarias. O interese da primeira radica na súa condición de revista 
cultural que, ao contrario do que adoita acontecer, non lle dá as costas á ciencia 
na súa liña editorial; o da segunda, no seu interese pola información tecnolóxica 
e das empresas TIC; e o da terceira, no seu propósito declarado de intentar 
achegar a investigación de ámbito universitario á sociedade. 

2.2.1. Código Cero 
A revista mensual Código Cero naceu en papel en decembro do ano 2001 
cubrindo un ámbito de comunicación escrita en Galicia e en galego, o das TIC, 
ata o momento moi pouco cultivado. O proxecto xurdiu case por casualidade, 
explica o seu promotor, Marcus Fernández. A orixe está na súa colaboración 
nun programa de tecnoloxía da Radio Galega e que decidiu converter nunha 
páxina web na que poder xuntar todos os contidos que comentaba na radio, 
codigocero.com, nada o 21 de xullo do mesmo ano. «A poucos meses de crear 
este espazo, a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia 
premiou a iniciativa. Na entrega de premios coincidimos o director do programa 
e dous colaboradores e decidimos probar a profesionalizar o asunto como unha 
publicación en papel», indica Fernández. 

A cabeceira diríxese a un público que foi medrando no tempo e que abrangue 
dende o estudantado de graos tecnolóxicos e profesionais do sector TIC até un 
público máis amplo «que quere gozar de contidos en galego ou que teñan unha 
visión máis centrada na nosa terra», engade. A edición en papel distribúese de 
balde por correo en centros de ensino, centros tecnolóxicos e algunhas tendas de 
tecnoloxía. Pode ademais descargarse tamén en PDF a través de 
codigocero.com, que se define como «diario de novas tecnolóxicas de Galicia». 

A diferenza da edición en liña, que se centra case en exclusiva na 
información tecnolóxica, a impresa si reserva certo espazo á divulgación da 
ciencia. «Nos últimos meses, contamos coa colaboración periódica da 
Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica. 
Estamos ante unha colaboración que contribúe a dar visibilidade á ciencia 
galega, que goza de menos presenza nos medios do que sería desexable», valora 
Marcus Fernández. 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

150 

 

2.2.2. Grial 
Grial, revista trimestral editada por Galaxia desde 1963, acubillou desde as súas 
orixes algúns textos relacionados coa ciencia, se ben de xeito esporádico. Desde 
comezos dos anos 90, apréciase un maior interese por este eido, como queda 
reflectido no número 116, do ano 1992, que recolle unha entrevista a Jorge 
Wasenberg, un dos primeiros divulgadores científicos modernos de España. A 
conversa sitúase dentro do especial «Os límites do saber», no que se xustifica a 
oportunidade de falar de ciencia nunha revista de cultura, «o que semella unha 
aparente contradición». A partir de 1995 son frecuentes as colaboracións do 
ensaísta Daniel Soutullo, experto en bioética, coautor tamén da entrevista ao 
bioquímico Santiago Grisolía que se inclúe no nº 143 (1999), dedicado ao 
Proxecto Xenoma Humano e que permitiu igualmente ler en galego textos do 
premio Nobel James Watson e da filósofa da ciencia Evelyn Fox Keller. 

Catro anos máis tarde, en 2003, Grial inicia unha nova etapa na que, sen 
abandonar o seu especial interese pola lingua e a literatura, confirma a súa 
aposta por unha maior pluralidade de temas, entre eles a ciencia, e reflexiona 
sobre a necesidade de suturar a fenda entre as que Charles Percy Snow chamou 
as dúas culturas79. Neste contexto, incorporou ao seu consello de redacción 
profesionais da ciencia (na actualidade Marilar Aleixandre, Domingo Docampo 
e Uxío Labarta) e creou a sección «Ciencia e tecnoloxía», aparecida por 
primeira vez no nº 159 e máis adiante renomeada como «Ciencia e técnica». Se 
ben non está presente en todos os números, esta sección si contribuíu a facer 
desta publicación unha revista cultural nun sentido máis completo, tendendo 
pontes entre as humanidades e as ciencias experimentais. Acubilla así, por 
exemplo, reflexións críticas sobre o papel da ciencia na sociedade, como as 
vertidas no artigo «A controversia xenes/ambiente e a bioloxía molecular 
hoxe», que asina Daniel Soutullo en dous números de 2013; e tamén traballos 
sobre a historia da ciencia galega, e mesmo sobre a súa pegada na literatura, 
como acontece en Presenza do tren como símbolo do progreso na obra de 
Curros Enríquez, (número 201, ano 2014) escrito por Francisco Díaz-Fierros, 
outro divulgador científico colaborador habitual de Grial. 

A revista pon ademais de forma periódica o foco na ciencia dende as súas 
páxinas centrais. Sirva de exemplo o número 175 (outubro de 2007), que incluíu 
unhas 70 páxinas con distintas colaboracións baixo o título común «Ciencia e 
tecnoloxía na Galicia contemporánea». 

2.2.3. Investigación. Cultura, ciencia y tecnología 
A revista Investigación. Cultura ciencia y tecnología  publícase dúas veces ao 
ano desde 2009. O proxecto, que arrincou baixo a dirección de José Luis 
Vázquez López e a coordinación de Francisco Javier Rodríguez e co patrocinio 
do Consello Social da Universidade de Vigo, dá voz aos propios investigadores 

                                                      
79  FERNÁNDEZ, Carlos: Revistas culturais e actualidade. A tentanción academizante. Grial, nº 157, 2003. 
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e investigadoras co propósito de que eles mesmos expliquen á sociedade as súas 
achegas, se ben os artigos se desenvolven nun estilo moi académico e facendo 
uso con frecuencia dunha linguaxe moi especializada. Aínda que a publicación 
está aberta a colaboracións de profesionais de todo o Estado, a maior parte dos 
colaboradores pertencen á Universidade de Vigo. Distribúese entre as 
universidades españolas, centros de investigación, bibliotecas e determinadas 
empresas. 

A revista foi experimentando cambios nos patrocinios e nos últimos números 
conta co apoio da Axencia Galega de Innovación. Desde 2014, está adscrita ao 
denominado Instituto Cultura, Ciencia y Tecnología (ICCT), que preside o 
director da revista. 

3. PRENSA DIXITAL 

3.1. Panorama xeral 

Logo de comentar as peculiaridades das páxinas webs dos diarios que seguen a 
editarse en papel no apartado dedicado á prensa diaria, este punto céntrase no 
estado da divulgación científica no resto da prensa dixital galega, excluíndo 
tamén a páxina dixital de Código Cero, proxecto tratado xunto á revista impresa 
co mesmo nome. Historicamente, cómpre falar de Vieiros e no panorama actual, 
de Galicia Confidencial (galiciaconfidencial.com), que en xaneiro de 2016 
mantiña o seu liderado na prensa electrónica en galego, e de Praza Pública 
(praza.gal), seguinte medio deste tipo en audiencia. Aínda que existen outros 
xornais galegos nativo dixitais, só estes dous contan con seccións de ciencia 
e/ou tecnoloxía. Alén de cuestións de etiquetaxe, son tamén os que procuran 
incorporar na medida do posible contidos de índole científico-tecnolóxico á súa 
axenda habitual e, xa que logo, serán, xunto con Vieiros, os casos que se 
analizarán deseguido. Os tres exemplos comparten ademais o obxectivo de 
normalizar o uso da lingua galega como vehículo de divulgación científica. 

 
3.1.1. Vieiros 
Vieiros, o primeiro xornal galego exclusivamente electrónico, naceu o 24 de 

febreiro de 1996 e desapareceu o 24 de xullo de 2010. Na súa condición de 
medio pioneiro no ecosistema de nativos dixitais, desde o principio amosou 
sensibilidade cara á divulgación da tecnoloxía e a ciencia, adiantándose en certa 
medida ao que logo se estendería a todo o panorama mediático. Aínda que 
durante a maior parte da súa existencia e nos sucesivos redeseños do sitio non 
tivo unha organización temática clásica que reservase unha sección específica a 
estas áreas, a efectos de tratamento da realidade informativa o trinomio ciencia-
rede-tecnoloxía sempre foi atendido. Na mirada cara a este mundo procurábase 
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ademais a busca das implicacións socioculturais e político-económicas, e ir 
sempre que fose posible do global ao local. 

Alén do traballo do equipo propio de Vieiros, cómpre lembrar colaboracións 
externas como a que mantivo, entre setembro de 1999 e abril de 2000, o biólogo 
e divulgador Alberto Cifuentes. A proposta que recibiu do medio consistía en 
desenvolver en Vieiros o que facía no Boletín Ciencia desde dous meses antes, 
nun dos espazos gratuítos de Geocities. Foi no que se chamou Canal Ciencia de 
Vieiros, no que procuraba colgar algún novo contido todos os días, sobre todo 
novas de ciencia rechamantes, con preferencia relativas ás actividades 
desenvolvidas pola comunidade científica galega. O espazo foi precursor de 
Canalciencia.com, creado por Cifuentes e García Oñate. Vieiros contou, por 
outra banda, con articulistas do mundo da ciencia e da tecnoloxía que, aínda que 
non en exclusiva, si que en moitos casos achegaban reflexións sobre estes 
ámbitos. 

3.1.2. Galicia Confidencial 
Nado en 2003, é o diario con máis audiencia na prensa electrónica en galego, 
cunha oferta que lle dá un notable protagonismo á política e á opinión, pero na 
que tamén hai cabida para outros temas. O novo deseño e estrutura estreados no 
outono de 2015 supuxo a creación dunha sección específica de ciencia, un 
espazo que se pretende consolidar en 2016, explica Alberto Quian, responsable 
de redes sociais e da sección de ciencia. «O noso interese radica en dar a 
coñecer ao noso público o que se está a facer en Galicia, poñer en valor a 
ciencia galega», asegura o xornalista, que durante case dous anos foi 
coordinador dixital do medio especializado Gciencia. O xornal conta ademais 
cunha sección dedicada ao patrimonio, que tamén dá cabida a temas científicos, 
ten outra de tecnoloxía, que leva xa tempo en marcha, e desde febreiro de 2016 
funciona a denominada «Medio Ambiente», tamén con contidos desta índole. 

Cómpre mencionar igualmente GCEmprende, en funcionamento desde 2014, 
e que como os devanditos espazos aparece cando se preme na lapela «Máis» do 
menú superior da páxina de inicio. «GCEmprende é un espazo sobre 
emprendemento e innovación no que tamén incluímos algunhas novas que teñen 
que ver co emprendemento e a innovación relacionados co mundo académico e 
científico», engade Quian. 

Entre as distintas seccións, o medio procura publicar «como mínimo» unha 
nova ao día sobre temas relacionados con ciencia e tecnoloxía. No apartado das 
colaboracións externas, o arqueólogo Xurxo Ayán colabora desde hai anos con 
Galicia Confidencial. 

3.1.3. Praza Pública 
O labor informativo cotián de Praza Pública está máis orientado cara a outras 
áreas, como a política e a economía, pero o xornal conta cunha sección 
específica, denominada «Ciencia e tecnoloxía», que acubilla, como é lóxico, a 
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maioría das novas e reportaxes relacionadas con estas áreas. Máis que prestar 
atención ao contido da produción científica, as novas máis frecuentes teñen que 
ver coa política científica e as accións de divulgación. No tocante á frecuencia, 
inténtase que todas as semanas haxa algunha información nova neste eido. 

Desde o nacemento en 2012, o equipo de Praza considerou importante que os 
contidos científicos estivesen presentes no xornal pola súa propia natureza, polo 
peso que, ao seu xuízo, debería ter a ciencia na axenda informativa e tamén 
«pola importancia de difundir contidos sobre ciencia redactados en lingua 
galega», expresa David Lombao, director deste medio. Nesta aposta naceron 
blogs como «Cianuro nas mazás. O blog de ciencia de Praza Pública», no que 
escribía o físico Daniel Piso; e «Circo de bacterias. O blog de microbioloxía de 
Praza Pública», a cargo da bióloga Patricia Veiga Crespo. Os dous 
mantivéronse activos durante un tempo xa que, como o resto das bitácoras, a 
súa actualización está moi condicionada pola dispoñibilidade de cada autor ou 
autora. Nos últimos tempos, Praza incorporou un novo blog centrado na 
informática, «Rechouchíame», e no futuro espérase reactivar os xa existentes ou 
acubillar outros novos, engade Lombao. Como xa se comentou no apartado de 
científicos colaboradores da prensa, desde comezos de 2016, Xosé Fraga, 
director do Álbum da Ciencia do Consello da Cultura Galega, publica tamén en 
Praza Pública os «Episodios de cultura científica», artigos sobre a historia da 
ciencia en Galicia que se inclúen os domingos no diario La Opinión de A 
Coruña. 

4. O MUNDO DO LIBRO 

En setembro de 2015, o físico e historiador da ciencia José Manuel Sánchez 
Ron gañou o primeiro «Premio Nacional de Ensayo» do Ministerio de Cultura e 
Educación por un libro sobre ciencia, El mundo después de la revolución: l a 
física de la segunda mitad del siglo XX. A concesión deste galardón chega nun 
momento no que se vive unha crecente visibilización e produción de obras sobre 
ciencia e pensamento científico no panorama estatal, se ben aínda a moita 
distancia da realidade editorial doutros sistemas como o anglosaxón. O propio 
Sánchez Ron é director desde 1998 da colección Drakontos, de Editorial Crítica, 
que edita libros sobre divulgación científica dirixidos a un público xeral. No 
panorama estatal, existen outras iniciativas similares xa con certa traxectoria 
como a Metatemas de Tusquets, dirixida polo divulgador Jorge Wasenberg, 
mais pódese concluír que a edición de libros desta temática careceu de tradición 
no contexto estatal e que a aposta por este nicho é recente e tímida. 

Pero que acontece en Galicia? No caso concreto do libro galego, a situación 
atópase aínda nun estadio máis inicial, con só unha colección viva dedicada 
especificamente a este eido e unha a piques de se lanzar ao peche da redacción 
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deste capítulo. Alén do mundo das guías da natureza, producidas por moitas 
editoriais galegas, a oferta de obras de divulgación da ciencia ou de pensamento 
científico que saen do prelo son moi minoritarias no conxunto dos fondos das 
editoriais galegas. Así e todo, nos últimos anos xurdiron iniciativas de interese 
nas que se procurará afondar nas páxinas que seguen. 

4.1. Iniciativas institucionais 

A creación da Casa das Ciencias da Coruña marcou un antes e un despois na 
divulgación científica en Galicia que tamén deixou a súa pegada en forma de 
libros. A finais dos anos 80, o Concello da Coruña empezou a publicar unha 
serie de guías da natureza inaugurada coa Guía de las aves del Parque de Santa 
Margarita (1987). Ata 1997 foron, segundo a información dispoñible na páxina 
web dos Museos Científicos Coruñeses, un total de nove obras. Pero a iniciativa 
editorial da Casa das Ciencias máis singular é a publicación dos traballos 
gañadores dos premios Prismas na modalidade de textos inéditos, que se 
realizou con distintos selos editoriais desde a súa posta en marcha. A idea 
arrincou en 1995 coa Colección Divulgadores Científicos Españoles, que abriu 
o gañador do Prisma de 1993, Manuel Luis Casalderrey, con Láseres. Emisores 
de luz especial. Tanto este título como os sete seguintes gañadores publicáronse 
a través da madrileña Celeste Ediciones, que tamén publicou Nombres comunes, 
visiones propias (1996), do daquela responsable dos Museos Científicos 
Coruñeses, Ramón Núñez, entre outros títulos baixo a súa dirección. Os 
premiados entre 2001 e 2012 saíron á luz na Colección Ciencia y Hombre de La 
Voz de Galicia. O último traballo premiado ata o momento, o de 2014, El 
encantador de salt amontes y otros ensayo s sobre la histori a natural de los 
parásitos, de David G. Jara, apareceu en 2015 coa Editorial Guadalmazán, 
especializada en divulgación científica. 

O eido universitario, e en concreto a USC, é outro axente esencial neste 
apartado, especialmente a partir dos comezos do novo século. En 1989, a USC 
puxo en marcha a Biblioteca de Divulgación. Serie Galicia co propósito de 
achegar a un público xeral os resultados de investigación relacionados co país e 
en lingua galega. Nesta colección, a ciencia ocupou un espazo pequeno xa que 
só 2 dos 13 títulos dispoñibles teñen que ver con ela: Sarmiento, un científico da 
segunda Ilustración (2002), de María Álvarez Lires e Manuel Bermejo Patiño; e 
As matemáticas e a astronom ía en Galicia  (2011), de Iván Fernández e José 
Ángel Docobo. Diferente é o enfoque doutra iniciativa posterior, a colección 
Clásicos do Pensamento Universal da Universidade de Santiago de Compostela, 
que botou a andar en virtude dun acordo coa Fundación BBVA en 2002 e que 
verte ao galego, como o seu nome indica, obras clásicas de diversos eidos do 
coñecemento traducidas por membros da Universidade. 

A colección Clásicos do Pensamento Universal da Universidade da USC está 
a permitir ler por primeira vez en lingua galega títulos imprescindibles da 
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cultura universal, parte deles relacionados co pensamento científico. Dos 25 
títulos editados ata comezos de 2016 nesta colección, 9 están relacionados coa 
ciencia: Introdución ao estudo da medicina experimental,  de Claude Bernard; A 
orixe das especi es, de Darwin; O sistema do mundo , de Isaac Newton; O 
computador e o cerebro, de John von Neumann; Tratado elemental de química, 
de Lavoisier; A linguaxe: introdución ó estudo da fala , de Edward Sapir; A 
lóxica da descuberta científica, de Karl Popper; Elementos, de Euclides; e 
Primavera silenciosa, de Rachel Carson. 

 

 
 
No eido da edición universitaria, e malia seren iniciativas concretas, cómpre 

mencionar tamén dúas traducións para o galego de clásicos científicos do 
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo: a d´A estrutura das 
revolucións científicas, de Thomas Kunh, editada no ano 2000; e a dos 
Elementos. Libro I, de Euclides, publicada en 2009. 

Nun contexto de crecente auxe da divulgación científica a nivel estatal, 
galego e da propia USC, a universidade compostelá recuperou en 2011 o 
propósito de chegar a un público non especialista resultados do mundo 
investigador que promovera a colección creada en 1989, pero desta volta 
centrándose nas ciencias experimentais e naturais. E para iso creou a Biblioteca 
de Divulgación. Serie Científica, codirixida polos profesores e divulgadores 
Francisco Díaz-Fierros e Jorge Mira, que pode ser considerada a primeira 
colección de libros centrada especificamente na divulgación das ciencias 
experimentais e naturais feita por autores vinculados a Galicia do ecosistema 
editorial galego. O seu obxectivo é publicar «textos que, se ben deben ser 
resultado da máis rigorosa investigación en cada campo, están presentados de 
forma divulgativa, con exposición amena e áxil, desprovistos de aparato crítico 
e, en definitiva, pensados para o público xeral e non estritamente especialista», 
explícase na páxina web do Servizo de Publicacións. 
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Antimateria, magia y poesía, que asinan o profesor de Física Teórica da USC 
José Edelstein e o seu colega chileno Andrés Gomberoff, inaugurou en 2014 a 
colección. O debut foi un éxito: o título acadou o galardón ao mellor libro de 
divulgación científica nos XVIII Premios Nacionais de Edición Universitaria e en 
febreiro de 2016 ía xa pola terceira edición e 2000 exemplares impresos, grazas 
en boa medida ao esforzo dos propios autores na súa difusión. Saído do prelo en 
febreiro de 2016, continúa a serie E fixemos a luz! , do profesor de Óptica 
Salvador Bará. Seguiranlle máis adiante ¿Qué hacer con los residuos? , da 
edafóloga M.ª Teresa Barral Silva; A maxia dos números, do matemático Felipe 
Gago; e Pensar criticamente coas ciencias , da bióloga e profesora de Didáctica 
das Ciencias Marilar Aleixandre, todos eles membros da USC. 

 

 
 
Aleixandre é corresponsable doutra iniciativa pioneira no contexto galego, a 

colección de banda deseñada Ciencia para Todos  do Consello da Cultura 
Galega (CCG), coa que esta institución iniciou unha aposta pola divulgación da 
ciencia apta para todos os públicos, incluído o máis novo, de xeito ameno e 
divertido. Promovida pola daquela chamada Sección de Ciencia, Tecnoloxía e 
Sociedade, arrincou en 2001 con ¿De quen é a auga?  A este primeiro número, 
con guión de Aleixandre, asesoramento de Francisco Díaz-Fierros e debuxos do 
Estudio Tangaraño, seguiulle en 2001 Vivir no solo , ao que se sumou como 
asesora a edafóloga María Teresa Barral. Con gallo do Ano Internacional do 
Solo, o cómic foi reeditado en galego en 2015 e traducido para o español, o 
inglés e o catalán e difundido con éxito en España e en institucións estranxeiras. 
A colección Ciencia para Todos medrou con Parando a marea negra (2003), na 
que Aleixandre explica a contaminación mariña do Prestige e a reacción 
solidaria para combater a catástrofe co apoio das ilustracións de Fran Bueno; e 
O sabor das mazás (2010), cómic no que se repite a colaboración dos dous 
creadores para divulgaren hábitos de alimentación saudables. 
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O apoio das ilustracións é tamén empregado n´Os dados do reloxeiro: ciencia 

para mentes inquietas (2005). O CCG recompilou baixo este título os artigos 
quincenais de divulgación científica que o neurocientífico Xurxo Mariño 
publicaba no portal culturagalega.gal desde 2003. As columnas acompañáronse 
neste libro de viñetas do Carrabouxo, unha mestura, a de humor e ciencia, con 
certa tradición no mundo anglosaxón pero apenas cultivada en España, na 
procura dun maior atractivo. A mesma fórmula repetiuse con novos artigos en 
Pó de estrelas (2007), nesa ocasión con ilustracións de Santy Gutiérrez e 
infografías de Manuela Mariño. 

Xurxo Mariño é ademais coordinador científico da edición galega de Dos 
quarks á próxima extinción. Unha viaxe fascinante polo Universo e a vida , de 
Pedro José Cascajosa. A Axencia Galega de Innovación publicou este libro en 
2012 e distribuíuno entre os visitantes da feira Galiciencia cadrando co 
vixésimo aniversario da Tecnópole. 

Por último, cómpre repasar o fondo editorial das antigas caixas de aforros. A 
Fundación Caixa Galicia suma algo máis de 30 títulos relacionados coas 
ciencias experimentais desde os primeiros anos 80 ata 2009, parte deles obras 
que tratan distintos aspectos dos recursos naturais galegos desde unha 
perspectiva económica e cun perfil máis técnico ca divulgativo. Pero o catálogo 
inclúe tamén, por exemplo, obras cun enfoque moi didáctico como As árbores 
(1986) e As plantas (1987), coeditadas co Museo do Pobo Galego; os folletos da 
Aula Agraria, publicados entre 1990 e 1994, con diversos títulos con 
información útil para a produción vitivinícola; ou as publicacións da Aula del 
Mar, baseadas en investigacións sobre a bioloxía e a explotación de distintos 
recursos pesqueiros, desde a pesca de baixura e o ourizo de mar ao mexillón e o 
percebe. 
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4.2. Iniciativas de editoriais comerciais 

4.2.1. As guías da natureza 
A fórmula máis estendida de divulgación científica a través do mundo do libro 
galego é a das guías da natureza, que achegan dun xeito sinxelo e esquemático a 
un público xeral cuestións relacionadas coa natureza, na maioría dos casos nun 
contexto galego ou mesmo máis local. Distintas editoriais contan no seu 
catálogo ben con algunha colección deste tipo, ben con títulos concretos, 
escritos por especialistas nas disciplinas que tratan. Os que seguen son 
exemplos dos diversos tipos de apostas neste eido. 

Baía Edicións é probablemente hoxe a editorial con máis guías da natureza no 
seu catálogo vivo. En 1991, iniciou a colección Guías da Natureza Baía Verde, 
vixente con variacións e subcoleccións. Esta liña de obras ilustradas gañou 
varios premios, entre eles o de Mellor Proxecto Editorial da Federación de 
Librerías de Galicia en 2013. En 2015, sumaba 26 títulos, como a Guía 
micolóxica dos ecosistemas galegos (2005), de Marisa Castro, Alfredo Justo 
Fdez., Purificación Lorenzo e Ana Soliño, ou a Guía das aves de Galicia, de 
Xosé M. Penas, Carlos Pedreira e Carlos Silvar (2004), que ía pola segunda 
edición. 

A bióloga Marisa Castro é igualmente autora de Cogomelos de Galicia e 
norte de Portugal (2004), tamén na súa segunda edición e publicada por Xerais, 
editorial que conta no seu catálogo con varias guías da natureza. A veterana 
Galaxia achega algún outro exemplo, como a Guía dos m oluscos de Galicia  
(1996), de Jorge Otero-Schmitt e Emilio Rolán, ou a Guía de inici ación á 
natureza (2010), de Javier Moreiras, se ben a maioría das súas guías non se 
centran no mundo natural. Aínda que sen contaren con coleccións específicas, 
outras editoriais de menor tamaño publican tamén de cando en vez este tipo de 
libros. Alvarellos acubilla, por exemplo, no seu catálogo a Guía verde de 
Santiago (2010), coordinada pola experta en botánica María Isabel Fraga, ou 
Patrimonio natural (2010), unha iniciativa da man do Grupo de Cidades 
Patrimonio da Humanidade de España que permite coñecelas a través da súa 
contorna natural. 

4.2.2. Outras obras 
Alén do caso das guías da natureza, a oferta de libros relacionados coa ciencia 
para adultos en editoriais comerciais é limitada. Ao peche deste informe, Xerais 
tiña previsto lanzar unha nova colección, Básicos Ciencia, case con total 
seguridade a primeira serie exclusivamente de divulgación científica con libros 
sempre en galego, que arrinca con Historia do ADN. Corenta anos de 
revolución biotecnolóxica, de Daniel Soutullo. Fóra desta nova iniciativa, a 
editorial só conta con dous títulos de non ficción relacionados coa ciencia, 
Racionalismo político e literario. Conc iliar as ciencias e as humanidades 
(Colección Ensaio, 2004), de María Xosé Queizán; e Juan Rof Codina. 
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Renovación na veterinaria e gandería galega  (Colección Universitaria, 2015), 
de Diego Conde Gómez; e un reducido número de novelas de ciencia ficción na 
Colección Narrativa. 

O biólogo e experto en bioética Daniel Soutullo xa ten publicado varias obras 
de pensamento científico en diferentes editoriais, tanto galegas como de ámbito 
estatal. Entre elas, Laiovento, que dispón na súa colección de ensaio de varios 
títulos que entrarían nesta clasificación. Ademais, sen chegar a ter unha serie 
específica, si incluíu 5 títulos relacionados coa ciencia na colección Breviarios, 
que puxo na rúa 15 pequenas monografías divulgativas sobre distintos temas 
entre 1997 e 2002. Constitúe, xa que logo, unha especie de excepción no 
ecosistema do libro galego, no que as obras de divulgación e os ensaios 
científicos son ata o momento moi escasos. Ademais d´Os xenes e o futuro 
humano, de Soutullo, viron a luz con este selo A quimera do xenoma humano , 
do biólogo evolutivo e filósofo da ciencia estadounidense Richard Charles 
Lewontin; Contaminación e saúde. O efecto  invernadoiro e os furados de 
ozono, do biólogo Ramón Varela Díaz; Eis os láseres , dos físicos Eduardo 
García Parada e Pío M. González; e Que é o cancro? Unha resposta 
simplificada, do oncólogo Avelino Senra Varela. Ramón Varela, presidente de 
Adega nos anos 80, escribiu, por outra banda, dous dos catro ensaios de 
temática ambiental, Os residuos na Galiza (1994) e Contaminación atmosférica 
en Galicia (2004), publicados por Baía Edicións. 

Da man de Galaxia publicáronse tamén A cuestión ambie ntal en Galicia  
(2006), de Francisco Díaz-Fierros, ou o Paradigma e tempo na física teórica  
(2013), terceiro volume do metaensaio Ao final do infinito, de Basilio Lourenço 
Fondevila. Aínda que desde unha perspectiva máis histórica ca científica, esta 
editorial conta así mesmo no seu catálogo con O lecer das augas. Historia dos 
balnearios en Galicia. 1700-193 6 (2011), de Luis Alonso, Elvira Lindoso e 
Margarita Vilar; mentres que na ficción narrativa cómpre salientar a tradución 
d´A medición do m undo, historia do alemán Daniel Kehlmann centrada nos 
científicos Humboldt e Gauss, e sobre todo Fontán (2015), orixinal novela na 
que Marcos Calveiro recrea a vida do matemático Domingo Fontán e o seu 
traballo de elaboración do primeiro mapa científico de Galicia na primeira 
metade do século XIX. 

A veterana editorial Galaxia chegou a pensar nalgún momento no lanzamento 
dunha colección de libros de divulgación científica, pero a idea non prosperou. 
O que si chegou a facerse realidade foi o proxecto de Le Pourquoi Pas?, un selo 
editorial centrado nesta tipo de obras que publicou seis títulos de distintos 
autores entre 2007 e 2011. Creado polo coruñés Julio Casal pensando en chegar 
a todo o mercado español, as primeiras obras que sacou á rúa foron Esta es mi 
gente, de Ramón Núñez, e Confieso que he comido , de Manuel Toharia, e a 
última ata o momento, El origen de la idea. Galápagos tras Darwin, de Camilo 
José Cela Conde. Editou ademais algunha guía do ceo, neste caso tanto en 
castelán como en galego, realizada por Casal e outros membros, coma el, da 
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Agrupación Astronómica Ío, Óscar Sánchez, Óscar Blanco e Borja Tosar. O 
proxecto de Le Pourquoi Pas? quedou aparcado por motivos profesionais do seu 
promotor, que exerce como economista, pero que se declara apaixonado da 
ciencia e dos libros, e que espera poder retomalo máis adiante. 

Mención especial merece no apartado das traducións Hugin e Munin, nada en 
2011 e responsable de verter por primeira vez ao galego O soño, de Kepler, obra 
escrita en latín, publicada postumamente en 1634 e considerada a primeira 
novela de ciencia ficción. Dentro da mesma colección de libros singulares, 
Vólvense os paxaros contra as escopetas , traduciu ademais Micromegas, un 
conto filosófico escrito por Voltaire en 1752, que é considerado tamén como un 
dos achegamentos á ciencia ficción. O catálogo xeral inclúe ademais outros tres 
clásicos da ciencia ficción: As covas de aceiro , de Isaac Asimov; Cita con 
Rama, de Arthur C. Clarke; e Kallocaína, de Karin Boyle. 

Noutra pequena editora, Axóuxere, saíu á luz Dos arquivos xeométricos. 
Razón e realidade no pensamento de Rafael Dieste  (2015), de Xosé Díaz, 
ensaio cunha mirada pouco cultivada nas nosas letras. Centrado na relación 
entre Dieste e as matemáticas, o libro baséase na tese de doutoramento do autor. 

Alén do repaso ao catálogo das editoriais galegas, cómpre deterse na xeración 
de investigadores galegos que maduraron como divulgadores científicos na 
primeira década do século XXI explorando novos formatos que buscan chegar a 
un público amplo, analizadas noutros capítulos deste informe. Estes 
investigadores tamén deixan a súa pegada no mundo do libro co mesmo 
obxectivo de achegar a ciencia a descoñecedores na materia con sinxeleza e 
amenidade. 

 

 
 
Un deles é o físico Jorge Mira. En 2010, publicou coa galega Auga Editora o 

seu primeiro libro de divulgación, A ciencia no punto de mira , que con máis de 
3000 exemplares vendidos esgotou as tres edicións publicadas en galego. A 
obra, traducida para o castelán nunha edición de 2011, está escrita nun ton 
desenfadado e consta de 63 pequenos capítulos, cada un deles centrado 
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nalgunha investigación curiosa. O seu segundo libro divulgativo, A que altura 
está o ceo? , no que dá resposta a distintas preguntas sobre o Universo, está 
escrito en colaboración coa escritora María Canosa e saíu á luz en febreiro de 
2016 con Alvarellos. Mira, como xa se indicou, é ademais codirector da 
Biblioteca de Divulgación. Serie Científica da USC. 

O neurocientífico Xurxo Mariño é outro científico-divulgador destacado. 
Logo de publicar Os dados do reloxeiro e Pó de estrelas co Consello da Cultura 
Galega, escribiu Neurociencia para Julia, unha obra que achega ao público 
xeral a complexidade do coñecemento xerado no seu campo de maneira sinxela 
e amena. A obra, coeditada en 2012 co apoio da Universidade de Navarra, 
respondeu á encarga de Laetoli, editorial tamén navarra creada en 2004 e que fai 
fincapé na divulgación científica e o pensamento crítico. Javier Cudeiro, 
compañeiro de Xurxo Mariño tanto no laboratorio como nos cafés científicos, é 
autor doutra obra dentro desta nova fornada divulgadora, Paladear con el 
cerebro (CSIC e Catarata, 2012), que afonda na percepción sensorial a través da 
cociña. 

 

 
 
Dunha xeración posterior é a química Deborah García Bello, autora do blog 

http://dimetilsulfuro.es/, que publicou en febreiro de 2016 o seu primeiro libro 
de divulgación científica, Todo es cuestión de química, na colección Paidós para 
Curiosos. Escrito a proposta do Grupo Planeta, está dirixido a un público novo e 
nel explica o que considera que toda a persoa debería coñecer sobre a química 
para ter certa cultura científica na materia, explica a autora. 
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Por último, cómpre mencionar algunhas iniciativas de grupos xornalísticos. 

Alén de editar durante un tempo as obras gañadoras dos Premios Prismas, La 
Voz de Galicia  publicou en 2005 Rincón abierto, unha selección de artigos 
publicados no diario por Manuel Luis Casalderrey: e en 2008, en colaboración 
coa Feuga e a Consellaría de Educación, o libro La Voz de la ciencia , unha 
selección de reportaxes e informacións publicadas no suplemento Innova. O 
Grupo Correo Gallego publicou, pola súa banda, en 1996 o xa mencionado De 
lo más pequeño a lo má s grande del Universo , do catedrático de Física Carlos 
Pajares, e en 2008 e 2009, Investigadoras galegas e Investigadoras galegas II, 
nos que a xornalista Iolanda Casal escribe a biografía científica dun centenar de 
mulleres. 

4.2.3. O libro infantil e xuvenil 
A ciencia no mundo da literatura infantil e xuvenil (LIX) merece unha análise 

diferenciada. Pódese afirmar que todas as editoriais con libros nesta categoría 
presentan algúns exemplos de títulos, e mesmo coleccións, de achegamento á 
contorna natural para a primeira infancia que dalgún xeito poderían considerarse 
unha forma moi inicial de divulgación científica e que, sen dúbida, xogan un 
papel fundamental na recuperación do léxico galego relacionado co medio entre 
as novas xeracións. A aposta máis definida volve ser seguramente a de Baía, a 
editorial que máis menciona a ciencia no seu catálogo de LIX, con pequenas 
series como Pregunta á doutora Peteiro (a partir dos 3 anos) e O meu pequeno 
animalario (a partir dos 4 anos), ou Primeiros coñecementos de ciencia (a partir 
dos 6), esta última con 17 títulos publicados entre 2007 e 2009. O selo traduciu 
ademais co gallo do bicentenario do nacemento de Charles Darwin o libro de 
Alan Gibbons que leva o seu nome, entre outros títulos claramente divulgativos, 
e puxo en marcha en 2008 unha subcolección infantil, Meiga Moira e a ciencia, 
que, se ben só chegou a publicar tres títulos (dous de María Solar e outro de 
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Sonia Martínez), dá conta do interese da editorial por enlazar o coñecemento 
científico coa literatura. 

Cómpre salientar igualmente a colección de Xerais O club da ciencia, con 
seis títulos de Víctor Raga, dirixidos a rapaces e rapazas de entre os 8 e os 11 
anos, nos que a través da literatura se explora o mundo do Universo, o animal 
ou o corpo humano. A ciencia ten tamén protagonismo noutras obras de autoría 
galega da colección Fóra de Xogo, como A expedición do Pacífico (1994), 
historia na que Marilar Aleixandre conta as aventuras dunha rapaza galega que 
se suma á expedición científica polas selvas americanas; ou Proxecto Bolboreta 
(2008), de Andrea Maceiras, que relata a viaxe do matemático Hadrián Barcés 
coa intención de comprobar a veracidade das teorías coñecidas como o efecto 
Bolboreta. Se o abano se amplía á ciencia ficción, a listaxe medra con novelas 
en distintas editoriais que animan á reflexión crítica. 

5. CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS 

A prensa galega deu un importante salto nos últimos 20 anos en materia de 
información científica e tecnolóxica. Neste tempo, agromou o xornalismo 
científico, serodio se se compara co acontecido nas principais cabeceiras 
estatais, tanto a través das distintas seccións diarias como dos suplementos 
especializados que se publicaron durante un tempo. Porén, o impacto da crise 
económica nas redaccións desde finais da primeira década do novo século, 
xunto á crecente tendencia cara ao infoentretemento, semellan xogar en contra 
da presenza da ciencia nos medios tradicionais, paradoxalmente nunha 
sociedade cada vez máis dependente da ciencia e da tecnoloxía. Malia este 
contexto adverso, os xornais galegos introduciron definitivamente na axenda 
habitual sobre todo contidos sobre a investigación con selo galego, un cambio 
que contribuíu de xeito determinante a visibilizar o seu traballo e facer medrar a 
conciencia pública sobre a importancia da I+D nunha sociedade avanzada. 

Segundo os xornais analizados entre o 1 e o 20 de abril de 2015, o espazo 
dedicado á ciencia vai desde menos do 2 % ata preto do 2,5 % na cabeceira que 
máis páxinas lle dedica. En todos eles, os temas que máis abondan son os 
vinculados a fontes galegas, que ocupan entre o 65 % e o 80 % do espazo 
asignado a novas relacionadas coa ciencia e coa tecnoloxía. A proximidade da 
fonte é un valor-noticia esencial e a miúdo o volume de noticias sobre ciencia 
está determinado polo peso dos campus ou doutras institucións investigadoras 
implantadas no ámbito xeográfico de referencia de cada medio. A mostra 
estudada indica ademais que os temas relacionados con saúde e investigación 
biomédica representan entre un terzo e máis da metade da superficie informativa 
científica, mentres que outras especialidades apenas teñen repercusión 
mediática. 
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Apréciase tamén un mellor tratamento informativo nos medios con maiores 
cadros de persoal. O retrato dos e das redactoras dedicados a este eido en 
Galicia é o dunha persoa sen formación científica pero con interese por este 
campo, e que adoita atender ao mesmo tempo outras parcelas como a cultura ou 
a educación. 

Desde o punto de vista cualitativo, cómpre ter en conta ademais que un 
xornalismo de calidade require non só dar conta das últimas novidades 
científicas. A miúdo bótase en falta unha maior e mellor contextualización que 
permita comprendelas e que evite interpretación incorrectas, mesmo falsas 
esperanzas en casos como os das informacións do ámbito da saúde. Outro 
problema é a escaseza de fontes expertas que axuden á cidadanía a interpretar de 
xeito crítico o mundo no que vive e temas de moi diversa índole 
socioeconómica nos que a ciencia non é necesariamente a protagonista. De igual 
xeito, escasean os contidos que combatan os discursos pseudocientíficos, que 
seguen a coarse nas páxinas dos xornais. 

Nin a tradicional división entre ciencias e letras nin os currículos das 
facultades de xornalismo españolas axudan a facer fronte a estes problemas. 
Sería interesante pensar na introdución dunha materia optativa de xornalismo 
científico, inexistente a día de hoxe na Facultade de Ciencias da Comunicación 
da USC (a única que imparte o grao de Xornalismo en Galicia), ou na 
impartición de xornadas formativas, que poderían abrirse tamén aos 
profesionais dos medios que xa están en activo. O obxectivo final debe ser facer 
callar a mensaxe de que a mirada científica da actualidade non é un couto 
exclusivo dos e das xornalistas que cobren acotío as novidades que se producen 
no sector da I+D, sen prexuízo de reivindicarmos asemade unha maior 
especialización deste colectivo. Porén, o escenario de crecente precariedade fai 
difícil agardar que os medios de comunicación adopten esta estratexia. 

Outra proposta interesante pasa pola incorporación de máis persoas do mundo 
da ciencia á nómina de columnistas que escriben sobre a investigación e as súas 
repercusións sociais de xeito habitual na prensa diaria. Ata o momento os 
exemplos son contados. 

O éxito destas e doutras ideas co mesmo obxectivo require que as empresas 
mediáticas tomen conciencia da importancia da mirada científica como algo 
consubstancial do xornalismo de calidade, transcendendo o simple interese 
polas descubertas de autoría galega ou os achados máis espectaculares. O reto é 
complicado nos tempos do infoentretemento, mais o desafío paga a pena e 
esixe, entre outras, accións favorecedoras promovidas polos poderes públicos e 
os propios axentes de I+D. 
Xunto cos medios de comunicación, o sector do libro é tamén un elemento 
esencial nunha sociedade que pretenda facer medrar a cultura científica. Ata hai 
pouco, as apostas neste sentido desde Galicia foron na maioría dos casos 
pequenas excepcións illadas ou de curto percorrido, pero empezan a emerxer 
novas coleccións de autoría galega, e en lingua galega, capaces de divulgar de 
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xeito ameno e para un público xeral. O seu éxito medirase polo número de 
lectoras e lectores, ata o momento probablemente pouco afeitos a buscaren 
activamente este tipo de títulos. Será, pois, importante acertar na promoción 
destas obras, e de maneira especial, no seu achegamento á xente máis nova. Ler 
ciencia na biblioteca escolar, campaña executada pola Consellaría de Cultura e 
Educación no curso 2013-2014, pode ser un exemplo para seguir, compatible 
con iniciativas especiais ao redor do Día do Libro que fagan visible estas obras 
como un xeito de se entreter  
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1. INTRODUCIÓN 

Hai pouco máis dunha década, un estudo realizado no Reino Unido 
amosou que a súa cidadanía recibía a través da televisión m áis do 80% do 
total da información científico-técnica que lles chegaba.  

En España, no m esmo tempo, m áis da metade da poboación ti ña a 
televisión como única fonte de entrada de conceptos científico-técnicos. 

Unha década despois, a VII encuesta de percepción social de la ci encia1 
realizada en España (resultados publicados en 2015) encontraba que o 72% 
dos enquisados mencionaba a televisión como medio de información sobre 
temas de cienci a e tecnoloxía. Podían  seleccionar ata tres medios co mo 
máximo e, nese contexto, o 57% me ncionaba internet e o 31% a radio 
(nótese que, ao podérense dar ata 3 re spostas, a suma destas porcentaxes é 
maior de 100). 

No que atinxe á primeira resposta  dada, o 40% dos enquisados marcaba 
en primeiro lugar int ernet, o 32% a televisión, o 12% a prensa e o 5% a 
radio. Isto non fai máis  que confirm a-lo evidente e rápido ascenso de 
internet nos fluxos de información no mundo moderno. 

Con todo, cómpre non perde r de vi sta os datos da última oleada do 
Estudio General de Medios (EGM):  a penetración da televisión na 
poboación española é do 88.5%, seguida por  internet co 62.4% e a radio co 
60.4% (o EGM inclúe de nde hai pouco a chamada “fonte exterior”, que 
ocupa postos desta cados, pero é re lativa a contidos publicitarios e 
información adquirida na rúa). 

Por se fose pouco, ao analiza-la te ndencia deste indicador dende o ano 
2000 ata 2015, vese que esa hexem onía se mantén nuns valores de 
sorprendente estabilidade, pasando do 89.2% en 2000 ao 88.5% en 2015 
(véxase figura 1). 

Neste mesmo período, internet subi u espectacularmente, dende o 5.6% 
en 2000 ata o xa mencionado 62.4% actu al (figura 1). Canto á radio, un 

                                                      
1 http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/Dossier_PSC_2015.pdf 
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medio do máis clásico, non só mantén senón que mesmo aumenta un pouco 
a súa penetración. 
 

 
Figura 1: Gráficas do grao de penetración dos diferentes medios de comunicación ao longo do período 
2000-2015. Televisión, internet e ra dio ocupan os primeiros postos.  O epígrafe “exterior” atinxe á 
información obtida en soportes en rú a (cartaces publicitarios, p.ex.). Nótese que, ao podérense sinalar 
varias opcións, a suma de porcentaxes supera o valor 100. Fonte: estudio general de medios, 1ª oleada 
2015. 
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Polo tanto, á vista destes datos, estase en condicións de indicar que: 
a. A televisión é o m edio de com unicación hexemónico na sociedade  

española actual (parece pois do máis  razoable asumi-lo mesmo para 
a sociedade galega). 

b. Malia o gran ascenso de inte rnet, a televisión segue cunha 
porcentaxe de penetración sorpre ndentemente alta, maior do que 
podería pensarse a priori. 

c. A radio xoga un rol moi destacado como medio de comunicación, ao 
punto de ser a terceira ou cuarta ví a máis relevante para o acceso á 
información científica. 

A estas consideracións hai que engadir unha cautel a: estase a 
incrementar de xeito notable o consumo televisivo a través de internet, co  
cal, paradoxalmente, a televisión está  a ter un aliado na expansión do 
soportes na rede. O cóm puto destas novas plataformas, podería repercutir 
nun aumento nas xa altas porcentaxes de consumo de produtos televisivos. 
Todas estas evidencias fan patente que, no que atinxe a calquera análise da 
difusión e impacto da divulgación científica, os medios contemplados neste 
informe ocupan un espazo relevant e, por marcaren o m áximo na 
capacidade de chegada ao total da poboación. 

2. PARTICULARIDADES DO S MEDIOS TELEVISIVO E 
RADIOFÓNICO  

2. 1 Condicións de consumo 

As condicións baixo as que se pr oduce a recepci ón de inform ación por 
estes medios tamén está a mudar. Nunha enquisa de 2012 2, o 66% dos 
internautas consultados declaraban que simultaneaban a navegación co 
visionado da televisión. Tres anos despois, esa porcentaxe xa subiu ao 72% 
(un 40.4% frecuentem ente e o 31.6% restante ocasionalmente). Ao 
compaxinar estas actividades, o 43.1% céntrase máis en internet, o 41.3%  
declara atendelas por igual e un 15.3% atende máis á televisión.  

Esta división da atención, un signo dos novos tempos, é un factor que 
posiblemente deba ter sido en c onta á hora de deseñar produtos 
audiovisuais para este sector de poboación. 

Este aspecto non é t an salientable para a radio, para a cal a división de  
atención élle situación natural. 

                                                      
2 Fonte: Asociación para la investigación de medios de comunicación (2015). http://www.aimc.es/Crece-

el-consumo-de-television-a.html 
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Tal e como se apuntaba na introdución, o negocio televisivo está inmerso 
nun proceso de transformación por mor do ascenso dos recursos en liña: un 
38.2% dos internautas utiliza algunha  aplicación no seu móbil ou ta bleta 
que está relacionada co a televisión; nomeadamente, as aplicaci óns 
asociadas ás principais canles naci onais ou autonómicas, que empregan o 
30.4% dos que acceden a internet a tr avés de plataformas portátiles. Dos 
usuarios destas aplicacións, o 54% em prégana varias veces á semana e o 
23% a diario. 

O consumo televisivo a través destes  soportes é un fenómeno imparable: 
no ano 2015, un 31. 5% dos enquisados af irma tela visto a través deles no 
mes anterior á realización da enquisa . Este valor supón un ascenso do 36% 
respecto ao dato tomado no ano 2013.  

Esta casuística engade outro factor que posiblemente tamén deba ser tido 
en conta polos deseñadores de contidos  televisivos dirixidos a este público: 
a calidade e tamaño  da imax e nestes novos soport es é m enor que o dos 
monitores domésticos, co cal os produt os posiblemente non estean 
sometidos aos rigorosos estándares de imaxe dos programas clásicos. 

2. 2 Condicións derivadas do rendemento empresarial obtido polos 
xeradores de produto 

A máis importante é, sen dúbida, a forte limitación que impón un contexto 
de competitividade estrema. As sinerx ias entre medios de com unicación 
son practicamente im posibles (agás os pertencentes aos mesm os grupos 
empresariais). Os índices de audi encia (ou cota de pantalla) dunha 
determinada canle ao longo do día son os que fixan o valor de mercado das 
diferentes franxas horarias. En consecuencia, no caso dos medios privados, 
os devanditos índices son os que determinan a continuidade dos programas, 
dun xeito especialmente cruel que en  xeral non atende á calidade dos 
contidos. Este tipo de consideracións non afectan con tanta intensidade aos  
medios públicos, aínda que, obvi amente, seguen sendo o factor 
hexemónico. 

A cota de pantalla ademais non afecta ao programa específico, senón que 
os programadores consideran que mancha os programas da súa contorna 
horaria: a programación percorre unha liña temporal continua e iso implica 
que un programa arrastra a inercia dos espectadores do programa anterior. 

Como é obvi o, a loita polo prime time (franxa horaria de meirande 
consumo televisivo, que en España vai aproxima damente das 22:00 ás 
0:00, e que en Galicia concent ra en torno ao millón de televidentes) adoita 
conlevar programas de alto orzamento, ao entrar na disputa por unha gran 
cantidade de recursos. Pola contra , audiencia baixa => rendibilidade 
publicitaria baixa, así que serán escas os os orzamentos para programas 
sectoriais ou situados en franxas de audiencia baixa  



 

172 

A canle que máis fóra queda desta dinám ica é La 2 de Televisión 
Española, o que a coloca nun l ugar residual no conxunto do estado. A súa 
cota de pantalla oscila entre só un 2 ou ou 3%. A súa curva de audiencia ao 
longo do día adoita ser bastante plana.  Áínda que poida parecer estraño, un 
programa científico com o “Redes”, malia o seu notable eco popular 
(posiblemente pola notoriedade acad ada polo seu presentador), m ovíase 
nestas cotas e era v isto por unha can tidade de es pectadores entre os 200 
000 e os 300 000. No m omento de redactar estas liñas, o programa “Orbita 
Laika”, da mesma canle, está a acadar valores semellantes. 

Por mor do seu eco popular, e dunha certa esixencia de inm ediatez que 
preside a súa actividade e crea unha cer ta inercia nos seus traballadores, 
tanto radio como TV adoitan nutrirse, a nivel xeral (producións específicas 
á parte), máis da prensa escrita que doutras fontes (por exemplo gabi netes 
de universidades ou de organism os públicos de investigación), aínda que 
este estremo é moi matizable. 

Na práctica, non todo tipo de ciencia cabe nos programas de divulgación 
científica de radio ou televisión, e esa é posiblemente unha das principais 
eivas destes medios. Unha anális e dos temas tratados am osaría, 
posiblemente, unha certa concentraci ón en certos tópicos dunhas pouc as 
áreas de coñecemento. 

Nesta liña, para a TV un dos factores máis limitantes para a produción de 
programas é a escas eza de recursos de i maxe. En moitos casos, os bancos 
de imaxe dispoñibles para ilustrar unha idea científica non van máis aló 
duns poucos segundos e iso non dá para  encher un programa de duración 
convencional. A solución é, obviamente , que os propios produtores xe ren 
eses recursos (animacións, p.ex.) pero iso enlentece e, sobre todo, encarece 
o proceso.  

A radio ten, por unha banda, m áis marxe de manobra, pero en certos 
casos a esixencia do com poñente visual limita o espectro tem ático. En 
xeral, só unha fracción da cien cia é accesible á vista, mesmo 
televisivamente falando. O salto a ofr ecer as outras fraccións máis ocultas  
implica subi-lo orzamento. 
A suma de todos estes factores conl eva ás veces que a propia dinám ica do 
medio televisivo tenda ao espectácul o, algo que non é necesariamente 
malo, aínda que o feito de  que se empregue m áis tempo en realizar un 
experimento que en explicalo non pareza moi ortodoxo nin conveniente.  
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3. SITUACIÓN EN GALICIA 

3. 1 Canles de televisión 

O espectro de canles experimentou en  España unha notable variación nas 
últimas décadas. Se considerámo-las principais en aberto, aparte das dúas 
canles de Televisión Española, fó ronse incorporando prim eiro as 
autonómicas (a Televisión de Galicia  en 1985) e logo as diferentes 
privadas: Antena 3 (xaneiro de 1990) , Tele 5 (marzo de 1990), Cuatro 
(novembro de 2005) e La Sexta (marzo de 2006).  

Con todo, a maior reform a foi a derivada da implantación da Televisión 
Dixital Terrestre (TDT), realizada entre 2008 e 2010. A profusión de canles 
permitida por esta tecnoloxía supuxo unha atomización da torta televisiva e 
a consecuente frag mentación da audi encia, fragmentación que au mentará 
cada vez máis co paso do tempo. Nese  marco naceu V televisión, do Grupo 
Voz, que comezou as súas emisións en xuño de 2010. 

A situación, no borde da sobreofert a, crea unha certa devaluación: ao 
baixa-las rendibilidades derivadas da s grandes audiencias, tamén baixa  a 
capacidade orzamentaria dispoñible pa ra novos programas. Por supost o, a 
valoración acerca da mer ma da calidade media dos contidos é obxecto de 
profundo debate. 

Os programas recollidos nest e informe atinxirán só ás canles con 
especificidade galega, o cal acouta not ablemente o abano: examinaremos o 
estado da arte recente en tres canle s: a Televisión de Galicia (TVG), V 
televisión e o período no que  TVE tivo centro de produción propia  en 
Galicia (ata a primeira década do presente século). 

3. 2 Canles de radio 

A diferenza do eido t elevisivo, a cantidade de emisoras de radio é bastante 
maior. Alén das program acións troncais das canles hexem ónicas, a 
radiofonía caracterízase por unha disg regación derivada tanto da existencia 
de programacións locais ou comarcais como da existencia de em isoras de 
pequeno tamaño. Isto fai m oi difícil a detección de tódolos programas de 
divulgación existente. Dende este momento, o autor escúsase polas 
omisións que se puideren detectar nas listaxes de programas. 
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4. PROGRAMAS DE RADIO DE  DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
XERADOS EN GALICIA 

Faise unha listaxe das cadea s para as que se teñe n detectado programas ou 
seccións que entren dentro da cat egoría obxecto deste informe e, dent ro de 
cada cadea, os programas, intent ando poñer de relevo as liñas de 
continuidade que se puideren dar entre eles. 

O formato máis abundante é o dunh a sección insertada dentro dun 
espazo máis grande, algo que se pode considerar lóxico, dada a 
estruturación natural da programación radiofónica.  

4. 1 Radio Galega 

4. 1.1 Programas 

Basicamente houbo tres programas c on orientación divulgativa específica, 
dous orientados á tecnoloxía e outro á ciencia. 

 
Programa Código 
Botou a andar en marzo de 2000, dirixido por Xosé María Fernández Pazos 
e centrado no eido das novas tecnoloxías.  Estivo en antena ata xullo de 
2002. Emitíase os sábados de 14:30 a 15:00 e repetíase o domingo de 22:30 
a 23:00 horas. Chegou a ter unha audi encia acumulada de 30 000 oíntes 
segundo do EGM da época. 

Este programa tivo unha extensión alén da radio, posto que foi a orixe da 
web codigocero.com (posta en funcionamento o 25 de xullo de 2001) e a 
revista Código Cero (cuxo primeiro número apareceu en xaneiro de 2002).  

Foi tamén a orixe da canle de televisión Código TV, que estivo en 
funcionamento dende outubro de 2004 ata xuño de 2006. Ao  non 
concedérselle licenza cesou a pr oducción propia, aínda que mantivo 
emisión ata que, a principios de 2007, pasou a em itir como Correo TV 
(vinculada ao grupo de comu nicación Correo Gallego). Tiña 4 horas de 
emisión propia en galego, pero non incluía espazos de divul gación 
científica. 
 
Programa Efervesciencia 
Botou a andar en outubro de 2006 e, nu nha primeira etapa, mantívose ata 
xuño de 2009 co patrocinio da Dirección Xeral de I+D da Xunta de Galicia.  

Comezou unha segunda etapa en sete mbro de 2010, m anténdose ata 
xullo de 2015 con financiamento da FECYT e a colaboración da Fundación 
Barrié.  
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En xaneiro de 2016 comezou a sú a terceira etapa, apoi ado pola 
Universidade de Santiago de Compostela e financiado pola FECYT. 

Dirixido por Manuel Vicente, ten unha duración de 55 m inutos e pode 
ser definido como un magazine científ ico. Está pensado para un públ ico 
xeneralista maior de 14 anos. O format o inclúe unha entrevista central e 
seccións que se van  alternando sem ana a s emana. Explótanse todos os  
xéneros radiofónicos: te rtulia, radioteatro, reportaxe, crónica,... Un act or 
científico (César Goldi) axuda  a dina miza-la entrevista e participa nas 
dramatizacións de historia da ciencia. 

O horario de em isión foi cam biando na grella de programación: os 
domingos ás 9:30, ás 13:00, os sábados ás 16:00 e os domingos ás 15:00.  

En cada tempada participan un grupo duns 8 colaboradores divulgadores. 
Efervesciencia colabora con 25 institucións, tanto científicas como cidadás.  

Na súa traxectoria Efervesciencia mereceu en dúas ocasións o Prem io de 
Periodismo Científico Galicia Innovación da Xunta de Galicia: o 2º premio 
na edición de 2008 e o 1º  na edición de 2009. En  2013 foi seleccionada 
como “Práctica Inspiradora en Cu ltura Científica” pola F ECYT. Nese 
mesmo ano recibiu o premio Prisma ao  mellor programa de radio na XXVI 
Edición dos Premios Prismas Casa das Ciencias á Divulgación concedidos 
polos Museos Científicos Coruñeses. 

 
Programa Banda ancha 
Botou a andar en setem bro de 2009, como produción propi a da canle, e 
dende entón mantívose de xeito ininterrompido.  

Dirixido por Xosé María Fer nández Pazos coa co laboración de Marcus 
Fernández, pódese considerar unha continuación do programa Código, ao 
estar vinculado tanto á revista Código Cero como ao portal 
codigocero.com.  

Emítese na sobremesa dos sábados (de 15:05 a 16: 00). A súa audiencia 
ten superado os 30 000 oíntes. 

Na súa traxectoria Banda ancha recibiu o Prem io INNOVA-G 2012 ao 
Medio de Com unicación de difusi ón das TIC e o Prem io Especial 
EGANET 2013. 

 
O seu portal web e revista asociada, Código Cero, recibiron o Galardón á 

Innovación empresarial na categoría de Comunicación da AETG-COETG, 
o Premio Galeguidade 2007 a o Medio de Comunicación Social, o Premio 
EGANET á Mellor Web de Medios de  Comunicación, unha Mención de 
Honra dos Prem ios INNOVA-G 2011 organizados por AGESTIC e o  
Premio Comunicación Informática 2011 do Colexio Oficial de Enxeñaría 
en Informática de Galicia (CPEIG). 

 



 

176 

4. 1.2 Seccións científicas 

É este o form ato máis abundante. Dende o ini cio do ano 2000 ata a 
actualidade sempre houbo algunha sección estable sobre ciencia en emisión 
na Radio Galega. 
 O programa Nunca tal oíra, emitido de xaneiro a xullo de 2000 de 

20:00 a 20:30, dirixido por Paco Lodeiro, comezou esta xeira, cunha 
sección fixa semanal de cienci a de 15 minutos (emitida os martes), 
conducida polo físico Jorge Mira. 

 Ao rematarse este programa, a sección deste colaborador foi 
incorporada ao programa A Tarde, no que se mantivo dende xull o 
de 2000 ata decem bro de 2005 (para t rasladarse á programación 
matinal), épocas nas cal es o prog rama matriz estivo dirixi do por 
María Solar e Cristina García. 

No ano 2001 foille concedida a es ta sección a Mención de Honor 
do premio Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, na 
categoría de traballos de di vulgación científica do certamen Física 
en Acción. 

 En xaneiro de 2006,  esta sección semanal de ciencia de Jorge  Mira 
pasou á franxa matinal, no programa Un día por diante, conducido 
por Xusto López Carril nunha primeira fase e logo por Helena Soto. 
A sección deixou de emitirse en xullo de 2007. 

 Este mesmo colaborador retomou unha sección científica semanal 
en novembro de 2014 (que estivera a cargo de Manuel Vicente nos 
dous meses anteriores), no programa nocturno de análise de 
actualidade A Crónica, dirixido por Xavier Ares. 

Segue en emisión na actualidade, os mércores de 21:40 a 22:00. 
 Os contidos sobre  novas tecnoloxías, que desapareceran tralo 

remate de Código, retomáronse no ano 2007, cunha sección semanal 
de Marcus Fernández (que xa  comezara a colaborar en Código a 
principios de 2001) duns 10 minutos de duración, ubicada no 
programa Expreso de medianoite, conducido por Pepe Carreira. A  
sección durou ata o verán de 2009, xusto antes do comezo de Banda 
ancha. 

 Ese mesmo colaborador iniciou no ano 2009 unha sección semanal  
de 10 m inutos sobre novas tecnoloxías no programa A tarde, 
dirixido por Cristina García.  

Segue en emisión na actualidade, situado os martes en torno ás 
17:30. 

 Este mesmo colaborador in iciou unha sección sobre novas 
tecnoloxías en setem bro de 2014 dent ro do programa A Crónica, 
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dirixido por Xavier Ares.Segue en emisión na actualidade, os xoves 
de 21:40 a 22:00. 

O director de Efervesciencia, Manuel Vicente, tamén mantivo  
seccións semanais de ciencia nos seguintes programas: 

 Punto de Encontro, un m agazine nocturno di rixido por Pepe 
Carreira. A sección, em itida de 2008 a 2009, duraba entre 10-15 
minutos. 

 Galicia por Diante o magacín matinal da Radio Galega, conducido 
por Kiko Novoa. Cunha duración duns 15-20 m inutos, foi emitida 
de 2009 a 2014, na franxa anterior ás 11:00 horas. 
O neurocientífico Xurxo Mari ño foi outro dos colaboradores desta 
canle, coas seguintes seccións semanais: 
 Coa sección Coñecer, dentro do progra ma As quimbambas, 

conducido por Susa na Rois, coa colaboración de Amelia 
García Hervella, Sevi Mar tínez e Ro cío Pereira, entr e 
xaneiro de 2006 e xullo de 2007.  En función da dinámica do 
programa, comezaba entre as  17:30/17:45 e remataba ás 
18:00. 

 No programa O tren do serán (conducido por Sevi  
Martínez), de xull o a setem bro de 2009, cunha di námica e 
horario semellante á anterior. 

Para o resto de canles xeralista s, non se ten detectado programación 
específica, así que se procede a indica-la listaxe de seccións de divulgación. 

4. 2 Radiovoz 

 Dentro do programa Voces de Galicia, dirixido por Isidoro Valerio, 
houbo unha sección semanal de Marcus Fernández, duns 15 
minutos de duración, sobre novas tecnoloxías. Em itiuse de xullo de 
2007 a xullo de 2012. 

 Dentro do program a Con voz de domingo, emítese a secció n de 
astronomía “A noite é necesari a”, con Martin Pawley, da 
agrupación astronómica IO.  

Comezou en 2015 e segue na actualidade 

4. 3 SER – Radio Coruña 

 En xullo de 2008 comezou a emitirse no programa Por fin es sábado 
unha sección sobre novas tecnol oxías, conducida por Marcus 
Fernández. A secci ón, duns 15 m inutos de duración, segue na 
actualidade dentro do programa A vivir fin de semana. 
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4. 4 Onda Cero: 

 Na emisión xeral desta canle pa ra toda Galicia, o programa Efecto 
nova ten na ciencia un dos seus eixos, compaxinada con outros 
contidos. Adoita segui-la actualidade, incluíndo entrevistas a 
investigadores das uni versidades galegas; com paxinándoa coa 
recuperación de biografías, tanto de figuras internacionais como dos 
pioneiros da ciencia galega en diferentes ramas. 

Dirixido por Ángeles San Luis  e Rubén Rey , trátase dun 
programa semanal, em itido os xoves de 19 a 20 horas dende 
outubro de 2007. 

 Na emisión de Onda Cero para A Coruña, o astrónomo Borja Tosar, 
coa colaboración de Óscar Blanco , comezou en marzo de 2008 a 
sección semanal de astronomía "El planetario", dentro do programa 
Coruña en la onda, cunha duración aproximada de 10 minutos. 

Segue en emisión na actualidade, os mércores ás 13:15. 

4. 5 Cuac FM: 

 O programa Do the evolution, dirixido por Joaquín Vierna, versaba 
sobre bioloxía e investigación. Mantívose en antena 
aproximadamente de 2006 a 2009. 

Á marxe destas seccións, é d estacable a presenza de Radio Cerna, un 
espazo radiofónico de 10 minutos diarios  especializado en medio ambiente 
e ecoloxismo e que se emite que se emite luns, mércores e venres en varias 
emisoras locais e municipais de Galicia. 

5. PROGRAMAS DE TELEV ISIÓN DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA XERADOS EN GALICIA 

Preséntase unha l istaxe dos program as detectados en todo o percorri do 
histórico das tres can les en aberto vi nculadas a Galicia e con em isión para 
toda a comunidade autónoma.  

Non se dispón de datos so bre canles de ám bito local, agás unha tertulia 
mensual en Televisión Po ntevedra (máis tarde integrada en Localia) , 
desenvolvida entre 1995 e 1996 polo Presidente da Sociedad de Ciencias de 
Galicia, Antonio M. de Ron, xunto con outra persoa relacionada co m undo 
da ciencia. 
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5. 1 Televisión de Galicia 

Baixo a etiqueta de divul gación científica ten emitido series documentais 
estranxeiras, como Universidade Aberta (a Open University da BBC), entre 
1991 e 1992 ou Calidade de vida no futuro (de orixe francesa) en 1991.  

Máis recentemente, ten emitido pola TVG2 pequenas series documentais 
de orixe anglosaxón com o Nos límites da ciencia, Tecnoloxía natural (4 
capítulos cada unha, em itidos respectivamente en 2009 e 2011), ou a 
canadense Ciencia dos sentidos (4 capítulos emitidos en 2011). 

Deixando isto á parte, pódese dici r que ata o de agora houbo t res 
programas de divulgación científica e dúas series documentais: 
 O programa Ciencianosa estivo na grella semanalmente entre 2006 

e 2008, período no que se realizaron 101 capítulos.  
Era un programa de media hor a con cinco seccións: un  

achegamento a un tema científico de  actualidade, outro a un grupo 
de investigación galego, unha sección de curiosida des, outra sobre 
conceptos básicos da ciencia (o  “telesabio”) e unha dedicada a 
perfís de investigadores mozos. 

Producido pola TVG con patrocinio nos dous pri meiros anos da 
Consellería de Innovación e Industria, estaba copresentado por Xosé 
Durán (que era tamén o director), María Solar e Jorge Mira (que era 
tamén o asesor científico). Realizado por Paulino García. 

A súa franxa de em isión foi nunha primeira etapa, os sábados 
pola tarde, para pasar a ser emitido os domingos á mañá.  

Este programa foi fi nalista do premio Ciencia en Acción do ano 
2007, na categoría de divulgación científica. 

 O programa “Conexións”, est ivo na grella en dúas temp adas entre 
2010 e o inicio de 2011, nas que se emitiron 24 capítulos en total. 

Era un program a de m edia hora artellado en torno a unha 
entrevista a un científico en plató, insertando tres secció ns de 
colaboradores: un monólogo de Xurxo Mariño coa axuda do actor 
Vicente de Souza; “O post” a cargo de Javier Pedreira “Wicho” (un 
dos responsables de m icrosiervos.com) e o “Minuto MUNCYT”, 
presentado por Ramón Núñez Centella (director do Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología).  

Estaba producido por Adivina Producións e dirixido e realizado 
por Jorge Algora. Presentado por Yolanda Vázquez, guionizado por 
Bibiana García Visos e Manuel Vicente.  

 Éche así emitiuse entre decembro de 2015 e xaneiro de 2016, cun 
total de 8 capítulos (no m omento de redacción deste inform e), 
emitidos o domingo ás 10:30. Trátase dun programa de media hora, 
dirixido a un público fam iliar e cun formato de entretemento, onde  
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se usan coma eixos narrativos o xogo, a curiosidade e a maxia 
científica, co obxecto de aprender. 

Está producido pola empresa de divulgación Ceo Aberto a tra vés 
da produtora Danga Danga audiovi suais, con financiamento da  
FECYT. 

Dirixido por Gaspár Broullón, realizado por Sim ón Vázquez e 
copresentado pola actriz Saam ira Ganay e os divul gadores Manuel 
Vicente, David Rodríguez e David Ballesteros. 

Canto ás series, atópanse estas dúas: 
 Obxectivo innovar foi unha serie de 40 microespazos de 2 minutos e 

medio de duración,  emitidos dúas ve ces por día (despoi s dos 
telexornais de mediodía e serán) en novembro de 2005. 

Dirixida por Jaime Fandiño, estaba patrocinada pola Consellería 
de Industria, co obxecto de presen tar os exemplos de 40 empresas 
galegas que desenvolvían proxectos apoiados pola Dirección Xeral 
de I+D+i. 

 Enerxía viva foi unha serie documenta l de 13 capítulos de 15 
minutos de duración, em itidos semanalmente no primeiro trimestre 
de 2006. 

Patrocinado polo IDEA  (Instituto para la Diversificació n y 
Ahorro de la Energía) e a Conselle ría de Innovación e Industria, foi 
realizada por Voz Audiovisual. 

Procuraba a divulgación das dis tintas enerxías renovabl es, a 
través dunha pequena reportaxe  sobre cada m odalidade de 
obtención de enerxía e unha na  que un grupo de estudantes 
respostaban preguntas relacionadas co tema. 

Estaba dirixida por Alfonso B lanco, realizada por Dani Castro e 
guionizada polo xornalista Raúl Romar. 

Á marxe destes caso s, existiron diferentes programas con seccións fi xas 
de divulgación ou con incorporación sistemática de contidos científicos: 
 Arrampla con todo foi un programa concurso, emitido en horario de 

mañá diariamente no segundo se mestre de 2004,  producido por 
CTV. 

Nese programa, presentado por María Solar, insertábase a 
sección “O especialista”, duns 20 minutos de duración. Nela, cunha 
periodicidade semanal, o físico  Jorge Mir a presentaba retos 
científicos aos concursantes que logo explicaba ou resolvía facendo  
demostracións ou experimentos en plató. 

Esta sección recibiu o prem io Ciencia en acción, na categoría de 
divulgación científica, no ano 2005.  

 Cifras e letras foi un programa-concurso educativo em itido 
diariamente dende principi os de 2006 ata principios de 2013,  
despois do telexornal de mediodía. 
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Coproducido por CTV e Centroña, pr esentado por Paco Lodeiro,  
coa colaboración da escritora Yolanda Castaño (substituída nos 
últimos dous anos pola escritora e enxeñeira María Canosa) e do 
físico Jorge Mira, tiña unha duraci ón de 30’ e constaba dunha serie 
de probas de habilidade matemática e vocabulario, enlazadas por un 
guión sobre un tema específico, que  con certa periodicidade era de 
natureza científica. 

 Verbas van foi un programa-concurso educativo (evolución do 
anterior), emitido diariamente dende principios de 2013 ata 
setembro de 2015. 

De produción propia da TVG, tiña unha duración de 30’ e 
constaba de preguntas sobre ciencia e proba s de habilidade 
científico-matemática (que eran re soltas en plató) e  de vocabulario. 
Ao igual que o programa anterior , as probas tamén ían enlazadas 
por un guión que versaba, cunha certa  periodicidade, sobre un tem a 
científico. 

5. 1.1 Audiencias 

A TVG dispón de datos de audiencia dos seus programas (medidos por 
Kantar Media) dende o ano 1992. 

Preséntanse a continuación os dato s para os principais program as 
listados no apartado anterior. 

 

CADENA TÍTULO HORA DE INICIO FECHA AM(000) CUOTA AM% AA(000) AA% EMISIONES 

TVG                   

  CIENCIANOSA 12:00 - 18:00 01/01/2006 - 31/12/2006 56 10,1 2,1 1154 43,9 26 

    08:00 - 13:00 01/01/2007 - 31/12/2007 15 8,3 0,6 690 26,2 43 

    08:00 - 13:00 01/01/2008 - 31/12/2008 18 11,6 0,7 522 19,8 37 

  CONEXIONS 12:00 - 18:00 01/01/2010 - 31/12/2010 38 6,1 1,4 550 20,8 13 

  ECHE ASI 08:00 - 13:00 TOTAL ANOS 12 4,4 0,5 137 5,2 8 

    08:00 - 13:00 01/01/2015 - 31/12/2015 13 4,9 0,5 83 3,1 4 

    08:00 - 13:00 01/01/2016 - 01/02/2016 11 3,9 0,4 68 2,6 4 

  ECOLOXIA 11:00 - 13:00 01/01/1998 - 31/12/1998 18 13,6 0,7 409 15,8 14 

  ENERXIA VIVA 11:00 - 13:00 TOTAL ANOS 25 11,1 0,9 308 11,7 13 

    11:00 - 13:00 01/01/2005 - 31/12/2005 7 3,9 0,3 41 1,5 3 

    11:00 - 13:00 01/01/2006 - 31/12/2006 30 12,7 1,1 272 10,3 10 

TVG2                   

  A CIENCIA DOS SENTIDOS 11:00 - 13:00 TOTAL ANOS 1 0,4 0 57 2,2 8 

    11:00 - 13:00 01/01/2011 - 31/12/2011 0 0,2 0 31 1,2 4 

    11:00 - 13:00 01/01/2012 - 31/12/2012 1 0,5 0 26 1 4 

  CAIBEX 23:00 - 24:00 01/01/2013 - 31/12/2013 1 0,1 0 12 0,5 1 

  CONEXIONS 18:00 - 21:00 TOTAL ANOS 2 0,3 0,1 157 5,9 26 

    18:00 - 21:00 01/01/2010 - 31/12/2010 8 1 0,3 41 1,6 1 
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    18:00 - 21:00 01/01/2011 - 31/12/2011 2 0,3 0,1 128 4,8 24 

    18:00 - 21:00 01/01/2012 - 31/12/2012 4 0,5 0,2 4 0,2 1 

  NOS LIMITES DA CIENCIA 11:30 - 12:00 01/01/2010 - 31/12/2010 1 0,3 0 10 0,4 3 

  TECNOLOXIA NATURAL 11:30 - 12:00 01/01/2011 - 31/12/2011 2 0,7 0,1 37 1,4 3 

 
Táboa: Valores d e audiencia media (AM, en miles), cota de audiencia (en %),  audiencia acu mulada (AA, en miles e en  

porcentaxe) e número emisións consideradas para os citados programas de divulgación científica da TVG. As emisións consideradas 
son as dos pr imeiros pases dos pr ogramas, que son os que gozan de maior índice de a udiencia (a emisión destes programas foi 
repetida en múltiples ocasións). 

Audiencia media (AM): audiencia que de media consumiu a totalidade do programa. Audiencia media en porentaxe: porcentaxe 
de xente que consu miu o pr ograma completo sobre o universo galego. Cota: cota de  mercado da canle d urante a e misión do 
programa durante a emisión en relación ao total de espectadores conectados neses minutos de emisión. Audiencia acumulada (AA): 
audiencia acumulada ou contactos d urante a emisión do pr ograma, coa condición mínima de 1 minuto de c ontacto. Audiencia 
acumulada (en porcentaxe): Audiencia acu mulada en porcentaxe sobre o univer so galego. Datos sobre o un iverso de galegos de 
máis de 4 anos.  

Fonte: servizo de audiencias da TVG. 

5. 2 TVE-Galicia 

A delegación de TVE en Galicia tivo durante unha época capacidad e de 
produción propia. Os seus program as eran emitidos polas canles de TVE  e 
TVE2 en momentos específicos nos cal es se desconectaba o sinal español  
na nosa comunidade autónoma. 
 O programa ¡Que serán?, emitido diariamente en 1999 de 20:00 a 

21:00 horas, tiña unha sección se manal de ciencia de 15 m inutos 
conducida polo físico Jorge Mira.  

Esta sección obtivo o premio “Física en Acción” na categoría de 
divulgación científica, na primeira edición ese premio (ano 2000). 

5. 3 V televisión 

Esta canle ten una cota de audienci a relativamente baixa (por debaixo do 
1%, aínda que aumenta na franxa da c ontorna do prime time), pero a súa 
actividade no eido da divulgación científica é comparativamente alta. 
 Soño con Ciencia foi o programa divulgativo de máis entidade desta 

canle. Dirixido e presentado por Xavier Fonseca, Pivotaba sobre 
entrevistas a científicos galegos, en base aos cales se desenvolvía un 
tema.  

Emitíronse 13 capítulos, no ano 2014.  
 O programa de divulgación científi ca máis estable desta canle é 

Historias del tiempo, nacido en setem bro de 2011. O program a, 
diario e emitido no contexto do principal informativo da canle, é un 
microespazo de 5 minutos que trata sobre meteoroloxía, astronomía 
e outras ciencias da naturareza. 

É de salientar que, no momento de redacción do presente  informe,  no 
marco dese espazo, em ítese cada xoves dende fina is de 2015 o “Especi al 
Relatividade”, co gallo do centenario da teoría xeral da relatividade de 
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Einstein. Unha vez rematada esa se rie, emitirase unha análoga sobre o 
centro europeo de investigación nuclear (CERN). 
 Galicia Innova foi unha serie de 6 prog ramas de media hora de 

duración, emitidos en prime time os dom ingos entre agosto e 
setembro de 2015. Achegábase  ao I+D+i galego, tanto en 
organismos públicos coma empresas.  

 1 minuto de biomedicina foi unha serie edu cativa de 13 episodios,  
de 1 m inuto de duración, que se  emitiron de luns a venres en 
outubro de 2015.  Esta m iniserie enmarcábase no proxecto 
“Biomedicina con y para la sociedad”, financiado pola FECTYT. 

 Conexión cerebral, foi unha m iniserie de 5 programas semanais 
sobre o funcionamento do cerebro, emitidos en agosto de 2015 en 
franxa próxima ao inform ativo nocturno, conducida  polo 
neurocientífico Javier Cudeiro. 

6. VALORACIÓN E CONCLUSIÓNS 

Nunha primeira aproxim ación, obsérvase que as listaxes de produtos 
galegos de divulgación científica para  a radio e a televisión co mezan a 
medrar nos anos 1999 e 2000. Esa ci rcunstancia non se debe a ningún 
criterio de selección para est a análise, senón ao feito de que, sim plemente, 
non se ten atopado case ningún produto previo a eses anos. Parece pois que, 
postos a comparar en franxas temporais de décadas, calquera tempo pasado 
foi peor. O panorama agora pode ser mellorable, pero hai  15 anos non 
había practicamente nada en radio ou  televisión ne ste eido, nin siquera a 
sensibilidade actual sobre o tema. A liña parece ascendente. 

Esa pode ser unha boa perspectiva de comezo para  a análise de 
tendencias e com paración do estado actual con situacións de pasado 
recente. Se se inspecciona á liña tem poral de aparición dos diferentes  
programas dende entón, vese que a de nsidade da divulgación científica nos 
eidos televisivo e radiofónico m arcou una certa liña as cendente grosso 
modo, aínda que cómpren importantes matizacións. 

A primeira é que, malia esa tendenc ia cualitativa, cando m iramos en 
termos absolutos a presen za da ci encia nestes m edios parece carecer  de 
forza, posiblemente debido á percepci ón, por part e dos responsables das 
canles, de que se trata dun formato de luxo para minorias.  

O financiamento externo necesario pa ra producións de certa entidade 
parece ser unha condición sine qua non para a existencia destes programas: 
a canles non arriscan con producións propias. 

A nivel nacional, o aumento da oferta  por proliferación de canles (aínda 
que sean em isións de producións es tranxeiras) pode ter un certo efect o 
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arrastre e mes mo crear modas tendentes a es pectacularizar (p.ex., o  
programa “El hormiguero”). 

Mentres que na radio a situación é máis ou menos estable, o panorama 
de consumo televisivo está  a m udar. Isto ati nxe tamén ao perfil do 
televidente, que posiblemente debería ser tido en c onta polos creadores de 
produto. 

Así, a modo de recom endacións finais para xeradores  de produto e  
programadores, podería indicarse o seguinte: 

a) Cómpre valorar se procede alg ún tipo de adaptación á división da  
atención dunha notable porcentaxe de  televidentes, sobre todo os 
novos. 

b) Cómpre valorar o ascenso do consum o televisivo a través de 
dispositivos conectados á rede , en principio con m enores 
esixencias de calidade de imaxe. A cuestión de se isto implicaría a 
xeración dun maior número de producións, pero de m enor custo, 
está aberta. 

c) Unha eiva para a xeración de pr odutos televisivos é a escaseza de 
recursos de im axe sobre concep tos científicos, que poderían ser 
xerados, entre outros, por grupos de investigación con aspiracións 
de difundi-lo seu labor. 

d) Sobre todo, cómpre valorar a responsabilidade social das empresas 
de medios de com unicación de masas como a televisión e a radio 
(sobre todo as canles públicas). Neste senso, debería terse en conta 
o valor educativo dos programas de divulgación científica á hora 
da súa posta en valor. Non parece un bo sinal que sexan necesarias 
achegas orzamentarias externas ás  canles para a produción de 
programas de divulgación científica. 
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A transmisión do coñecemento de xeito oral e ao vivo, cara a cara, é a maneira 
máis directa, é probablemente das máis eficaces —cando se pensa nos 
receptores individuais e non no seu número—, de transmitir as achegas da 
ciencia. Segundo se nos conta, Sócrates consideraba este diálogo directo entre 
as mentes moi por riba da escritura, decisión que beneficiou a moitos 
atenienses, pero que privou a todas as xeracións vindeiras de acceder aos seus 
pensamentos a través de escritos elaborados directamente por el. Moito máis 
tarde, e para poñer outro exemplo salientable de comunicación oral para un 
público popular, a Royal Institution londiniense comezou en 1825 un programa 
de charlas científicas que chega ata os nosos días, as chamadas «Christmas 
Lectures». Inauguradas nada menos que por Michael Faraday, polo seu estrado 
teñen pasado moitos outros científicos e divulgadores relevantes, como John 
Tyndall, Carl Sagan ou Susan Greenfield. Pola súa banda, Thomas Henry 
Huxley, quen pasa por ser o popularizador da ciencia máis relevante do s. XIX, 
compaxinaba as súas actividades como biólogo, profesor de Historia Natural e 
escritor de obras científicas e de divulgación, con charlas divulgativas dirixidas 
a todo o tipo de público, nas que trataba non só temas relacionados coa bioloxía 
e a evolución, senón que tamén introducía a esencia da ciencia e os seus 
métodos, e a súa importancia para a sociedade. 

Desde logo que hoxe en día a divulgación da ciencia mediante charlas, 
obradoiros, cafés científicos e outros formatos similares ou derivados dos 
anteriores segue a ser unha das principais vías de transmisión das achegas da 
ciencia ao público. Os asistentes a este tipo de eventos acostuman ser escasos, 
mais conseguen algo de gran valor: a interacción directa con aquelas persoas 
que, pola razón que for (científicos, xornalistas especializados, estudosos dalgún 
tema) teñen un coñecemento especial dalgún campo da ciencia. 

Galicia goza dunha especial efervescencia neste tipo de eventos, organizados 
por asociacións culturais, agrupacións e colectivos de todo o tipo, museos, 
concellos e centros de ensino. A lista de actividades é realmente extensa. Para 
resaltar algúns dos exemplos máis novos ou de maior envergadura, este capítulo 
céntrase en tres tipos de formatos ou programas: os charlas organizadas en bares 
e pubs, os proxectos de conferencias divulgativas organizadas polas tres 
universidades galegas, e o «discurshow». 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

188 

 

FALANDO DE CIENCIA NOS BARES 

A idea de xuntarse nun café ou bar con premeditación e de maneira organizada 
para falar de calquera tema non é nova. En Francia, Reino Unido e moitos 
outros países organízanse desde hai tempo eventos denominados «Café 
Scientifique» ou «Science Café», nos que os científicos explican de primeira 
man, de maneira divulgativa e nun ambiente distendido, algún tema científico. 
Moitos destes eventos organízanse de maneira local, pero outros teñen acadado 
xa carácter internacional, como as «Nerd Nite» ou «Pint of Science». 

En Santiago de Compostela, a asociación estatal «ARP-Sociedad para el 
Avance del Pensamiento Crítico» organiza desde novembro de 2012 charlas de 
divulgación en pubs do casco antigo (en realidade, comezaron a programación 
cunha charla en abril de 2010, pero non se converteu nun evento periódico ata 
2012). O contido destas charlas abrangue todos os campos da ciencia, pero 
cunha certa énfase na crítica a todo o tipo de prácticas e ideas pseudocientíficas. 
Os conferenciantes son, polo xeral, científicos ou profesionais sanitarios. Na 
actualidade, estas conferencias teñen unha periodicidade mensual, e a cada unha 
delas asiste entre 50 e 80 persoas. As enquisas feitas polos organizadores 
indican que un 50 % dos asistentes están directamente relacionados coa ciencia, 
sendo o resto do público estudantes e outras profesións. Esta actividade 
finánciase coas achegas da propia asociación organizadora, de «Círculo 
Escéptico», de colaboracións concretas dos asistentes, e do patrocinio dunha 
empresa de produtos de laboratorio, coa colaboración da USC, do local Airas 
Nunes e da asociación Divulgacción. Os custos están dedicados esencialmente a 
pagar o transporte e estancia do conferenciante, que, polo xeral, é de fóra de 
Galicia. 

 

 
 
Tamén en Santiago, e desde setembro de 2012, coa colaboración da USC, se 

organizan as «Nerd Nite», impulsadas por Jorge Mira e Alexandra Von 
Kameke. Téñense celebrado en locais como o pub Kunsthalle, o Café Casino ou 
a Nave de Vidán, cun notable éxito de público (unha media de 150 persoas por 
noite), normalmente formado por universitarios e profesionais interesados en 
temas relacionados coa ciencia e a tecnoloxía expostos por algún apaixonado 
«nerd». Celebradas normalmente os xoves dos meses lectivos, ás 21:30, estas 
«noites frikis» son un bo exemplo de que a comunicación da ciencia pode ser 
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unha alternativa de éxito ao botellón. Ademais, como indica Jorge Mira «é unha 
actividade de custo cero, sen orzamento, está montada en base a voluntariado: 
non se lle paga a ninguén, nin se pagan copas, nin hai custos en ningún 
concepto, agás 80 carteis que se imprimen (o custo total andará polos 20 ou 30 
euros)». 

 

 
 
En 2015, organizouse o evento «Pint of Science» a nivel internacional, con 

charlas en locais do Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Australia, España, 
Alemaña e o Brasil. En Galicia, as charlas tiveron lugar ao longo de tres días de 
maio na Nave de Vidán (situado nas aforas da cidade) e, a pesar de que había 
que desprazarse ata o local un luns, martes e mércores ás 20:30, a ampla sala 
utilizada encheuse todos os días. Este é outro exemplo do interese que hai na 
sociedade para informarse sobre as achegas da ciencia, aínda que, de novo, a 
maioría do público estaba formado por universitarios e profesores, un sector da 
poboación ao que xa se lle presupón un interese especial pola cultura e a 
ciencia. 

Pero dentro das actividades de divulgación que se desenvolven en bares e 
locais similares, o proxecto máis innovador é o dos chamados «café-teatro 
científicos», no que participan científicos e actores. O formato naceu en 2006 
dentro das actividades financiadas polo Programa de Comunicación e 
Sensibilización Social do Plan galego de I+D+i da Consellaría de Innovación e 
Industria da Xunta de Galicia, xestionado por Silvia López e Eva Martínez, da 
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Dirección Xeral de I+D que nese momento dirixía Salustiano Mato. Os 
científicos do grupo Neurocom da UDC, Casto Rivadulla e Xurxo Mariño, 
encargáronse de organizar cafés científicos por vilas de toda Galicia, coa 
novidade de que tamén participaban os actores Vicente Mohedano e César 
Goldi. O papel destes últimos consiste en facer de axitadores, mestres de 
cerimonias e animadores, mentres que os científicos participantes conversan e 
discuten co público. O formato é especialmente atractivo polo feito de que, na 
maioría dos casos, a maioría do público presente nos bares non acode para 
participar no evento divulgativo, senón que se ve sorprendido pola charla 
científica e as actuacións teatrais, nunha especie de «emboscada científica». 
Trátase dun tipo de público que raramente acudiría de seu a un relatorio de 
ciencia, pero que, como indican as enquisas que se fixeron ao longo de varios 
anos nestes cafés-teatro científicos, unha vez que comeza o evento non 
marchan, senón que quedan no bar escoitando as charlas e participando nas 
discusións. 

 
A raíz do éxito desta actividade, nos anos 2006-2007, os seguintes anos os 

investigadores do grupo Neurocom continuaron coa organización de cafés-
teatro científicos por moitas vilas de Galicia grazas ao financiamento tanto da 
Xunta de Galicia (a través do programa InCiTe da xa citada Dirección Xeral de 
I+D da Consellaría de Innovación e Industria) como da FECYT (Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología). As axudas oscilaron entre 8000 e 13 
000 €, que permitiron realizar entre 9 e 14 eventos por ano. 

Nos primeiros anos de desenvolvemento dos cafés-teatro científicos, ao final 
da actividade, entregábanse enquisas para cubrir polos asistentes que así o 
desexaban. Como exemplo, comentamos os resultados de 140 enquisas feitas en 
7 localidades no ano 2007, ás que asistiron entre 25 e 70 persoas por localidade, 
cunha media de idade de 41 anos. 

A maioría das persoas que estaban no bar non eran estudantes ou cun perfil 
relacionado coa ciencia ou a universidade, senón traballadores de todo o tipo, 
precisamente o perfil de destinatario que interesaba nestes eventos. Os 
asistentes indicaron que tiñan uns coñecementos previos sobre o tema tratado 
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entre medios e baixos, e que o nivel ao que se trataron os contidos non resultou 
elevado, senón axeitado para os seus coñecementos. 

A inmensa maioría dos presentes indicou que aprendeu entre algo e moito, e 
ademais, que iso serviu para aumentar o seu interese polos temas tratados. 

Os resultados son realmente alentadores e, aínda que o público total que 
asiste aos cafés-teatro científicos non é realmente moito, trátase dun sector da 
sociedade que raramente accede á ciencia deste xeito, discutindo sobre as súas 
achegas directamente con científicos. 

No ano 2011, a FECYT incluíu os cafés-teatro científicos inventados en 
Galicia na súa lista de «Prácticas inspiradoras en cultura científica», e en 2012 o 
Instituto Cervantes levou os cafés-teatro científicos nunha xira mundial, desde 
Tánxer ata Nova Delhi, pasando por Dublín, Estocolmo e outras cidades. 

DA UNIVERSIDADE Á ESCOLA 

Dentro da divulgación realizada mediante charlas a cargo de científicos, hai 
unha actividade moi intensa e que pasa practicamente desapercibida para o resto 
da sociedade, que consiste nos programas que teñen as tres universidades 
galegas de divulgación en centros de ensino secundario. Estas actividades teñen 
dous obxectivos esenciais: un é de carácter propagandístico, que consiste en 
informar os futuros alumnos das liñas de investigación que están a 
desenvolverse en cada universidade, e o outro obxectivo, que neste caso vai 
inextricablemente ligado ao anterior, é o divulgativo. 

A USC ten o programa máis elaborado e ambicioso, chamado «A Ponte entre 
o Ensino Medio e a USC». Nel non se imparten unicamente charlas temáticas 
—que é como definen as charlas de divulgación—, senón que tamén se fan 
outro tipo de actuacións para dar a coñecer a Universidade e o seu 
funcionamento, como unha xuntanza co persoal directivo e orientador dos 
centros de ensino (na que participaron 88 centros no curso 2014-2015), ou 
visitas da USC (nas que participan profesores e alumnos da Universidade) aos 
centros de ensino, para dar a coñecer a Universidade (cun total de 129 visitas 
que chegaron a 7860 estudantes, tamén no curso 2014-2015). Respecto ao custo 
do programa, o seu Coordinador, Luis Hervella, indica que «A información 
referente ao custo do Programa e variable dun ano a outro, dependendo das 
actividades que se realizan cada ano e das achegas económicas que recibimos. 
Actualmente temos unha partida fixa da USC de 18 000 €, que procuramos 
complementar con 10 000 € que no presente ano nos concedeu o Consello 
Social da USC. Para o desenvolvemento deste programa, contamos con dúas 
funcionarias de administración, dedicadas integramente a el, que perciben os 
seus salarios con cargo a USC». Debido ao éxito do programa, e para atender 
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mellor todas as peticións, no curso 2014-2015 nomeouse tamén un coordinador 
no Campus de Lugo. 

Respecto das charlas de divulgación deste programa da USC, no curso 2014-
2015 impartíronse en centros de ensino medio de Galicia nada menos que 232 
charlas (a partir dunha oferta de 108 distintas). Para facérmonos unha idea do 
abano desta ampla oferta divulgativa, algúns dos títulos das conferencias que se 
impartiron foron os seguintes: «Matemáticas útiles, matemáticas bellas», por 
Leovigildo Alonso; «Investigar con virus», por Francisco Javier Benavente; 
«Impacto do radon en Galicia», por Dolores Cortina; «Curso de Cociña 
Estatística: receitas sinxelas para cociñeiros noveis», por Rosa María Crujeiras; 
«O bosón de Higgs», por José Daniel Edelstein; «Como funciona o meu 
ordenador», por Francisco Manuel Fernández; «A Arquitectura Popular», por 
Juan Ortiz; «Alimentos transxénicos, a solución?», por José Antonio Rodríguez; 
ou «O sangue, os coches e a auga movéndose coas matemáticas da mesma 
familia», impartida por María Elena Vázquez. 

A Universidade de Vigo, a través da «Sección de información ao estudante» 
(SIOPE) ofertaba no curso 2015-2016 un total de 20 charlas divulgativas. Pola 
súa banda, na UDC o «Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante» 
(SAPE) é quen se encarga de organizar as charlas de divulgación científica para 
seren impartidos nos centros de ensino. No curso 2015-2016, ofertábanse máis 
de 100 distintos. 

 
Entre os profesores universitarios galegos dedicados a impartir charlas de 

divulgación científica, —tanto nos centros de ensino como en bibliotecas, 
museos, asociacións culturais, etc—, destacan pola súa intensa actividade o 
xenetista Anxo Carracedo, o físico Jorge Mira e o neurocientífico Xurxo 
Mariño. Con temas centrados na xenómica; a física e a astronomía; ou a mente e 
as percepcións, cada un destes científicos-divulgadores imparte de xeito 
habitual e durante o curso académico ao redor de 2-3 charlas semanais. 

O PROGRAMA CONCIENCIA DA USC 

Dentro das actividades de comunicación da ciencia baseadas en charlas para un 
público non especializado, destaca o programa ConCiencia, promovido pola 
USC e o Consorcio de Santiago, que se desenvolve de xeito ininterrompido 
desde 2006. Tal e como indicaban os propios organizadores na primeira edición, 
«O obxectivo do programa Conciencia é difundir entre a cidadanía a 
importancia que merece o saber científico como unha forma máis de cultura, ao 
tempo que se producen intercambios de coñecementos entre a comunidade 
científica galega e as personalidades máis sobresalientes do ámbito científico 
internacional». 
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Uns obxectivos que matizan da seguinte maneira: 
«-A divulgación científica a cargo de Premios Nobel/Medalla Fields/Premio 

Abel. 
-Proxecta-la imaxe da Cidade de Santiago de Compostela como foco 

universal do pensamento. 
-Servir de ponte para o reforzamento de contactos científicos entre líderes da 

máxima relevancia científica mundial e o corpo de investigadores da USC. 
Estas bases diferencian o programa ConCiencia de calquera outra iniciativa 

de divulgación científica, posto que buscan, á marxe da clásica conferencia ou 
acto puntual, a rendibilización da visita destes Premios Nobel favorecendo o seu 
contacto con especialistas locais». 

 

 
 
Ao longo dos seus 10 anos de vida, pasaron por este programa científicos 

como Richard R. Ernst, Torsten Wiesel, John Nash, Harold E. Varmus, Ada E. 
Yonath ou Sheldon L. Glashow. Relacionado co programa ConCiencia, 
estableceuse en 2008 o Premio Fonseca, que polo de agora tivo galardoados 
entre os anos 2008 e 2011. Os premiados foron Stephen Hawking, James 
Lovelock, David Attenborough e Roger Penrose, curiosamente todos eles do 
Reino Unido. A asistencia ás conferencias destes últimos tiveron unha acollida 
extraordinaria para tratarse de charlas de divulgación, e o número de asistente 
oscilou entre 800 e 2300 persoas en cada acto. Pola súa banda, as conferencias 
de divulgación impartidas polos convidados ao programa ConCiencia teñen 
tamén unha ampla acollida, cunha asistencia —dependendo do lugar escollido e 
do conferenciante— que oscila entre 80 e 2500 persoas (isto último no caso de 
John Nash). O seu organizador, Jorge Mira, estima que o número total de 
asistentes ao total de charlas de divulgación destes dous programas rolda os 15 
000. 
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Respecto do seu financiamento, Mira indica que «algo moi destacable (e que 
case sempre se esquece) é o seu baixo custo: practicamente todas as actividades 
que houbo en España con Premios Nobel movéronse en orzamentos de centos 
de miles de euros, agás ConCiencia, que se moveu en decenas de millar. Mesmo 
nos anos de maior actividade (incluíndo todos os gastos de organización do 
Premio Fonseca), os máximos non pasaron dos 70 000 euros, algo que lle 
parece moi meritorio á xente que coñece a loxística destas cousas. Nunha 
primeira etapa, as partidas de orixe pública movéronse entre os 50 000 e os 70 
000 euros (un ano houbo unha contribución da FECYT de 15 000 euros). Nos 
últimos anos moveuse entre os 20 000 e os 10 000. As partidas públicas víronse 
compensadas en numerosas ocasións por outras de orixe privada, de diferentes 
institucións. Con todo, un eixe sobre o que se pivotou o sostemento deste 
programa foi a busca de sinerxias con centros de investigación, universidades e 
comités de organización de congresos». 

O «DISCURSHOW», UN FORMATO CREADO EN GALICIA 

O discurshow é un novo formato para a divulgación do coñecemento científico 
creado polo científico Xurxo Mariño e o actor Vicente Mohedano. A medio 
camiño entre a charla e o teatro, consiste nunha conferencia de divulgación 
onde, ademais das presentacións audiovisuais, se traballa cun actor para 
transmitir conceptos, ideas ou situacións relacionadas con algún tema científico, 
da súa filosofía ou da súa historia. O guión, o atrezzo, as luces e a montaxe 
están estruturados como nunha obra de teatro, o cal require sesións de ensaios 
para sincronizar o traballo dos dous participantes. 

O primeiro discurshow presentouse en Santiago de Compostela en setembro 
de 2009, co título de «Matarratos Darwin». Nel facíase unha crónica da viaxe 
que fixo Charles Darwin ao redor do mundo entre 1831 e 1836, aproveitando os 
detalles e as anécdotas da viaxe para explicar conceptos de cartografía, 
navegación, bioloxía, xeoloxía, etc. Representouse en máis de 30 ocasións, 
principalmente en centros de ensino secundario (maiormente en Galicia), en 
museos de ciencia (de todo o Estado, desde a Domus de Coruña a CosmoCaixa 
Madrid) e Universidades (tamén de todo o Estado). 

 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

195 

 

 
 
No ano 2012, desenvolveron un discurshow máis ambicioso —tecnicamente 

e na súa posta en escena— titulado «Protón. A atribulada existencia dunha 
partícula inmortal». Neste caso, o espectáculo de divulgación explica a 
evolución física e orgánica das partículas no universo, desde o Big-Bang ata o 
momento actual, partindo do nacemento dun protón e rematando no sistema 
nervioso dun ser humano. Igual que no caso anterior, presentouse ducias de 
veces por todo o Estado, visitando centros de ensino, museos e universidades de 
Bilbao, Zaragoza, Palma de Mallorca, A Coruña, Ferrol, Vigo, La Laguna, 
Madrid, Tarragona, Lleida, etc. 

O proxecto iniciouse coas achegas económicas dos seus creadores e, logo 
dunha primeira etapa, autofinanciouse a partir do caché do propio discurshow. 
En 2015, o seu custo para os centros que o contrataron dentro de Galicia foi de 
650 €. Fóra de Galicia, o prezo foi de 1000 € máis o desprazamento e a estadía. 
Parte das ganancias reinvístense para a compra ou o mantemento do equipo 
técnico propio (sistema de amplificación de son e micrófonos sen fíos, 
proxectores de vídeo, ordenadores, atrezzo, iluminación, etc.). 

OS PUNTOS CIENTÍFICOS DE DIVULGACCIÓN 

Outro formato innovador desenvolvido en Galicia é o dos Puntos Científicos da 
asociación Divulgacción (Asociación Galega de Comunicación de Cultura 
Científica e Tecnolóxica). Trátase dunha acción de rúa para, en certa medida, 
sorprender os viandantes e espertar a súa curiosidade pola ciencia. Consiste 
nunha sucesión de varias charlas breves (de 10 min) e de obradoiros 
(observación do ceo, extracción de ADN, etc). Téñense celebrado nas rúas de 
Ourense, O Grove, Sanxenxo, Santiago de Compostela ou A Coruña, e tamén 
no Culturgal (Pontevedra). Esta actividade realízase de xeito gratuíto por parte 
dos membros de Divulgacción, achegando cada un deles os custos de 
desprazamento e material. 
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CIENCIA E CINEMA 

É importante resaltar aquí a Mostra de Ciencia e Cinema que se desenvolveu na 
Coruña entre os anos 2007 e 2011, como un exemplo magnífico de interacción 
entre a ciencia e as artes. Este tipo de propostas ten unha relevancia especial 
polo seu labor de tender pontes entre espazos culturais que, en principio, viven 
en mundos afastados. O seu responsable, Martin Pawley (Óscar Sánchez), fai a 
seguinte escolma da Mostra: 

 

A Mostra de Ciencia e Cinema (2007-2011) foi un evento cultural anual organizado pola 
Asociación de Amigos da Casa das Ciencias (AACC) co apoio da Concellaría de Cultura 
do Concello da Coruña que tivo como obxectivo a promoción e difusión de filmes sobre 
ciencia (non necesariamente divulgativos, fixemos fincapé en propostas de espírito máis 
experimental ou artístico). De maneira especial, a Mostra esforzouse en rachar a fronteira 
arbitraria das «dúas culturas», a das artes e a das ciencias, establecendo contactos entre 
creadores e investigadores de ámbitos moi diferenciados coa intención de explorar as 
relacións entre ambos mundos. 

Quitada a edición de 2007, a «número cero», destinada a recordar os filmes premiados ao 
longo de vinte anos dos Premios Prisma dos Museos Científicos Coruñeses, as outras catro 
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tiveron carácter competitivo, cun xurado oficial e outro da mocidade formado por 
estudantes de secundaria e bacharelato. Do xurado oficial formaron parte tanto persoas do 
mundo da ciencia (Luís Martínez Otero, Pilar Tigeras, Eulalia Pérez Sedeño, Camilo José 
Cela Conde...) como do cinema (Lois Patiño, Oliver Laxe, Xurxo Chirro, Carlos 
Muguiro...) e outros ámbitos (Santiago Auserón, Manuel Bragado). Todas as actividades 
foron de balde e desenvolvéronse en diferentes espazos da cidade (Domus, CGAI, 
Fundación Luís Seoane, Fundación Rodríguez Iglesias, Fundación Caixa Galicia, Casa das 
Ciencias). 

Pola sección competitiva pasaron obras de autores ben coñecidos polos cinéfilos como 
Barbara Hammer, Patricio Guzmán, Nicolás Philibert, J. P. Sniadecki, José Luis Torres 
Leiva... Fóra de concurso, dende clásicos da divulgación da ciencia como Wunder der 
Schopfung de Hanss Walter Kornblum (1925) até o recente Encontros na fin do mundo  de 
Werner Herzog. 

 

 
 
Houbo, ademais, ciclos como o dedicado a Barbara Hammer en 2009 

(lendaria cineasta experimental americana que ofreceu, ademais, unha 
conferencia sobre a pegada da ciencia na súa obra), o ciclo de 2010 sobre o Film 
Study Center de Harvard (programado polo director do FSC e o Sensory 
Etnography Lab da Universidade de Harvard, Lucien Castaing-Taylor, e Ilisa 
Barbash (coautores de «Sweetgrass»), ou o Ciclo de documental portugués, en 
2011, en colaboración coa asociación Viver a Ciência. 
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Na Mostra desenvolvéronse tamén actividades especiais, como por exemplo, 
e en palabras de Pawley: «en 2009 o Recital de poesía e ciencia coa 
participación de Marica Campo, Emma Couceiro, Estibaliz Espinosa, Alfredo 
Ferreiro, Manuel Rivas e Xavier Seoane, que leron poemas propios e alleos con 
algunha referencia á ciencia e á tecnoloxía. O acto foi presentado por Lucía 
Aldao e contou coa actuación musical de Guadi Galego, Guillermo Fernández e 
Xabier Díaz; a proxección de Nanook o esquimó de Robert Flaherty con música 
en vivo de Miguel Prado e Roberto Mallo e narración de Belén Regueira; en 
2010 o Recital Jazz + Ciencia. Textos sobre ciencia de Feynmann, Einstein, 
Rita Levi-Montalcini... nas voces de Belén Regueira e Susana Rois e 
acompañamento musical de Abe Rábade; e en 2011 a proxección de Einstein´s 
Theory of Relativity  (1923) e Evolution (1925) de Max e Dave Fleischer, con 
narración en vivo de Belén Regueira e Susana Rois». 

Respecto do financiamento, a Mostra de Ciencia e Cinema contou na súa 
etapa inicial (2007–2008) coa axuda da Xunta (recibiu para eses dous anos 46 
000 € a través do programa «Diverciencia» da Dirección Xeral de I+D). Nos 
anos seguintes, financiouse con achegas principalmente do Concello da Coruña 
(con apoio tamén da Deputación), orzamentos que foron diminuíndo 
paulatinamente, pasando de ao redor de 40 000 € en 2009, a 20 000 € en 2010, e 
á beira de 14 000 € en 2011. No ano 2012, os organizadores presentaron unha 
proposta cunha petición de 5000 € ao Concello da Coruña, que foi rexeitada. 

CONCLUSIÓNS 

Os exemplos de arriba son só unha pequena mostra da multitude de charlas de 
divulgación e outros eventos divulgativos —sobre todo aqueles relacionados 
coas artes escénicas como o teatro ou o cinema— que se celebran en Galicia ao 
longo do ano. Descríbense algunhas das actividades máis novas polo seu 
formato, pero hai que ter en conta que, en total, o número de centros de ensino, 
concellos, asociacións, agrupacións culturais e outros colectivos que organizan 
charlas sobre ciencia é moi elevado. As agrupacións universitarias de 
estudantes, os grupos ecoloxistas, as asociacións micolóxicas, as bibliotecas 
públicas e os departamentos de cultura de moitos concellos organizan de xeito 
habitual e ao longo do ano conferencias de divulgación científica. 

Polo que pode verse, Galicia é especialmente activa e innovadora neste tipo 
de comunicación da ciencia. A cidade de Santiago de Compostela concentra a 
maior parte de programas estables de charlas de divulgación xa que alí se 
celebran os actos da asociación Escépticos no Pub, as Nerd Nites, o evento Pint 
of Science e as charlas do Programa Conciencia. Pola súa banda, A Coruña, ao 
contar coa sólida infraestrutura dos Museos Científicos Coruñeses, ten tamén 
unha oferta bastante constante de conferencias de divulgación de moi alto nivel, 
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razón pola cal ao mellor non se instalaron nesa cidade eventos como os 
sinalados en Compostela. En Lugo, Ourense, Pontevedra e as grandes vilas 
galegas non existe unha programación estable de charlas de divulgación similar, 
agás as realizadas por agrupacións (por exemplo, as agrupacións micolóxicas ou 
colectivos como o Instituto de Estudos Miñoranos), que si teñen programación 
estable, pero dedicada a un abano de temas específicos. 

Respecto do papel das Universidades neste tipo de divulgación, destaca o 
programa de charlas en centros de ensino secundario e o Programa Conciencia 
da USC. Sería desexable que as outras Universidades galegas investisen máis 
medios e infraestruturas para o desenvolvemento de programas estables de 
comunicación da ciencia. 

Por outra banda, e a pesar do pulo que claramente existe na maioría de 
actividades e eventos descritos, destaca a desaparición da Mostra de Ciencia e 
Cinema, ausencia que debería ser transitoria, dada a súa calidade, repercusión 
internacional e o valor especial de todas as actividades que tentan rachar coa 
separación entre as culturas científica e humanística. 
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Segundo a última enquisa de percepción social da ciencia levada a cabo pola 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en 20141, o 
interese que declara a poboación española pola ciencia e a tecnoloxía mantense 
estable nun 15% dos españois e a súa imaxe mellora substancialmente nos 
últimos dous anos. Outros datos relevantes que se extraen deste informe son que 
un 23% das persoas sitúan a ciencia e a tecnoloxía entre as catro prioridades de 
gasto público e un 53% reclama un papel máis activo nas decisións sobre 
ciencia e tecnoloxía. Namentres, este dato contrasta cun 25% dos españois que 
non están interesados na ciencia, fundamentalmente porque non a entenden. 

Neste contexto, cobra unha especial importancia a «alfabetización» da 
poboación en ciencia e tecnoloxía, entendendo alfabetizar cientificamente a 
sociedade como «poñer as bases para provocar un maior interese do público 
pola investigación e os seus logros; e así, de paso, reducir as reaccións negativas 
e pouco xustificadas que a veces provocan estes avances2». Alfabetizar para 
entender, para capacitar mellor seres humanos. Esta alfabetización prodúcese a 
través da formación científica recibida, pero tamén a través das accións de 
comunicación e divulgación científica e tecnolóxica. 

Non en van, a finalidade da comunicación e da divulgación científica 
coincide plenamente con esta misión: «estender os coñecementos para aumentar 
a cultura científica e tecnolóxica do gran público, capacitando os cidadáns para 
que poidan opinar e decidir con criterio sobre aqueles problemas de importancia 
nos que pode desembocar a investigación científica e tecnolóxica3». 

Nesta tarefa de aumentar a cultura científica e tecnolóxica da poboación, a 
Administración ten unha gran responsabilidade. Segundo a Constitución 
española, artigo 44, os poderes públicos teñen a obriga de promover e tutelar o 
acceso á cultura, á que todos os cidadáns teñen dereito, e promover a ciencia e a 
investigación científica e técnica en beneficio do interese xeral. Pola súa banda, 
o Estatuto de Autonomía de Galicia establece no seu capítulo 1, artigo 27.19 o 
fomento da cultura e da investigación en Galicia como competencia da 
Comunidade autónoma. 

                                                      
1 Resultados dispoñibles online no seguinte enlace: http://www.fecyt.es/es/noticia/la-imagen-de-la-ciencia-

mejora-en-los-ultimos-dos-anos-un-122 
2  Tradución propia a partir do orixinal en MARTÍNEZ SÁEZ, L. A.: Comunicar la ciencia. Colección 

Innovación Práctica. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. Madrid, 2006. p. 44 
3  Tradución propia a partir do orixinal en MARTÍNEZ SÁEZ, L. A.: Comunicar la ciencia. Colección 

Innovación Práctica. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. Madrid, 2006. p. 93 
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Por conseguinte, neste capítulo, imos analizar as iniciativas de divulgación 
científica e tecnolóxica promovidas polos entes públicos en Galicia, tanto 
aqueles que se dedican a facer ciencia e tecnoloxía (universidades, centros 
públicos de investigación, centros tecnolóxicos públicos, etc.), como pola 
administración autonómica, que ten encomendado o fomento da investigación e 
da innovación en Galicia por lei (actual Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento 
da investigación e da innovación de Galicia4 e anterior Lei 12/1993, de 6 de 
agosto, de fomento da investigación e desenvolvemento tecnolóxico de Galicia). 

Nas poucas referencias que inclúe esta lei á comunicación e divulgación 
científica, contempla entre os seus fins «apoiar o desenvolvemento en Galicia 
dun contorno social e institucional favorable á investigación, tanto básica coma 
aplicada, á innovación e ás empresas innovadoras» e establece como un dos 
obxectivos do Plan galego de Investigación e Innovación «potenciar a 
percepción, por parte da sociedade, do valor da investigación e da innovación 
como motor de desenvolvemento económico e social sustentable, e da 
importancia da achega das institucións e das empresas involucradas no seu 
desenvolvemento». 

Quedan excluídas desta análise as actividades promovidas polos Museos 
Científicos Coruñeses que, malia depender da administración local da Coruña, 
son tratados no capítulo dedicado a centros interactivos de ciencia. 

Para levar a cabo esta descrición e análise das iniciativas desenvoltas en 
Galicia por institucións no eido da divulgación da ciencia e da tecnoloxía, 
comezouse por unha identificación dos axentes públicos do Sistema Galego de 
Innovación. En segundo lugar, fíxose unha revisión documental das resolucións 
de axudas públicas concedidas para financiar a realización de accións de 
comunicación e divulgación da ciencia. En concreto, ao abeiro das dúas 
convocatorias públicas de axudas dirixidas a apoiar estas iniciativas no ámbito 
autonómico e estatal: a convocatoria Diverciencia da Xunta de Galicia (2006-
2010) e a Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación (2009-actualidade) de FECYT. En terceiro lugar, 
definiuse unha ficha de recollida de datos en relación coa actividade de 
divulgación das entidades identificadas e foilles remitida por correo electrónico. 
Este cuestionario incluía dous tipos de información: por un lado, o investimento 
realizado polo centro en actividades de divulgación científica dende o ano 2000 
até a actualidade e, por outro lado, as características das actividades realizadas. 
Para aumentar a porcentaxe de éxito na recollida desta información, fixáronse 
reunións presenciais para obter os datos persoalmente. O índice de resposta a 
este cuestionario foi moi baixo, do 20%, polo que se optou por recoller a 
información de primeira man acudindo ás fontes dispoñibles: páxinas web, 
memorias de actividades, etc. 

                                                      
4  Dispoñible online na seguinte URL: 

http://gain.xunta.es/repo/docs/25afe45f57d4e244931b116464c8fa9a.pdf 
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PERCORRIDO POLA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA REALIZADA 
POLAS INSTITUCIÓNS EN GALICIA DENDE O ANO 2000 

Dende a creación da antiga Secretaría Xeral de Investigación e 
Desenvolvemento até a actual Axencia Galega de Innovación, os distintos plans 
galegos de investigación, desenvolvemento e innovación foron definindo a 
política en materia de comunicación e divulgación científica da Xunta de 
Galicia dende o ano 1999 até a actualidade. O primeiro Plan galego de 
Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico 1999-2001 (PGIDT) incluía 
entre os seus obxectivos xerais «crear a convicción social de que o adecuado 
funcionamento do Sistema Ciencia-Tecnoloxía-Empresa (SCTE) de Galicia é 
un ben necesario para lograr un benestar social sostible» e creaba un Programa 
de Sensibilización Social dentro dos Programas Xerais do Plan, cuxo obxectivo 
era garantir a subsistencia e adecuada atención do SCTE como motor do 
desenvolvemento de Galicia e reivindicaba que «a sociedade galega ten que ser 
consciente da necesidade de que exista en Galicia un SCTE plenamente 
operativo5». Neste marco, botaron a andar unha serie de iniciativas como os 
Premios Galicia Innovación Júnior (dirixidos a escolares), o Premio de 
Xornalismo Científico e a Semana Galega da Ciencia e da Tecnoloxía. Tamén 
se comezaron a realizar unhas xornadas de formación para xornalistas, aínda 
que segundo Sandra Rodríguez, responsable deste Programa, non se conseguiu a 
especialización dun grupo de profesionais dos medios de comunicación no 
tratamento destes temas, e o envío semanal dunha reportaxe aos medios de 
comunicación sobre proxectos de I+D+i financiados pola Xunta de Galicia. Para 
levar a cabo estas actuacións, o Plan contemplaba un orzamento de 18 millóns 
de pesetas (108.182€). 

O segundo Plan galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 
2002-2005 incluía entre os obxectivos operativos «dar a coñecer á sociedade as 
actividades de I+D+I que se levan a cabo en Galicia, así como os seus 
resultados e os correspondentes efectos sobre o benestar social6». De novo, 
contaba entre os programas horizontais cun Programa de Sensibilización Social, 
cuxos obxectivos eran dous: concienciar o conxunto da sociedade galega sobre 
a importancia da I+D+I no desenvolvemento económico e social de Galicia e 
achegar a todos os niveis da sociedade as actividades de investigación, 
desenvolvemento e innovación tecnolóxica executadas ou promovidas en 
Galicia, as actuacións da Secretaría xeral de Investigación e Desenvolvemento e 
todas as accións que se poñan en marcha no ámbito do Plan galego de I+D+i. 
Entre as actuacións desenvolvidas no marco deste plan, déuselle continuidade ás 

                                                      
5  Dispoñible online no seguinte enlace: 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/1999/19990224/Anuncio4542_gl.html 
6 Dispoñible online no seguinte enderezo: 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020404/Anuncio5ED2_gl.html 



LÓPEZ BEN, S.: A divulgación científica realizada dende o ámbito institucional: Panorama e análise de casos 
 

 

204 

iniciadas no período anterior e, igualmente, a Xunta adoptou un papel 
dinamizador e coordinador da Semana da Ciencia, animando ás universidades e 
centros tecnolóxicos e de investigación a organizaren actividades e sufragando o 
custo delas. O orzamento destinado a este programa ascendeu ao redor de 730 
000 euros, o 1,5% do orzamento total do plan. En ambos os dous plans, o 
espírito que subxacía ao Programa de Sensibilización era a difusión e 
divulgación de casos de éxito para contribuír a normalizar a I+D+i en Galicia, 
segundo explicou Sandra Rodríguez, responsable do programa no período 2000-
2003. 

O terceiro Plan galego de I+D+i 2006-2010, máis coñecido por INCITE, 
estaba baseado, entre outras, na seguinte premisa: «é un plan que intenta 
aumentar en Galicia a conciencia social sobre a importancia que ten o 
coñecemento, a través da I+D, para xerar innovación e mellorar a 
competitividade empresarial, como base do crecemento económico e social7». 
Dentro dos cinco eixes nos que se agrupaban os obxectivos operativos do plan, 
había un consagrado á comunicación e sensibilización que perseguía 
«desenvolver unha maior cultura da innovación nos axentes do sistema 
(empresas, entidades de I+D+I, administracións públicas), así como promover a 
divulgación científica como medio de achegamento á sociedade; promover a 
comunicación e a difusión da ciencia e a tecnoloxía para que o conxunto da 
sociedade recoñeza a importancia da I+D+I; sensibilizar o conxunto da 
sociedade da importancia da ciencia e da tecnoloxía para o desenvolvemento 
económico e o benestar social de Galicia; potenciar a visualización do papel da 
muller no campo da ciencia e da tecnoloxía en Galicia; e a formación de 
xornalistas especializados en divulgación da ciencia e da tecnoloxía». Así 
mesmo, incluía un programa horizontal de Comunicación e Sensibilización 
Social e uns instrumentos para executalo: «actividades de difusión nos medios 
de comunicación e na sociedade no seu conxunto8». O orzamento para este 
período era dun 1% do total do plan, ao redor de 8 millóns de euros. 

Neste contexto, a Xunta de Galicia creou a convocatoria de axudas a accións 
de comunicación e divulgación científica Diverciencia, en réxime de 
concorrencia competitiva, que concedeu preto de 3 millóns de euros entre 2006 
e 20109. Esta convocatoria permitiu desenvolver 240 proxectos de entidades de 
distinta natureza: universidades, centros de investigación, entidades sen fins de 

                                                      
7  Texto do Plan dispoñible online no seguinte enderezo web: 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/DOCUMENTOS/investigacion/incite2006_actualizado.pdf 
8  Ibídem. 
9 En concreto, a Xunta de Galicia concedeu 2 946 331 euros para a organización de actividades de 

divulgación científica e tecnolóxica entre 2006 e 2010. No ano 2006, este apoio materializouse a través de 
convenios de colaboración coas entidades organizadoras por un importe total de 262 331 euros. A partir de 
2007, estas actividades financiáronse a través dunha convocatoria de axudas en concorrencia competitiva. A 
dotación desta convocatoria foi de 889 000 euros en 2007; 648 000 euros en 2008; 685 000 euros en 2009 e 462 
000 euros en 2010. 
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lucro, etc10. Ademais, a administración autonómica participou nesta época en 
varios proxectos europeos relacionados coa comunicación social da ciencia 
como a Noite Europea dos Investigadores 2006 ou Cidades e Comunicación da 
Ciencia (CASC nas súas siglas en inglés); impulsáronse formatos innovadores 
de divulgación da ciencia como o teatro científico ou os cafés-científicos e 
levouse a cabo unha gran xira da neurociencia por toda Galicia nos anos 2006-7, 
con motivo do centenario da concesión do Premio Nobel de Medicina a 
Santiago Ramón y Cajal, achegando esta disciplina científica a poboacións de 
mediano tamaño a través de distintos tipos de actividades (unha exposición 
interactiva, teatro, conferencias, cafés-científicos, etc.), orientados a todos os 
públicos. 

No ano 2010, convocouse por derradeira vez a convocatoria de axudas 
Diverciencia. A Xunta de Galicia deixou de coordinar a Semana da Ciencia e 
asumiu como actividade propia a feira Galiciencia, organizada polo Parque 
Tecnolóxico de Galicia e cofinanciada pola Xunta de Galicia e a Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

En ausencia deste apoio institucional dende a administración autonómica, 
moitas entidades deixaron de organizar actividades de divulgación científica. 
Outras, as que menos, recorreron a outros caladoiros: a convocatoria de axudas 
de FECYT ou á Fundación Barrié que, a través da súa división Educabarrié, se 
converteu no mecenas en Galicia das actividades de divulgación científica e 
tecnolóxica ou mesmo continuraron organizando actividades con fondos 
propios, porque estaban fondamente convencidas da necesidade de seguir 
divulgando.  

Poderíamos afirmar que, malia todas as adversidades sobrevidas nesta época 
de crise, a semente xa prendera e comezaba a xermolar. Non en van, en 2011 
reuniuse unha masa crítica suficiente de xente vencellada ao mundo da 
divulgación e a comunicación científica en Galicia para crear a Asociación 
Galega de Comunicación Científica e Tecnolóxica, moitos deles procedentes de 
entidades como universidades, centros de investigación, centros tecnolóxicos e 
mesmo da administracion. 

Un exemplo destas institucións que mantiveron a súa actividade en Galicia, a 
pesar de atopar máis dificultades para obter financiamento, é o Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia, que conta cunha 
Unidade de Cultura Científica de seu. Nas universidades, pola súa banda, a 
evolución da actividade de divulgación científica foi dispar, malia que a 
transmisión do coñecemento, a comunicación científica e a cultura forman parte 
da tripla misión da institución universitaria. Proxectos consolidados como o 
programa Conciencia, a actividade de grupos como Divulgare e Divulgatia 

                                                      
10  Destas 240 actividades, 63 foron apoiadas en 2006; 50 en 2007; 49 en 2008; 45 en 2009 e 33 en 2010. Se 

comparamos este dato coas 17 actividades galegas apoiadas por FECYT na última convocatoria de axudas do 
programa de cultura científica, tecnolóxica e da innovación, decatámonos de que rolda o 50% do número de 
actividades apoiadas pola convocatoria da Xunta de Galicia. 



LÓPEZ BEN, S.: A divulgación científica realizada dende o ámbito institucional: Panorama e análise de casos 
 

 

206 

(UVIGO), Neurocom (UDC) ou o Observatorio Astronómico Ramón María 
Aller (USC) seguiron na mesma liña de traballo habitual, mentres que outras 
actividades menos consolidadas deixaron de celebrarse. 

Asemade, a conmemoración de varias efemérides como o Ano Internacional 
da Luz en 2015, da Cristalografía en 2014, das Matemáticas do Planeta Terra e 
da Cooperación na Esfera da Auga en 2013, da Química e dos Bosques en 2011, 
etc. contribuíu a impulsar a organización de actividades ao redor destas áreas de 
coñecemento por parte de grupos e centros de investigación afíns. 

No último quinquenio, aprobouse un novo plan galego de investigación, 
innovación e crecemento, que abarca o período 2011-2015 e que se coñece 
polas siglas I2C. Este plan inclúe un eixe estratéxico vinculado coa difusión e a 
divulgación, que establece que a divulgación é fundamental para fomentar 
vocacións científicas e tecnolóxicas entre os mozos e mozas, así como para 
procurar a comunicación científica. Os obxectivos que fixa neste ámbito son: 
xerar interese pola ciencia, espertar vocacións investigadoras, facer pedagoxía 
da valorización ou proxectar boas prácticas de innovación, coa finalidade última 
de desenvolver un cambio cultural respecto da ciencia e da innovación, 
situándoas como alicerces determinantes do futuro colectivo. Non coñecemos o 
orzamento que destinou a este eixe xa que esta partida non aparece 
explicitamente no detalle ao miúdo que inclúe o plan. Neste contexto, a 
administración autonómica desenvolveu algunhas iniciativas vinculadas coa 
divulgación científica e tecnolóxica, fundamentalmente ligadas á comunicación 
de casos de éxito no ámbito da innovación (por exemplo: i.20, 20 casos de éxito 
de innovación empresarial en Galicia) e o fomento das vocacións científicas 
(apoiando iniciativas de Tecnópole como a feira Galiciencia ou as Aulas 
Tecnópole). 

Ademais, cómpre sinalar que, no ano 2011, as competencias en materia de 
investigación universitaria foron transferidas da Dirección Xeral de I+D+i 
dependente da Consellaría de Economía e Industria á Consellaría de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, quedando a divulgación científica e 
tecnolóxica coxa dunha das súas principais patas, o sistema universitario. 

Precisamente foi este departamento, a Consellaría de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria quen, a través da Rede de Bibliotecas Públicas de 
Galicia, recuperou recentemente —dende 2014— a celebración do mes da 
ciencia en galego en novembro, seguindo a estela de iniciativas como o Día da 
Ciencia en Galego promovido pola asociación Igaciencia. Con este motivo, a 
rede de bibliotecas públicas programou unha serie de actividades de divulgación 
científica nos seus centros e difundiu un manifesto a prol da ciencia en galego, 
redactado por un científico de recoñecido prestixio (Jorge Mira en 2015 e Ángel 
Carracedo en 2014). 

Por último, a nivel local, non podemos deixar de destacar o papel do 
Concello de Pontevedra que nos últimos anos vén promovendo unha serie de 
actividades de divulgación científica especialmente pensadas para os centros 
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educativos e o público infantil. Trátase da feira Pontenciencia (Feira da 
Miniciencia) e que leva xa dúas edicións celebradas co apoio da convocatoria de 
Fomento da Cultura Científica de FECYT na que participan anualmente preto 
de 500 estudantes e 700 asistentes; os obradoiros Ciencia en ruta e Olimpiadas 
do recreo; e o Salón do Libro Infantil e Xuvenil, que nas últimas dúas edicións 
estivo centrado na ciencia. 

ANÁLISE DE CASOS DE ÉXITO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
INSTITUCIONAL 

Sería complexo e mesmo inxusto seleccionar de entre a multitude de actividades 
de divulgación científica realizadas dende o ámbito institucional en Galicia no s. 
XXI uns cantos casos de éxito. Por este motivo, decidimos abordar as 
experiencias levadas a cabo atendendo a distintos criterios (obxectivos, 
organización, audiencia, formatos, situación, etc.) e escollendo para cada caso 
os exemplos máis significativos, sen afán de sermos exhaustivos. 

No tocante aos obxectivos perseguidos por estas actividades, destacan 
fundamentalmente tres. O libro branco dos eventos de comunicación da ciencia 
en Europa apunta que o obxectivo máis amplamente recoñecido por este tipo de 
eventos é aumentar a sensibilización social cara á ciencia, que está explícita ou 
implicitamente recollido nas presentacións de case todos os eventos, e que os 
seguintes obxectivos en importancia son fomentar o diálogo entre ciencia e 
sociedade e alentar as carreiras científicas11. 

Este triplo obxectivo pode trasladarse ao escenario da divulgación científica 
realizada en Galicia dende o ámbito institucional. A sensibilización social cara á 
ciencia é, sen dúbida, un dos principais obxectivos. Non en van, o programa do 
Plan galego de I+D+i destinado a fomentar a divulgación da ciencia 
denominouse sucesivamente Programa de Sensibilización Social e Programa de 
Comunicación e Sensibilización Social e as unidades promovidas dende 
FECYT dentro dos organismos de investigación destinadas a coordinar e 
executar estas actividades reciben o nome de Unidades de Cultura Científica e 
da Innovación. 

Entre as actividades que perseguen explicitamente a sensibilización social 
cara á ciencia, cómpre destacar eventos como a Semana da Ciencia e da 
Tecnoloxía en Galicia, que aglutinou durante algo máis dunha década (2001-
2012) multitude de actividades de comunicación e divulgación da ciencia que se 
desenvolvían ao longo do mes de novembro por toda a xeografía galega, 
arroupadas por unha campaña de publicidade institucional nos medios de 

                                                      
11  EUSCEA (European Science Events Association): Science Communication Events. White Book. 

Goteborg, 2005. P.5 
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comunicación. Este evento promovido pola Comisión Europea e coordinado a 
nivel estatal por FECYT, comezou en Galicia da man da Xunta de Galicia 
programando unha serie de conferencias de científicos de renome a nivel estatal 
nas distintas cidades galegas, en colaboración cos xornais locais. Pouco a 
pouco, e co apoio económico da administración autonómica, que, á súa vez, 
recibía unha asignación de FECYT en concepto de coordinación do evento, 
foron sumándose á celebración desta cita anual outras entidades como 
universidades, centros tecnolóxicos, organismos de investigación e entidades 
sen fins de lucro. Malia presentar as desvantaxes de concentrar un gran número 
de actividades nun curto período de tempo, as inclemencias da meteoroloxía 
propias do outono en Galicia e ter lugar a comezos do curso escolar, entre 
outras, a Semana da Ciencia converteuse nunha cita de referencia e nunha marca 
recoñecida no ámbito da divulgación científica en Galicia. No marco deste 
evento arrincaron actividades que chegaron a consolidarse como a Semana da 
Ciencia na Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas da UVIGO, por 
exemplo. Esta actividade, que leva nove edicións (2007-2015), foi seleccionada 
recentemente como finalista dos Premios Ciencia en Acción 2016, un dos 
certames máis importantes a nivel estatal no ámbito da divulgación da ciencia e 
da tecnoloxía, segundo informou o gabinete de prensa da Universidade de Vigo. 
Nestes nove anos, participaron máis de 10000 rapaces e rapazas de toda Galicia 
e na súa organización interviron arredor de cen persoas vencelladas ao centro 
(profesorado, alumnado e persoal de administración e servizos) dirixidas por 
José Benito Vázquez, ex-director da escola. A actividade, que leva por título 
"Enerxía, materiais e medio ambiente", consiste nunha visita guiada ao centro 
con  obradoiros nos que estudantes de bacharelato coñecen a investigación e a 
transferencia de tecnoloxía que se está a facer no ámbito da enxeñaría. Nos 
últimos anos o abandono por parte das distintas administración das tarefas de 
coordinación e promoción fixeron que a cita fose esmorecendo. Asociacións 
como Igaciencia tomaron o relevo promovendo citas como o Día da Ciencia en 
Galego, que celebra anualmente cada 4 de novembro a ciencia na nosa lingua e 
lembra a figura de dous ou máis científicos de relevo a nivel galego e a nivel 
internacional. Con este pretexto, multitude de centros de ensino de toda Galicia 
así como as universidades súmanse a esta cita desenvolvendo actividades ao 
redor da temática e dos científicos homenaxeados. Tamén a Real Academia 
Galega de Ciencias (RAGC) comezou recentemente a celebrar o Día da Ciencia 
en Galicia, anteriormente coñecido como Día do Científico Galego, para 
lembrar a algún científico ou científica galego de recoñecido prestixio. Neste 
caso, o evento limítase a un acto institucional. 

Co obxectivo de fomentar o diálogo entre ciencia e sociedade, xurdiron nos 
últimos anos novos formatos de divulgación da ciencia que achegan os 
científicos á cidadanía e que permiten unha interacción directa coa ciencia. 
Neste senso, no ano 2006, no marco dunha macro-actividade denominada O 
mundo na túa cabeza, comezaron a celebrarse en Galicia os cafés-teatro 
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científicos, un formato similar ao doutros países europeos como Francia, onde 
este debate se presentou xa a mediados da década dos noventa, mais no caso 
galego coa novidade da incorporación do teatro. No noso país, esta actividade 
tivo moito éxito xa que, rematada a xira de neurociencia, o grupo Neurocom da 
Universidade da Coruña continuou desenvolvendo estes faladoiros informais en 
pubs e cafeterías por toda Galicia e mesmo a nivel internacional xa que foi 
seleccionada para ser desenvolvida nos Institutos Cervantes de medio mundo. 

Estes cafés científicos, que chegaron a case todas as vilas do país, en horario 
de venres pola tarde/noite, perseguían achegar a un público non habitual das 
actividades de divulgación científica temas de actualidade e curiosidades 
científicas nun ambiente distendido, permitindo a interacción directa cos 
científicos. Esta actividade tiña ademais un valor engadido, que os científicos 
ían a onde estaba o público en lugar de que o público acudise ao encontro dos 
científicos. Cómpre destacar o esforzo dos científicos implicados, que 
percorreron toda Galicia dende o ano 2006, dedicando moito do seu tempo a 
este labor. Ademais, sumaron ao equipo a un actor para darlle un enfoque máis 
teatral ás veladas. O científico e divulgador Xurxo Mariño, no seu capítulo 
consagrado a faladoiros, cafés científicos e outras actividades, fai unha análise 
máis polo miúdo desta actividade. 

Probado o éxito deste formato, xurdiron outras actividades que facilitan 
tamén ese contacto directo co mundo científico nunha contorna lúdica como as 
Nerdnite ou as sesións de Escépticos no pub, pero que non trataremos neste 
capítulo por tratarse de iniciativas de asociacións sen ánimo de lucro. 

Por último, pero non menos importante, está o obxectivo de espertar o 
interese da xente moza pola ciencia. Neste senso, cómpre salientar o éxito da 
actividade Exper-i-ciencia da Delegación do Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en Galicia. Dende 2008 teñen participado 
nela máis de 16 000 estudantes de todos os niveis educativos pre-universitarios. 
A actividade consiste na visita ao centro de ensino dun científico ou científica 
do CSIC para explicarlles o seu oficio, a través de faladoiros ou obradoiros. 
Este formato ten unha ampla bagaxe en lugares como Francia coa actividade Un 
científico en cada escola ou en Cataluña co Día da Ciencia nas Escolas. 
Manuel de León, ex-director do Instituto de Ciencias Matemáticas (centro mixto 
do CSIC e de tres universidades madrileñas) e promotor deste tipo de 
actividades na súa institución, recoñecía que «o mellor camiño para chegar á 
mocidade pasa pola escola (...) Sería un erro que o alumnado viñese ás nosas 
instalacións. Nós preferimos ir ás aulas (...)12». No caso de Exper-i-ciencia 
sorprende a gran capacidade de adaptación do persoal científico participante aos 
distintos niveis do público, que van dende alumnado de infantil até secundaria, e 
a súa alta participación xa que teñen que cubrir anualmente unha demanda moi 

                                                      
12  DE LEÓN, Manuel: «Comunicar la ciencia, una obligación de los científicos» en Luis Pablo Francescutti 

(dir.): Los públicos de la ciencia. Fundación Dr. Antonio Esteve. Barcelona, 2014. p. 59 
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elevada de centros de ensino. O financiamento da actividade contou co apoio da 
Xunta de Galicia nas primeiras edicións e actualmente da Fundación Barrié de 
la Maza. Mostra do seu éxito é que outras entidades como a Asociación Galega 
de Comunicación Científica e Tecnolóxica (Divulgaccion) seguiron o exemplo 
e están a desenvolver a través dos seus asociados unha actividade moi 
semellante, Ciencia na escola. Outra actividade que persegue achegarse á xente 
moza, neste caso a través do formato audiovisual é KaleidL@bs, tamén do 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A través de oito pezas 
audiovisuais, que misturan imaxes do medio natural, imaxes de laboratorio, 
música orixinal, ilustración, títeres e fotografía, intentan explicar o labor do 
Instituto de Investigacións Mariñas en eidos como a oceanografía, a ecoloxía 
mariña, a acuicultura ou a tecnoloxía dos alimentos. Este proxecto conta co 
financiamento de FECYT e está dispoñible en Youtube 
(https://www.youtube.com/user/KaleidoLabs). 

 

 

Imaxe do programa Exper-i-ciencia 
 

Outro formato de actividade que busca fomentar as vocacións científicas son 
os campamentos científicos de verán. A nivel estatal, FECYT comezou a 
organizar en distintas universidades españolas en 2010 os Campus Científicos 
de Verán. En Galicia, o grupo Xuvenciencia integrado por profesores da 
Universidade de Santiago de Compostela en Lugo puxo en marcha en 2013 o 
seu Campus Científico Xuvenciencia. O formato da actividade é o mesmo: 
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trátase dunha estancia dunha semana de duración dirixida a estudantado de 
secundaria e bacharelato na que participan en obradoiros, charlas interactivas, 
visitas a servizos e centros de investigación e desenvolven os seus propios 
proxectos de investigación, vencellados a diversas ramas das ciencias e da 
tecnoloxía. Dende 2013 participaron nesta actividade 280 mozas e mozos das 
catro provincias galegas e de fóra de Galicia e 120 docentes e persoal técnico da 
USC e de empresas e institutos colaboradores. No financiamento desta 
actividade participaron entidades como FECYT ou a Fundación Barrié.  

Para ampliar o impacto desta actividade e poder chegar a un maior número de 
alumnado de todas as etapas do ensino secundario puxeron en marcha outras 
dúas actividades: as xornadas Xuvenciencia para profesorado e Xuvenciencia na 
aula. As xornadas dirixidas ao profesorado de ensino medio teñen como 
obxectivo amosar a investigación que se está a facer na universidade en diversas 
áreas de coñecemento e pór en marcha actividades conxuntas para fomentar o 
interese do alumnado de ensino secundario pola ciencia e a tecnoloxía, como 
explica Mercedes Novo, impulsora da iniciativa. Estas actividades 
desenvólvensen na terceira acción denominada Xuvenciencia na aula, que 
consiste na posta a disposición do profesorado dun kit educativo que conterá 
todo o material instrumental necesario para levar a cabo distintas experiencias. 

No tocante á organización das actividades de divulgación científica, 
atopámonos con actividades que están promovidas por entidades 
gobernamentais (Xunta de Galicia, deputacións, concellos...) e non-
directamente gobernamentais (universidades, organismos públicos de 
investigación,...). Cabería pensar que, en función do tamaño do organismo, hai 
unha diferenza na dedicación á coordinación e organización deste tipo de 
actividades, mais non existe esa correspondencia. Así, por exemplo, no seo da 
Xunta de Galicia, que noutra época contou cun equipo humano de entre unha e 
catro persoas vinculado ao Programa de Comunicación e Sensibilización Social, 
actualmente desapareceu e ten que subcontratar na súa totalidade o 
desenvolvemento destas actividades. As tres universidades galegas que nalgún 
momento tiveron unha Unidade de Cultura Científica apoiada por FECYT, na 
actualidade só conta con ela a Universidade da Coruña, que dedica a tempo 
parcial a un membro do seu Persoal Docente e Investigador (PDI), mentres que 
nas outras dúas universidades teñen que asumir as Oficinas de Transferencia de 
Investigación (OTRI) ou os vicerreitorados de Investigación e Comunicación 
esta coordinación. Chama a atención, por exemplo, que a Universidade de 
Santiago de Compostela, que se situou á cabeza das universidades españolas na 
última convocatoria de FECYT (2015) en canto a número de proxectos que 
conseguiron financiamento —con 7 iniciativas apoiadas—, non dispón polo 
momento dunha estrutura estable de apoio á coordinación e organización destas 
actividades. De feito, actualmente a única entidade que conta con persoal de seu 
dedicado a estas tarefas en Galicia é a Delegación do CSIC. 
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Tamén en función do tipo de organización, presenta unhas vantaxes e uns 
inconvenientes á hora de programar este tipo de eventos. Por exemplo, as 
universidades pecaban, especialmente ao comezo, de organizar actividades moi 
dirixidas aos seus públicos internos e con formatos pouco atractivos para o 
público xeral, como conferencias, mesas redondas e visitas guiadas aos seus 
centros. Porén, se este tipo de actividade como as conferencias maxistrais se 
sacan do campus universitario, se fai unha adecuada campaña de difusión e o 
conferenciante emprega unha linguaxe apta para o grande público, pode ter 
moito impacto. Isto é o que acontece co Programa Conciencia do Consorcio de 
Santiago de Compostela. Esta iniciativa, posta en marcha en 2006 e que 
continúa na actualidade, trouxo á capital de Galicia a científicos do máximo 
nivel, incluídos premios Nobel, que impartiron conferencias de carácter 
divulgativo ante auditorios abarrotados de xente. Jorge Mira, coordinador do 
programa, calcula en 15 000 persoas as asistentes ás conferencias, con todo, «o 
seu maior valor non está na conta de persoas que poidan asistir a actos puntuais, 
senón no impacto público que ten máis aló deses actos. Isto inclúe o efecto 
lobby, a xeración de contactos cos Nobel e o impacto na imaxe da cidade» 
aclara Mira. O obxectivo desta actividade, pois, máis que achegar o 
coñecemento científico a un público non experto, é «difundir entre a cidadanía a 
importancia que merece o saber científico como unha forma máis de cultura, ao 
tempo que se producen intercambios de coñecementos entre a comunidade 
científica galega e as personalidades máis sobresaíntes do ámbito científico 
internacional13». Conciencia cumpre, pois, outra importante función da 
comunicación social da ciencia que é situar a ciencia nun lugar destacado no 
escenario cultural, servindo como referente para as xeracións novas e, por que 
non, espertando a curiosidade da sociedade cara ao star system científico. Que 
unha personalidade científica ocupe unha portada dun medio de comunicación é 
tan insólito como relevante. 

 

                                                      
13  Cita recollida da presentación do Programa Conciencia na súa primeira edición, 2006, a través da 

páxina web do evento, dispoñible en: http://www.usc.es/gl/cursos/conciencia/conciencia2006.html 
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Auditorio da conferencia de Stephen Hawking no marco do Programa Conciencia 
 

Cando quen organiza é unha entidade gobernamental, o risco é que resulte 
moi vulnerable aos cambios políticos. Agora ben, a vantaxe é que conta con 
maiores posibilidades de financiamento e maior experiencia no terreo da 
comunicación da ciencia. Neste senso, a Administración pode actuar como 
entidade facilitadora, apoiando as actividades desenvoltas por outras entidades, 
ou como entidade promotora de actividades propias. En Galicia, temos unha 
ampla experiencia en ambas as dúas facetas. Por unha banda, como entidade 
facilitadora, a Xunta de Galicia financiou a través de convenios de colaboración 
primeiro e, posteriormente, a través da convocatoria de axudas Diverciencia, 
multitude de actividades de divulgación científica. Por outra banda, como 
entidade promotora, a Xunta de Galicia puxo en marcha moitos proxectos, uns 
con máis éxito ca outros, pero que prenderon unha semente que agora colleita 
moitos éxitos. Algúns destes proxectos foron as xornadas de formación en 
xornalismo científico, os Premios Galicia Innovación Júnior, a xira de 
neurociencia O mundo na túa cabeza, o obradoiro de teatro científico e a 
posterior produción e distribución da peza de teatro científico Alá no fondo hai 
sitio abondo sobre nanotecnoloxía para familias, a noite dos investigadores 
centrada na investigación mariña Mergúllate na ciencia, etc. 

Algunhas destas actividades achegaron a Galicia formatos novos como os 
cafés-teatro científicos ou o teatro científico e mesmo abriron novas liñas de 
negocio para sectores como o das artes escénicas. Outras favoreceron, entre 
outros factores, que na actualidade contemos cunha masa crítica de 
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comunicadores e divulgadores científicos, recoñecidos internacionalmente tanto 
individualmente como polas súas actividades, premiados e moi activos. Non en 
van, Galicia ten unha alta participación na convocatoria de axudas da Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), as experiencias galegas 
están recollidas nos libros de casos de éxito que publica ano tras ano FECYT e 
contamos con varias asociacións de persoas interesadas pola divulgación 
científica e tecnolóxica.  

Neste punto, gustaríanos facer unha mención especial a tres proxectos 
singulares impulsados pola Administración autonómica. En primeiro lugar, 
quero comentar o proxecto de xira de divulgación da neurociencia O mundo na 
túa cabeza. Coincidindo co Ano Ramón y Cajal en 2006, a Xunta de Galicia 
puxo en marcha este proxecto e encargou a súa execución ao Museo de Historia 
Natural da USC en colaboración con varios membros do grupo de investigación 
Neurocom da Universidade da Coruña. O seu obxectivo era achegar a 
Neurociencia á sociedade galega e máis concretamente a un público xuvenil e 
familiar dun xeito ameno e sinxelo, especialmente naqueles núcleos de 
poboación que se atopan lonxe dos centros de coñecemento (universidades, 
centros de investigación, etc.). O mundo na túa cabeza incluía un conxunto de 
actividades de divulgación científica como cafés científicos, faladoiros, 
obradoiros e teatro, artelladas ao redor de tres exposicións centrais itinerantes e 
interactivas. O proxecto percorreu inicialmente nove localidades de mediano 
tamaño, distribuídas polas catro provincias galegas, durante os meses de 
novembro e decembro de 2006 e, posteriormente, dado o éxito acadado, 
estendeuse a outras nove localidades até abril de 2007. Todas as actividades 
tiveron, en xeral, moi boa acollida e o número de persoas total que participaron 
nalgunha das actividades foi de 14 475. A valoración da actividade foi moi boa, 
un 65% cualificouna de excelente e outro 23% de boa. Desta actividade naceron 
os cafés-teatro científicos do grupo Neurocom, que tanto éxito tiveron, e 
arrincou unha liña de apoio da administración ao teatro científico. 
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Café-teatro científico en Moaña no marco da xira de neurociencia O mundo na túa cabeza 
 
Outro proxecto no que se embarcou a Xunta de Galicia, xunto con outros 

socios, en 2006 foi a celebración da Noite europea dos investigadores en 
Galicia, baixo o título Mergúllate na ciencia. Foi un dos proxectos financiados 
pola Comisión Europea en España no marco da cita anual da Noite dos 
Investigadores. O seu obxectivo era achegar a figura do persoal investigador e a 
carreira investigadora ao público xeral a través dun evento festivo e, 
secundariamente, amosar os distintos ámbitos da investigación mariña nos que 
se estaba a traballar en Galicia. A festa tivo lugar simultaneamente a noite do 22 
de setembro de 2006 en toda Europa e, en concreto en Galicia, nas localidades 
de Celeiro (Viveiro, Lugo), A Coruña e Vigo. As claves deste proxecto foron: o 
seu enfoque lúdico, a implicación do persoal investigador en todo o proceso, 
amosar habilidades «inesperadas» deste, a adaptación a todos os públicos e 
poñer os asistentes na pel do persoal investigador. Ademais da Dirección Xeral 
de I+D+i da Xunta de Galicia, participaron no proxecto o extinto Centro 
Tecnolóxico da Pesca de Celeiro (CETPEC), o Departamento de Recursos 
Mariños e Pesquerías da Universidade da Coruña, o Centro Tecnolóxico do Mar 
(CETMAR) e o Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC. O evento, nas 
súas tres sedes, acolleu a máis de 2 200 visitantes e todas as actividades 
recibiron unha puntuación de máis de 7 puntos (nunha escala de 0 a 10). A 
Noite dos Investigadores conseguiu espertar expectación entre o público (a 
maioría dos asistentes acudiu motivado pola curiosidade); máis do 60% dos 
asistentes sinalaron que as actividades lles gustaran máis do esperado; outro 
60% sinalou que lles servira para coñecer mellor o mundo da investigación e 
ampliar coñecementos sobre a figura do persoal investigador; un 97% recoñeceu 
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que a experiencia valera a pena e un 94% indicou que repetiría a experiencia. 
Ademais, cómpre sinalar que a Noite dos Investigadores atraeu a un gran 
número de científicos/as que nunca participaran en actividades de divulgación e 
conseguiu animalos a participar en accións similares. 

 

 
 
Noite dos investigadores 2006 na Coruña 

 

 
 
Noite dos investigadores 2006 en Celeiro 
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Noite dos Investigadores 2006 en Vigo 
 
Por último, en xuño de 2007, a Xunta de Galicia organizou en Santiago de 

Compostela un obradoiro de teatro científico, impartido pola compañía 
holandesa Pandemonia, experta en teatro científico e didáctica teatral, e no que 
participaron científicos e artistas co obxectivo de promover o teatro como 
ferramenta de divulgación da ciencia en Galicia. Posteriormente, a Xunta de 
Galicia contratou a produción dunha obra de teatro científico, que foi 
adxudicada á compañía de teatro Chévere, Premio Nacional de Teatro 2014, e 
que se estreou en novembro dese mesmo ano con motivo da Semana da Ciencia. 
Alá no fondo hai sitio abondo trataba de achegar a nanotecnoloxía a un público 
familiar en espazos non tradicionalmente ligados ao teatro nin á ciencia, como 
os museos, empregando un ton humorístico e lúdico. A obra representouse 
inicialmente na Coruña, Lugo, Vigo, Ourense e Santiago de Compostela, dúas 
sesións por cidade, durante os meses de novembro e decembro de 2007, aínda 
que posteriormente foi contratada por outros centros de fóra de Galicia como a 
Casa das Ciencias de Logroño, o Kutxa Espacio de Donosti, a feira Euroscience 
Open Forum (ESOF 2008) en Barcelona ou o Planetario de Pamplona. 
Ademais, repetiu con varias funcións máis na Casa das Ciencias da Coruña 
durante o Nadal de 2007. Malia que non contamos con datos de asistencia e 
satisfacción do público, foi unha experiencia novidosa e enriquecedora, 
especialmente pola conexión establecida entre científicos e artistas. 
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Representación da obra de teatro Alá no fondo hai sitio abondo na Coruña 
 
Outro aspecto relevante para ter en conta é a audiencia á que se persegue 

chegar. Dela dependerá o tipo de actividade —hai actividades que atraen a un 
público máis implicado, outras que buscan chegar a un público casual, etc.— e 
o espazo no que se desenvolverá —os emprazamentos deben encaixar cos 
costumes do público obxectivo ao que se dirixe a actividade—. 

O público ao que habitualmente se dirixen as actividades de comunicación da 
ciencia é o público escolar. Isto acontece por varias razóns: en primeiro lugar, 
porque a través dos centros de ensino resulta máis doado garantir un público 
para o evento; tamén porque un dos obxectivos principais das actividades de 
comunicación da ciencia é espertar vocacións científicas entre a xente nova; e, 
en terceiro lugar, porque é unha etapa na que o interese por este tipo de 
actividades é elevado e o público absorbe mellor os coñecementos que se 
transmiten como parte do seu proceso de aprendizaxe, gozan das actividades 
interactivas e son altamente imaxinativos. Asemade, as universidades tentan 
atraer a este público obxectivo para captalo como futuro alumnado. 

Pola contra, o colectivo dedicado á organización de eventos de comunicación 
científica coincide en apuntar que hai un público máis difícil de conquistar, 
especialmente as mulleres e a xente nova (dende os 18 anos ata que teñen 
descendencia)14. Para gañar este público están xurdindo iniciativas moi 
interesantes a nivel estatal, como Cómete el museo, organizada polo Museo 
Nacional de Ciencias Naturales do CSIC. Esta actividade, dirixida a adultos 
maiores de 18 anos, consiste nunha visita exclusiva ao museo da man dun 

                                                      
14  MORALES, Pol: «Síntesis del debate» en Luis Pablo Francescutti: Los públicos de la ciencia. Fundación 

Dr. Antonio Esteve. Barcelona, 2014. p. 62 
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divulgador científico e dun educador do museo que se desenvolve en horario de 
tarde/noite, en grupos reducidos e cun ton distendido. Despois de realizar a 
visita, na que ademais se percorren zonas non públicas do museo e se explican 
curiosidades sobre as pezas máis emblemáticas, faise unha degustación de 
pinchos tematizados e unha copa de viño ou cervexa. Trátase de «promover 
unha vivencia, xogar coas emocións», explica Pilar López, responsable da 
actividade15. Este tipo de «experiencia» está comezando a introducirse en 
Galicia con actividades como as Noitepedras do Parque Arqueolóxico da Arte 
Rupestre de Campo Lameiro. Trátase dunha visita nocturna aos petróglifos do 
parque rupestre, acompañada dunha cea «prehistórica» amenizada con música 
en directo. Neste caso, os condicionamentos atmosféricos limitan o 
desenvolvemento da actividade aos meses do verán. A diferenza de Cómete el 
museo, as Noitepedras non son exclusivas para adultos, polo menos non se 
especifica na páxina web do Parque, e existen distintas variantes que inclúen: só 
visita, só música, visita e cea pero sen música, etc. Este tipo de iniciativas están 
ampliando o público obxectivo das actividades de divulgación científica e 
abrindo camiños moi interesantes e innovadores neste ámbito. Non obstante, a 
posta en marcha deste tipo de actividades implica salvar algúns obstáculos que 
non sempre é posible, como abrir o centro pola noite, conseguir que o persoal 
científico e divulgador estea en disposición de colaborar en horario nocturno e 
durante as fins de semana, etc. 

No tocante a formatos, quizais o máis eficaz sexan aqueles que implican 
interactividade. A experimentación ou hands-on science está demostrado que é 
a mellor forma de implicar o público na ciencia, pero a costa de chegar a unha 
audiencia máis reducida que outro tipo de formatos. Dispomos de numerosos 
exemplos de actividades interactivas que funcionan perfectamente. Un exemplo 
delas é o programa Todocosmos do Observatorio Astronómico Ramón María 
Aller (OARMA) da USC que leva dende 2014 organizando observacións 
astronómicas, obradoiros e faladoiros en varias vilas galegas co financiamento 
de FECYT e a colaboración dos concellos e dalgunha empresa. Seguindo a 
estela dunha actividade anterior, "Astronomía itinerante", concibida para dar 
resposta ás numerosas peticións de centros de ensino de contar coa presenza do 
persoal divulgador do OARMA, arrincou en 2014 esta proposta máis ambiciosa. 
Na súa primeira edición participaron nela os concellos de Ames, Lalín, Teo, 
Rianxo, Ribadeo, Santiago e Sanxenxo ademáis da empresa Óptica Val, aos que 
se sumaron en 2015 os concellos de Noia, Ordes, Oroso, Padrón e Vedra, e xa 
en 2016, os de Allariz, Boqueixón e Vila de Cruces. 

"A filosofía de Todocosmos é clara -sinala o director do OARMA, José 
Ángel Docobo- "levar a ciencia a todas partes: aldeas, vilas, cidades, colexios, 
institutos, colectivos, centros de recuperación, centros penitenciarios, paseos 

                                                      
15  Declaración tomada da intervención de Pilar López nas III Jornadas Divulgación Innovación, en 

Zaragoza, outubro de 2015. 
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marítimos e fluviales, lugares emblemáticos, miradoiros, etc., pensando 
preferentemente en aquelas persoas que non teñen oportunidades de achegarse a 
centros oficiais a disfrutar da ciencia". Só en 2015, realizáronse 140 actuacións 
dentro deste programa e foi destacado a nivel estatal como unha práctica 
inspiradora e innovadora da cultura científica por FECYT, xunto con outras 
quince actividades.  

Por suposto, o OARMA conta cunha longa traxectoria no ámbito da 
divulgación polo menos dende hai trinta anos e a divulgación constitúe unha das 
catro patas do centro, xunto á docencia, a investigación astronómica e a sección 
meteorolóxica. Poderíamos apuntar outras tantas actividades de divulgación 
científica levadas a cabo por este ente, como as visitas guiadas e as xornadas de 
portas abertas do centro; a edición e reedición de libros de divulgación 
astronómica; o Programa de Extensión Cultural en Astronomía, que leva 19 
edicións; e, por suposto, a participación na Semana da Ciencia e na 
conmemoración do Ano Internacional da Astronomía en 2009. No entanto, 
queremos destacar o programa Todocosmos pola extensión e alcance da 
iniciativa, que implica a numerosas entidades (concellos, empresas, 
universidade) e unha variedade de actividades que propón (observacións, 
charlas, obradoiros etc.). Outro exemplo é Biodiversión, do Instituto de 
Investigacións Agrarias do CSIC, na que se desenvolven obradoiros 
relacionados coas liñas de investigación do centro dirixidos a estudantes de 
primaria. Algúns dos obradoiros que se inclúen son, entre outros, sobre a 
extracción de ADN dunha froita, o cambio climático ou o cultivo in vitro de 
especies leñosas. 

Outro formato atractivo para a rapazada son os concursos ou competicións xa 
que á xente nova lle gusta competir e máis se o premio é atractivo. Neste senso, 
certames como o D3Mobile Metrology World League (Campionato do mundo 
de modelado 3D de precisión co teu móbil), organizado pola Universidade de 
Santiago de Compostela, ou o concurso de experimentos sobre Ciencias do Mar 
Galicia e as ciencias do mar, desenvolto en 2008 e 2010 polo Centro 
Tecnolóxico do Mar (CETMAR) e dirixido a grupos de escolares, son 
ferramentas interesantes para estimular o achegamento da xente nova á ciencia e 
ás novas tecnoloxías a través dun formato competitivo. 

Na medida en que un dos principais obxectivos deste tipo de actividades é 
transmitir que a ciencia forma parte da cultura, resulta interesante tamén 
mesturar ciencia con outras representacións artísticas e humanísticas como o 
teatro, a literatura, a pintura, etc. Neste eido, atopamos abundantes exemplos. 
Dentro das experiencias de teatro científico, cómpre destacar as iniciativas 
impulsadas pola administración autonómica como a obra de teatro científico Alá 
no fondo hai sitio abondo, xa comentada anteriormente, así como o proxecto 
Actuaciencia, impulsado por Esteban Fernández, investigador do Instituto de 
Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC), que levou por toda Galicia (en 65 
representacións) un faladoiro teatralizado sobre os antibióticos, tratando de 
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concienciar a poboación sobre o seu correcto uso, e a peza teatral "Que traballo 
tan curioso!" do Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Galicia. 
Esta última obra leva dende 2012 en escea con preto dunha vintena de 
representacións até o momento no que se redactou este capítulo. Está dirixida a 
un público infantil e familiar e persegue, entre outros obxectivos: poñer en valor 
o traballo do persoal científico, dar visibilidade ás mulleres na ciencia, achegar 
a vida microbiana a un público xeral e hábitos de hixiene saudables e ofrecer 
nun formato entretido contidos científicos rigurosos, como parte da oferta de 
programación cultural e de ocio. No terreo da fotografía, do vídeo e da 
ilustración, xurdiron tamén iniciativas que tratan de mesturar ciencia e arte 
como o concurso InvestigArte, organizado polo Campus Vida da USC, a 
Fundación Barrié, o Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago (IDIS), a 
Universidade da Coruña e a compañía farmacéutica Roche. O obxectivo deste 
concurso é activar a visión artística da ciencia entre o público xuvenil, pero 
tamén entre o propio persoal investigador. Posteriormente, cos traballos 
seleccionados, organizan unha exposición itinerante. Outro exemplo que 
mistura ciencia e arte é o proxecto "Neuston. Experimento 1. Explorando a 
interface". Plantexado como un experimento transdisciplinar, nel participaron 
quince científicos do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC e quince 
artistas plásticos e literatos. A partir dunha publicación científica, estableceuse 
un diálogo entre o persoal científico e os creadores que derivou nunha 
interpretación artística dun aspecto concreto da investigación. O resultado foi 
unha exposición que se expuxo en foros como o Euroscience Opern Forum 
2008 en Barcelona ou o Museo do Mar de Galicia. Tamén o Laboratorio de 
Ecoloxía e Evolución de Plantas da Universidade de Vigo leva desenvolvendo 
dende 2010 vídeos en animación 3D e un portal con outros contidos científicos 
dentro do proxecto Divulgare, co apoio económico de múltiples entidades 
(Xunta de Galicia, FECYT, universidade, etc.). O obxectivo é achegar, grazas 
ás novas tecnoloxías, os resultados das súas investigacións no ámbito ambiental 
a un público non especializado nun formato atractivo, a través da comunicación 
gráfica e audiovisual. Por iso, no proxecto participan tanto científicos dedicados 
á investigación ambiental como artistas gráficos procedentes dos ámbitos das 
Belas Artes ou da Comunicación audiovisual. Segundo o seu director, Luis 
Navarro "a integración nun mesmo equipo de profesionais de disciplinas, a 
priori, tan dispares como as científicas e artísticas, permitiu manter un fluxo de 
traballo elevado para a reducida dimensión numérica do equipo, nunca superior 
a 10 persoas". Os seus traballos, 34 curtametraxes até o momento, que teñen 
recibido numerosos recoñecementos a nivel internacional, están dispoñibles 
baixo licenza Creative Commons en varias linguas (castelán, galego, éuscaro, 
inglés, portugués e francés). Grazas a esta variedade de idiomas, a súa difusión 
principalmente a través de plataformas online e redes sociais e o seu libre 
acceso, facilitou que a súa difusión chegase a máis de 150 países do mundo e 
que tan só a través da plataforma Vimeo de Divulgare acadasen máis de 900000 
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visionados. Ademais das curtametraxes, en Divulgare tamén elaboran unidades 
didácticas e cartelería, orientadas a estudantes de educación primaria e 
secundaria, especialmente sobre as invasións biolóxicas, os servizos 
ecosistémicos, a contaminación mariña ou a crise de polinización. 

No ámbito da literatura, temos a experiencia do concurso de relato curto 
Ciencia que conta!, impulsado polos profesores da Universidade de Vigo Pío 
Manuel González, Eduardo García, Julia Serra, Stefano Chiussi e Paulino Pérez, 
que xa vai pola súa oitava edición. Organizado polo grupo Divulgatia da 
Universidade de Vigo, xurdido a partir do Grupo de Investigación Novos 
Materiais da Universidade de Vigo co apoio da  Asociación Galega de 
Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica, a área de Normalización 
Lingüística da Universidade de Vigo e a empresa Ingenius, está dirixido a 
estudantes de primaria, secundaria, bacharelato ou FP e público xeral. Os seus 
obxectivos son: que a ciencia conte e que a ciencia sexa contada; que lle sexa 
recoñecida a importancia que ten para o desenvolvemento das sociedades pero 
que sexa tamén dada a coñecer; e que a cidadanía se achegue aos proxectos e 
estudos que a comunidade investigadora leva a cabo. Os mellores relatos curtos 
relacionados coa ciencia, ademais de recibiren un premio, publícanse. A gran 
participación así como o compromiso da comunidade escolar galega e as súas 
familias coa ciencia, valeulle unha mención de honra na edición 2016 do 
certame Ciencia en Acción. 

En relación cos lugares, gustaríanos destacar dous emprazamentos que se 
empregaron en senllas actividades e que conseguen chegar a un público non 
habitual da ciencia. En primeiro lugar, os obradoiros de ciencias mariñas que o 
Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC levou a cabo en varios mercados. 
En segundo lugar, a actividade Campus do Mar na praia. 

A primeira delas consegue achegar a un público «virxe» para o mundo da 
comunicación da ciencia, como son os amos e amas de casa, tratando temas que 
son do seu interese e teñen aplicación directa na súa vida cotiá como a 
bioseguridade dos alimentos de orixe mariña, por exemplo. A segunda 
actividade, o Campus do Mar na praia, na liña dunha actividade anterior 
organizada pola Asociación de Oceanógrafos de Galicia e o programa da Radio 
Galega Efervesciencia coñecida como Efervesciencia na praia, consistiu no 
achegamento das ciencias mariñas á cidadanía a través dun espazo divulgativo 
situado en catro praias galegas durante o verán. Este espazo incluía exposicións, 
obradoiros e actividades diversas, co obxectivo de dar a coñecer o mar e a súa 
contorna durante o tempo de ocio da xente na praia. As actividades estaban 
dirixidas a todos os públicos e durante 2011 calcularon unha asistencia de 
público total de 9000 persoas16. O feito de incluír tal variedade de actividades 
fixo posible chegar a todas as audiencias, como acontece con eventos como a 

                                                      
16  Dato extraído da memoria da actividade en 2011 dispoñible na seguinte ligazón: 

http://campusdomar.es/documentos/memoria_cdmnp.swf 
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Semana da Ciencia ou os festivais científicos. Ademais, cómpre resaltar que o 
tempo medio de permanencia do público no recinto se situou nunha media de 40 
minutos, un dato que revela o interese que conseguiu espertar a actividade entre 
o público17. Esta experiencia permitiu que a divulgación científica ocupase un 
oco na oferta de ocio estival da poboación, transmitindo ademais que a ciencia 
tamén pode ser divertida. 

CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS 

En primeiro lugar, gustaríanos subliñar que, malia que nesta época de crise 
diminuíu o apoio ás iniciativas de divulgación e comunicación social da ciencia, 
isto non supuxo a desaparición total da oferta. Grazas á elevada calidade dos 
proxectos, á experimentada masa crítica que está á súa fronte e ao esforzo, 
interese e dedicación do persoal implicado na súa execución, aqueles proxectos 
máis competitivos conseguiron sobrevivir, concorrendo con éxito a 
convocatorias estatais e europeas ou recorrendo a outras entidades de 
financiamento, como a Fundación Pedro Barrié de la Maza. 

Gran parte deste éxito hai que atribuírllo ao elevado nivel dos divulgadores e 
organizadores de actividades de comunicación social da ciencia cos que contan 
as nosas institucións e que teñen sido premiados en numerosos certames e 
premios e os seus proxectos expostos en múltiples congresos e foros centrados 
nesta temática. Estamos a falar de divulgadores como o físico Jorge Mira, os 
neurocientíficos Xurxo Mariño e Casto Rivadulla, a investigadora mariña e 
coordinadora da Unidade de Cultura Científica do CSIC Luísa Martínez, o 
ecólogo Luis Navarro, ou o tamén físico Pío González, entre outros moitos. 

Reiteramos aquí unha afirmación que recolle o Libro Branco dos Eventos de 
Comunicación da Ciencia en Europa de EUSCEA, coa que concordamos 
plenamente, que recoñece que «resulta complicado atopar unha actividade de 
comunicación da ciencia de éxito que non teña detrás un equipo de xente moi 
dedicado, creativo e traballador18». Por este motivo, cremos que debería apoiarse 
ao persoal que organiza estas actividades, creando equipos estables dentro das 
entidades, dotándoos dos medios necesarios e recoñecendo este labor dentro do 
seu currículo. 

Para isto existe unha estrutura, as Unidades de Cultura Científica, promovidas 
por FECYT, que coordinan dentro de cada entidade as actividades de 
comunicación e divulgación da ciencia. En Galicia, só o CSIC conta cunha 
unidade recoñecida por FECYT que dispón dunha persoa dedicada a tempo 
completo a estas tarefas e a Universidade da Coruña vén de anunciar que vai 

                                                      
17  Ibídem. 
18  EUSCEA (European Science Events Association): Science Communication Events. White Book. 

Goteborg, 2005. 
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potenciar a súa. Porén, cremos que o resto das universidades así como os 
grandes centros tecnolóxicos e de investigación deberían apostar por crear unha 
Unidade de Cultura Científica no seu seo para dar soporte aos investigadores no 
desenvolvemento destas actividades e organizar actividades propias. Unha das 
vantaxes de dotarse desta Unidade é que poden optar ao apoio económico de 
FECYT a través da súa convocatoria de axudas para o fomento da cultura 
científica, tecnolóxica e da innovación, que ofrece o cofinanciamento do seu 
programa anual de actividades en concorrencia competitiva con outras unidades 
do resto do territorio español debidamente acreditadas, pero, como 
contrapartida, esixe o compromiso da entidade de financiar unha persoa a tempo 
completo, así como cofinanciar ou buscar cofinanciamento para as actividades a 
desenvolver, porque a axuda máxima é dun 60% do orzamento total do 
proxecto. Esta estrutura daría estabilidade e continuidade ao persoal implicado 
na organización destas actividades, con independencia dos cambios políticos 
aos que están sometidas as entidades gobernamentais e o apoio económico 
externo do que dependen o resto de institucións, aproveitando así a experiencia 
e o «saber-facer» dunha edición para outra. 

Outra forma de apoiar a este persoal sería a través da formación: adestrar o 
científico para que aprenda a divulgar os seus resultados dun xeito atractivo 
para un público non especializado e especializar os comunicadores para que 
divulguen con rigor pero sen perder as claves dun bo comunicador. Neste 
ámbito, FECYT ofrece formación aos membros da Rede de Unidades de 
Cultura Científica e da Innovación (COMCIRED), da que se benefician os 
membros desas unidades. Ora ben, fóra desta Rede, debería ser a propia 
administración e as entidades dedicadas á ciencia e á tecnoloxía as encargadas 
de forneceren ou favoreceren a formación necesaria para promover a 
especialización deste persoal e, deste xeito, aumentaren a cantidade e calidade 
das actividades de comunicación social da ciencia da institución. 

A participación en foros e redes vinculados á comunicación e á divulgación 
científica son unha fonte de inspiración e de intercambio de boas prácticas con 
outras entidades de características similares e profesionais doutras rexións e 
países que permiten contrastar ideas e perfeccionar as actividades. No pasado, a 
administración autonómica e outros actores, como os Museos Científicos 
Coruñeses, teñen participado en varios proxectos europeos como CASC (Cities 
and Science Communication) e a plataforma PLACES (Platform of Local 
Authorities and Communicators Engaged in Science) que precisamente servían 
de foros de debate e redes de intercambio de experiencias neste ámbito. 

Por último, faise necesario tamén un recoñecemento deste labor no currículo 
dos científicos que colaboran neste tipo de actividades. Até agora, a 
participación nas actividades de divulgación científica penalizaba os 
investigadores que colaboraban, na medida en que deixaban de facer outras 
tarefas como xestión, docencia ou investigación que si son recoñecidas a nivel 
curricular. Non obstante, acabamos de coñecer unha boa noticia: a Conferencia 
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de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) vén de crear un grupo de 
traballo para deseñar unha proposta de recoñecemento da divulgación científica 
como mérito na carreira docente e investigadora19. De conseguir este 
recoñecemento, suporía un grande avance e un elemento motivador para o 
persoal implicado nestas tarefas. 

Outro dos atrancos que se atopan este tipo de actividades é contar co 
financiamento necesario para desenvolvelas. Neste senso, cómpre establecer 
estratexias de financiamento a longo prazo que garantan a continuidade 
daquelas actividades que funcionan e que permitan manter o persoal encargado. 
Para iso, faise necesario o compromiso das institucións promotoras das 
actividades de incluír unha partida específica nos seus orzamentos destinada á 
divulgación e, por outro lado, solicitarlle á administración competente que apoie 
a comunicación social da ciencia porque é un obxectivo prioritario dos seus 
plans e estratexias na procura dese cambio cultural respecto da ciencia e da 
innovación que as sitúe como alicerces determinantes do futuro colectivo, como 
establece o actual Plan galego de Investigación, Innovación e Competitividade 
(I2C). 

Outro aspecto clave do éxito destas actividades é a estreita colaboración coa 
comunidade científica. Ese é o motivo polo que se promoven eventos como a 
Noite dos Investigadores, a nivel europeo, para achegar a figura do científico ao 
público xeral e transmitir que os profesionais que traballan neste eido son xente 
normal e próxima. Non abonda con subcontratar unha empresa que se dedica a 
organizar actividades culturais e de ocio, senón que é imprescindible o encontro 
do público co científico. Isto pode facerse de moitas formas, contando cun 
comité asesor formado por científicos, participando activamente o persoal 
investigador no desenvolvemento da actividade, etc.  

No tocante a formatos, emprazamentos, audiencias, etc. as nosas entidades 
están a desenvolver proxectos moi interesantes que non teñen nada que envexar 
aos que se están promovendo noutros puntos de España e mesmo a nivel 
internacional. Porén, non están suficientemente recoñecidos internamente, 
dentro das súas institucións e a nivel galego. A súa implicación neste tipo de 
proxectos pivota demasiado no voluntarismo e isto é insostible a longo prazo. 
Por iso, para seguir mantendo o nivel da divulgación científica institucional e 
seguir innovando neste ámbito, cómpre un compromiso decidido de todas as 
partes: da administración, apoiando a divulgación da cultura científica e 
tecnolóxica; das entidades organizadoras, fornecendo as condicións necesarias 
para que proliferen no seu seo estas iniciativas; da comunidade científica, dando 
un paso máis na transmisión do coñecemento cara á sociedade e do público, 
apoiando estas actividades a través da súa asistencia e participación. 
 

                                                      
19  Información extraída da páxina web da Asociación Española de Comunicación Científica (AECC). 

Dispoñible no seguinte enlace: http://www.aecomunicacioncientifica.org/universidades-espanolas-y-
divulgacion/ 
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INTRODUCIÓN 

Preto do 39 % da poboación galega maior de 14 anos pertence a algunha 
asociación, segundo os últimos datos dos que dispón o Instituto Galego de 
Estatística que se remontan ao ano 2002101. O IGE ofrece certa análise por tipo 
de entidade e apunta que un 20,34 % dos galegos e galegas forma parte de 
«sociedades recreativas, deportivas e culturais», pero o desagregado é 
insuficiente para determinar cantas persoas son socias de colectivos que en 
maior ou menor medida desenvolven actividades de divulgación científica. 
Tampouco é fácil determinar con exactitude cantas asociacións cultivan esta 
faceta, pois os rexistros públicos tampouco axudan neste sentido, tanto polo 
xeito de clasificalas como pola falta de actualización. Para identificalas 
procedeuse, entre outras vías, á revisión do Rexistro de Asociacións da Xunta 
de Galicia e das resolucións de axudas como as convocadas polo Goberno 
galego, a través do programa Diverciencia, ou pola Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología. Posteriormente, contactouse por correo electrónico con 
máis dunha vintena de asociacións, 16 das cales, cuns 5000 socios e socias en 
conxunto, responderon a un cuestionario sobre o perfil dos seus membros, 
actividades e público, entre outras cuestións. O traballo completouse con 
entrevistas telefónicas e en persoa con integrantes doutras asociacións, e a 
revisión dos contidos das súas páxinas web e contas nas redes sociais. 

Este capítulo tamén trata o labor doutras organizacións sen ánimo de lucro 
cunha realidade ben diferente, as fundacións privadas que manexan orzamentos 
millonarios. En España, moitas delas teñen vínculos con entidades financeiras e 
víronse afectadas nos últimos anos pola crise do sector, no que se sucederon os 
procesos de bancarización das caixas e as fusións. 

A Fundación Bancaria La Caixa, a que máis orzamento dedica á obra social 
en España, conta cunha importante liña de difusión e promoción da cultura 
científica e en 2004 abriu o seu «museo interactivo da ciencia» CosmoCaixa 
Barcelona. Pero, en Galicia, as principais fundacións privadas sen ánimo de 
lucro son Afundación e a Fundación Barrié, esta última especialmente centrada 

                                                      
101Enquisa estrutural a fogares: Relacións familiares e sociais, asociacións. IGE, 2002. Dispoñible en ige.eu 
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na educación e o coñecemento. A análise das accións de divulgación científica, 
propias ou apoiadas, centrarase nelas e, por último, na Fundación Empresa-
Universidade Galega (Feuga). 

Alén da clara especificidade destas fundacións, o escenario retratado amosa 
diversas clases de organizacións sen ánimo de lucro con actividade divulgadora 
de iniciativa cidadá. As centradas nesta faceta sen dedicarse a unha 
especialidade científica concreta son poucas e, en xeral, as de máis recente 
constitución. Outras focalizadas nun campo, como a astronomía, xurdiron, en 
xeral, con anterioridade, pero para falar do xermolo do asociacionismo con certa 
vertente divulgadora na Galicia actual hai que recoñecer o labor do 
asociacionismo de defensa ambiental, que empeza a medrar nos anos 70. 

Máis recentemente, cómpre sinalar tamén o papel que xogaron e xogan os 
Museos Científicos Coruñeses (MC2) na promoción dunha maior sensibilidade 
social cara á divulgación científica e ao apoio ao xurdimento e consolidación 
dun tecido asociativo centrado nesta temática na cidade herculina. Non semella 
casual que a maior asociación deste tipo en Galicia sexa a de Amigos de la Casa 
de las Ciencias (AACC) ou que outras colaboradoras dos MC2 e do Muncyt, a 
Agrupación Ío e Bricolabs, sexan tamén as maiores organizacións astronómicas 
e maker, respectivamente, da comunidade autónoma. 

Merecen igualmente unha mención especial certos colectivos promovidos por 
estudantes universitarios, sen esquecer o labor de organizacións máis centradas 
na propia investigación ou nos intereses de profesionais vinculados a esta, pero 
que nos últimos anos, ao abeiro de iniciativas como a Semana da Ciencia, están 
tamén a desenvolver certa función divulgadora. 

Hai, en calquera caso, aspectos en común entre entidades. As actividades que 
organizan adoitan estar abertas á participación non só de socios e socias, senón 
do público xeral, e é habitual que sexan desenvolvidas por persoal voluntario. A 
mobilización que conseguen é dispar: desde faladoiros cunha audiencia de entre 
10 e 30 persoas ata actividades multitudinarias, pero, en conxunto, cada ano 
decenas de miles de persoas participan nas accións que desenvolven. As que 
máis xente xuntan son, sen dúbida, o Día da Ciencia na Rúa, organizado pola 
AACC, e as da Sociedade Galega de Historia Natural, que conta en Ferrol co 
seu Museo de Historia Natural. 

Moitas actividades son gratuítas para o público ou implican só un pequeno 
importe para facer fronte a gastos como a contratación de autobuses cando é 
preciso facer desprazamentos. Fináncianse a través das cotas que abonan socios 
e socias e nalgunhas ocasións con subvencións que, coinciden a maioría das 
persoas entrevistadas, resultan insuficientes. Porén, algunha organización non 
solicita axudas deliberadamente, se ben isto é compatible co cobro en concepto 
dos gastos xerados pola celebración de actividades baixo demanda de concellos 
ou outras institucións. 

En materia de financiamento, hai tamén coincidencia entre diversas 
asociacións á hora de sinalar unha perda de subvencións nos últimos anos, o que 
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limita o número e o alcance das iniciativas desenvolvidas, e mesmo se achaca 
nalgún caso á crise económica a diminución de persoas asociadas. A escaseza 
orzamentaria é nesta liña sinalada repetidamente como unha das principais eivas 
para o funcionamento das asociacións. 

O perfil tanto dos socios e socias como das demais persoas que participan nas 
súas actividades é variado, se ben semella máis frecuente, segundo as respostas 
obtidas, o dunha persoa con estudos superiores ou estudante, a miúdo de 
carreiras científicas e tecnolóxicas, pero non exclusivamente, e dedicada a 
distintas profesións, entre as que quizais destaque a docencia. En todas as 
asociacións que facilitaron datos polo miúdo, a maioría dos membros son 
homes, agás nalgún caso no que hai case igual número de mulleres e homes e 
nas promovidas por estudantado universitario, nas que hai máis mozas. Existen 
mesmo casos de hipermasculinización, sobre todo nas asociacións de makers, 
un trazo que reproduce a segregación de xénero que se rexistra nos estudos máis 
tecnolóxicos. No tocante ao tamaño, a maioría teñen menos de 100 socios e 
socias e só 3 teñen máis de 200. 

O idioma empregado maioritariamente nas actividades de divulgación 
semella diferir moito entre organizacións. Se tomamos como referencia o 
empregado nas páxinas webs e sen contar as asociacións relacionadas co medio 
natural, algo máis da metade mantén as súas páxinas webs en castelán. Entre os 
colectivos vinculados á protección da natureza, o galego é a lingua máis 
empregada e algúns, como a Sociedade Galega de Historia Natural, ADEGA ou 
Verdegaia inclúen expresamente nos seus estatutos que a súa lingua de 
expresión é o galego. Pola súa banda, Divulgacción explicita neles o seu 
compromiso coa promoción do idioma propio de Galicia como lingua de 
divulgación científica. 

Por último, case todas dispoñen de páxina web como canle informativa, aínda 
que algunhas apenas se actualizan. A maioría ten tamén conta en Facebook, e 
en menor medida en Twitter, e algunha de recente creación mesmo emprega en 
exclusiva as redes sociais sen contar polo momento cunha web propia. 

1. ASOCIACIÓNS CENTRADAS NA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

1.1. Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias 

A Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias (AACC) é a organización 
sen ánimo de lucro centrada na divulgación científica en Galicia con máis 
socios e socias, uns 650, e tamén, entre todas as que seguen activas e con certa 
relevancia, a primeira en se constituír. Naceu en xullo de 1993 co fin de apoiar, 
tal como indica o seu nome, as actividades desenvolvidas pola Casa das 
Ciencias da Coruña e colaborar con ela «para potenciar todas as formas de 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

230 

 

divulgación, popularización e educación científica», recorda a AACC na súa 
páxina web102. É, xa que logo, un dos froitos visibles na cidadanía da aposta da 
Coruña por se dotar do primeiro «museo interactivo» de titularidade pública en 
España, creado no ano 1983. Ás instalacións do Parque de Santa Margarida 
sumáronse máis adiante a Domus (1995) e o Aquarium Finisterrae (1999), cos 
que conforma a rede denominada Museos Científicos Coruñeses (MC2). A 
Coruña acolle ademais desde 2012 unha das sedes do Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Muncyt). Na actualidade, estes son os catro referentes da 
AACC, que está aberta a todas as persoas, institucións, empresas e 
organizacións interesadas na divulgación e na promoción de todas estas 
instalacións. 

A maioría das persoas socias son residentes na cidade da Coruña, e aínda que 
non está estudado o seu perfil formativo e profesional, o presidente da 
asociación, Francisco Javier Novelle, sinala que é variado, se ben podería 
dicirse que a maioría ten formación científica, ademais de interese pola ciencia e 
a tecnoloxía. Á parte da gran cantidade de xente que mobiliza o Día da Ciencia 
na Rúa, organizado pola AACC e tratado no capítulo de feiras científicas deste 
informe, a asociación adoita contar cuns 100 ou 120 socios que participan de 
xeito habitual nas actividades da asociación, 3 ou 4 propostas ao mes (agás no 
verán) que buscan igualmente achegar a ciencia ao gran público. Saídas para 
coñecer a flora e a fauna, observacións astronómicas, visitas aos museos da 
cidade, dos arredores e doutros lugares de Galicia e España, «sempre desde o 
punto de vista científico», ou conferencias sobre temas de actualidade son as 
máis frecuentes. 

A Domus e o Muncyt acubillan a miúdo as actividades que precisan dun 
recinto no que se desenvolver, abertas tanto ás persoas socias como a todo o 
público. A participación de non membros oscila de forma notable segundo a 
proposta, desde un 10 % ata un 50 %. «Normalmente acode xente con 
inquedanzas científicas e que ve a ciencia como unha diversión», engade 
Novelle. De media, en cada unha participan entre 70 e 80 persoas, cifra que se 
reduce a unhas 25 ou 30 nas viaxes e que sobe ás 250-300 en Durmindo con 
tiburóns, obradoiros no Aquarium Finisterrae relacionados co coidado e a 
alimentación de animais mariños dedicados especificamente ao público infantil. 

O funcionamento da AACC finánciase a través das cotas de socios e socias e 
de axudas do Concello da Coruña, da Deputación da Coruña e do Muncyt. O 
apoio institucional, recoñece Novelle, é «o factor condicionante fundamental» 
das actividades. «Se non, temos que acudir ao autofinanciamento e iso esgótase 
axiña (…). O problema é cando empeza o ano. Nunca sabemos que podemos 
facer xa que non sabemos co que contamos», explica. A cota anual para un 
socio adulto é de 40 euros e os estudantes pagan 8. Existe tamén unha categoría 
familiar, na que a persoa titular abona 40 euros, a parella, 15, e cada fillo ou 

                                                      
102 A Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias conta coa páxina web http://amigoscc.org/ 
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filla menor de 18 anos, outros 4 euros anuais; e dous tipos de cotas para 
colectivos: unha de 74 euros anuais para centros de ensino e 150 como mínimo 
para outras institucións, organismos e empresas. Os socios e socias teñen 
entrada gratuíta nos MC2, no Muncyt e nas sesións do Planetario da Casa das 
Ciencias e unha tarifa especial de só 1 euro para as sesións de cine 3D na 
Domus. 

A colaboración cos MC2 e a AACC esténdese ao Premio Luís Freire de 
Investigación Científica para Escolares, instaurado en 1999. Desde 2013, a 
convocatoria tamén está aberta ao profesorado. 

1.2. O asociacionismo astronómico 

O dos astros, xunto con distintos eidos do medio natural, é un dos mundos que 
máis asociacionismo con compoñente científica xera. Aínda que cun número 
variable de membros, as actividades de divulgación que xeran, que representan 
boa parte de todas as que realizan, son capaces de atraer un número importante 
de persoas non socias cando consisten en observacións, especialmente cando 
son dalgún evento especial como un eclipse. 

Que a astronomía é unha das disciplinas científicas que máis curiosidade e 
atracción xera é ben sabido. Estas asociacións reúnen, de feito, persoas con 
perfís profesionais e formativos diversos, científicos e non científicos, unidas 
pola afección a esta ciencia. Moitas actividades que programan son abertas a 
todo o público e de carácter gratuíto, e desenvólvense co material propio e 
grazas ao traballo voluntario de socias e socios, en especial aqueles con 
coñecementos máis avanzados de astronomía. Parte delas ofrécense e 
organízanse baixo demanda para asociacións de veciños, centros culturais, 
centros educativos ou concellos. Aínda que as observacións son as que gozan de 
máis popularidade, son frecuentes igualmente os faladoiros e conferencias para 
público adulto ou infantil, sobre distintas cuestións relacionadas coa astronomía, 
entre as que gaña peso a concienciación sobre a problemática da contaminación 
luminosa. 

Cada organización ten un ámbito de influencia bastante local, pero entre elas 
hai moito contacto: organizan actividades en común, os seus membros 
colaboran en proxectos de toma de datos en instalacións como o observatorio de 
Forcarei e interactúan a través do foro de afeccionados astromania.es. Entre 
2008 e 2012, déronse cita en catro edicións de Astrogalicia, encontros 
organizados por unha asociación creada co mesmo nome na que participaban 
membros de distintos colectivos. A percepción sobre a difusión do seu labor nos 
medios de comunicación é diversa, desde a impresión de que se conta coa súa 
colaboración ata o descontento, se ben se coincide en que cando se producen 
acontecementos astronómicos especiais os medios adoitan recorrer a elas para 
se documentar. 
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1.2.1. Asociación Clube Compostelán de Astronomía Vega 
O Clube Astronómico Vega fundouse en 1998 en Santiago de Compostela. 
Neste concello e nos limítrofes residen a maioría dos seus 20 socios, que 
desenvolven tamén nesta zona a maioría das actividades. Aproximadamente, o 
70 % poden considerarse de divulgación científica, estima o seu presidente, 
Ramón Iglesias. Observacións públicas de ceo, faladoiros e exposicións son as 
máis habituais e adoitan desenvolverse en centros de ensino, centros 
socioculturais, asociacións de veciños ou a rúa, tanto en festas populares como 
en calquera outro momento. O público asistente pode oscilar entre as 10 e as 30 
persoas no caso oas faladoiros, pero nas observacións sobe substancialmente. 
«Temos tido máis de 200 persoas anotadas e case outras tantas como 
acompañantes sen anotar», comenta Iglesias. 

O Clube Vega funciona cun financiamento mínimo «ou inexistente» xa que 
as actividades se realizan de forma voluntaria e con materia propio. «Somos 
independentes de axudas institucionais deliberadamente», asegura o presidente. 
O que si mantén Vega é unha colaboración co programa da USC Astronomía na 
Beirarrúa na organización de observacións nas rúas compostelás. Tamén ten 
realizado cursos de astronomía infantís para o Concello de Ames e para varios 
colexios e institutos. Entre 1997 e 2012, publicou mensualmente unha folla de 
datos astronómicos denominada Calendario Celeste. Na actualidade, cadrando 
con fenómenos rechamantes, publica algúns especiais na súa páxina web103. 

1.2.2. Agrupación Astronómica Rías Baixas 
A Agrupación Astronómica Rías Baixas104, constituída en novembro do ano 
2000, xunta sobre todo persoas de Vigo e da súa contorna, na actualidade 85 
membros (ao redor do 80 % homes) que chegaron a ser 110 no mellor 
momento. Ademais de organizar os habituais faladoiros e observacións de ceo 
nocturno e diúrno, públicas ou para grupos concretos, e visitas aos observatorios 
cos que colabora, edita unha revista, Ciencia Rías Baixas, que no pasado contou 
con axuda económica de Nova Caixa Galicia, o Consello Social da 
Universidade de Vigo ou a Deputación Provincial. A perda de subvencións 
reduciu a súa periodicidade de semestral a anual e tamén recortou as actividades 
da agrupación, sobre todo aquelas que requiren un maior desembolso, como 
convidar un científico de reputación, pon como exemplo o seu presidente, 
Francisco Novoa. Así e todo, organízanse unha media anual de entre 25 e 30 
actividades de divulgación científica, ao redor do 90 % do total, que adoitan 
financiarse grazas ás cotas dos socios e socias e «á colaboración desinteresada 
de persoas da asociación ou externas». 

A maioría das actividades son impartidas por membros da agrupación. 
Asemade, convídase a participar en mesas redondas ou a pronunciar algunha 

                                                      
103 Páxina web do Clube Vega: www.clubevega.org 
104 Páxina web da Agrupación Astronómica Rías Baixas: http://astroriasbaixas.jimdo.com/ 
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conferencia a científicos da Universidade de Vigo ou outras figuras de prestixio 
de visita na cidade. O público é moi variable segundo a proposta da que se trate: 
dende faladoiros ou observacións para grupos de entre 25 e 50 persoas, mesas 
redondas ou conferencias de máis repercusión que superan o centenar e accións 
para centros educativos con 200 participantes ata observacións públicas con 
centos de persoas, chegando nalgún evento moi difundido polos medios de 
comunicación a superar os 2000. 

 

1.2.3. Agrupación Astronómica Ío 
Con 110 socios e socias (60 % homes-40 % mulleres), a Agrupación 
Astronómica Ío105 é a maior das galegas no seu eido. Constituída na Coruña no 
ano 2002, é un dos exemplos de asociacións que naceron ao abeiro da Casa das 
Ciencias, ao redor das sesións do Planetario. «A Casa das Ciencias é como a 
nosa casa», expresa o presidente, Xoán Cardelle. Ío é, de feito, unha das 
organizacións ás que os MC2 lles cede espazo e ofrece colaboración nas súas 
propostas, ao igual que acontece co Muncyt desde a súa apertura na cidade 
herculina. Os seus membros adoitan ademais desprazarse a Guitiriz na procura 
da menor contaminación luminosa posible para realizaren observacións 
nocturnas. 

 

 
 
Agás casos concretos, todas as actividades son abertas ao público e gratuítas. 

En 2015, organizou ou participou nunha vintena, das cales algo máis da metade 
foron observacións, as que máis público suman. As restantes son, sobre todo, 
faladoiros e conferencias. O presidente, Xoán Cardelle, explica que a 
agrupación, tras empezar con moito pulo e esmorecer despois un chisco, traballa 
para aumentar o número de actividades e realizar máis observacións, 
especialmente en zonas urbanas, procurando achegar o mundo da astronomía 

                                                      
105 Páxina web da Agrupación Astronómica Ío: http://agrupacionio.com/ 
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aos barrios. Nesta liña, está a facer un esforzo de comunicación nos últimos 
meses tanto a través do seu blog e das redes sociais como dos medios. 

Cada persoa socia paga unha cota anual de 25 euros, a principal fórmula de 
financiamento de Ío. Alén das axudas en forma de cesión de espazos e 
colaboracións cos MC2, ou do Muncyt, o seu presidente só lembra que recibise 
unha subvención pública nos últimos anos, unha axuda da Xunta que se investiu 
na compra de material. 

1.2.4. Asociación Astronómica de Vigo (Astrovigo) 
A Asociación Astronómica de Vigo106 funciona desde o ano 2006 en Vigo e a 
súa contorna. En 2008, chegou a sumar 85 socios e socias, na actualidade 65 (o 
75 % homes). Astrovigo procura organizar, polo menos, unha actividade ao mes 
e compaxina, como as demais asociacións astronómicas, observacións e 
faladoiros. É patroa da Fundación Ceo, Ciencia e Cultura, a promotora do 
observatorio de Forcarei, e os seus membros participan en varios proxectos de 
toma de datos, xunto con compañeiros doutras asociacións nesta instalación. 

En conxunto, desde Astrovigo estímase que o 90 % das súas actividades son 
de divulgación científica, accións que adoitan levarse a cabo en Vigo, nas 
instalacións de Forcarei e nos colexios e distintas entidades que solicitan as súas 
actividades, así como no Museo Massó de Bueu, co que leva anos colaborando. 
Á marxe do acceso ao observatorio de Forcarei, a asociación dispón dos 
telescopios particulares dos socios, dun Dobson de 200 mm e dun telescopio 
solar. O financiamento das actividades tampouco se diferenza do que acontece 
na maioría das asociacións deste tipo: asúmese con recursos propios ou dos 
socios e excepcionalmente cóbrase algunha cando é solicitada por institucións 
que dispoñen de orzamento para pagala, pero son gratuítas e abertas a todo o 
público. Nestes casos, os cartos recibidos son destinados a novas actividades ou 
á compra de material para a divulgación. 

O secretario de Astrovigo, Ricardo Moreno, recoñece que tanto o volume 
como o tipo de actividades se ven condicionados de forma importante polo 
financiamento dispoñible. Como puntos febles de Astrovigo sinala, de feito, non 
dispoñer dunha sede nin de subvencións que permitan chegar a unha 
divulgación «de nivel máis alto, con mellores medios materiais»; e como punto 
forte, a formación e o coñecemento dos seus membros e contar co observatorio 
de Forcarei. 

1.2.5. Fundación Ceo, Ciencia e Cultura (FC3) 
A Fundación Ceo, Ciencia e Cultura107 (FC3) constituíuse en 2007 co obxectivo 
de crear un observatorio astronómico que acubillase proxectos divulgativos e 
científicos, idea que callou na construción do observatorio de Forcarei, moi 

                                                      
106 Páxina web de Astrovigo: http://www.astrovigo.es/ 
107 Páxina web da Fundación Ceo, Coñecemento e Cultura: http://fc3.es/ 
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preto da localidade das Casetas, nunha zona con moi baixa contaminación 
luminosa. Hoxe por esta instalación pasan cada ano entre 2000 e 3000 persoas, 
a maioría a través de visitas concertadas para grupos, sobre todo de escolares. 

Os impulsores do observatorio foron afeccionados á astronomía que botaban 
en falta un recurso deste tipo en Galicia, reunidos fundamentalmente ao redor 
de Astrovigo. O pulo inicial recibírono da Unión Europea, que en 2006 lles 
concedeu unha axuda de 180 000 euros para construílo, o apoio máximo ao que 
podían optar. A partir de aí, intensificouse a busca doutras axudas económicas, 
que chegaron tanto por parte da Deputación de Pontevedra como de Caixanova, 
así como da empresa encargada da construción da cúpula. O lugar, Forcarei, 
escolleuse tanto polas condicións que ofrece para a observación astronómica e a 
súa situación equidistante a moitas localidades de Galicia como polo apoio que 
amosou o Concello, salienta o presidente da FC3, Enrique Alonso. O resultado é 
unha instalación que empezou a funcionar na primavera de 2009, o Ano 
Internacional da Luz, e que, se ben non é de titularidade pública, se concibiu 
cun «ánimo plenamente divulgativo» e de apertura a todos os afeccionados á 
astronomía de Galicia. 

No padroado da FC3 participan, ademais de Astrovigo, a Universidade de 
Vigo e o Concello de Forcarei. A fundación está declarada de interese galego e 
de interese docente e sostense con subvencións de organismos públicos e as 
achegas que poidan realizar outras entidades, empresas ou particulares, se ben 
nestes momentos só mantén o apoio do Concello de Forcarei. Durante un 
tempo, contou cunha persoa contratada para atender o público cunha 
subvención da Xunta de Galicia, pero ao non se renovar todo o traballo, 
desenvólvese coa participación de voluntarios. 

O observatorio atende o público os días das xornadas de portas abertas que se 
anuncian na súa páxina web e na de Facebook. Moitas destas sesións 
organízanse cadrando con eventos astronómicos especiais, como eclipses, o 
achegamento dun asteroide ou as perseidas, e chegan a xuntar 200 ou 300 
persoas. Pódese ademais solicitar noutras xornadas visitas para grupos. Para 
garantir o funcionamento das instalacións, fixouse unha pequena tarifa por estas 
visitas guiadas baixo demanda. 

Forcarei é tamén punto de encontro de afeccionados á astronomía para 
faceren uso do seu telescopio, un RCOS Carbon Truss de 20 polgadas, f/8.0, 
entre outros equipamentos. Con este material desenvólvense tarefas de 
investigación centradas especialmente no estudo de estrelas variables e 
fotometría CCD e no seguimento dalgunha supernova. O observatorio forma 
parte do Minor Planet Center (MPC) da Unión Astronómica Internacional, coa 
que colabora con estudos de obxectos próximos á Terra (NEO polas súas siglas 
en inglés). Nestes labores participan membros de diferentes asociacións 
(Astrovigo, Vega, Ío, Rías Baixas…). 
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1.2.6. A Asociación Astronómica Sirio e o Observatorio de Cotobade 
A Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra108 ten o seu xermolo nas clases 
da materia EATP de Astronomía que empezou a impartirse no IES A Xunqueira 
I nos anos 80. Coa extinción do BUP, desapareceu e tras a clausura da aula de 
astronomía no ano 2000, desmontouse o planetario co que se dotara o instituto. 
Máis adiante, un grupo de antigos alumnos e alumnas retomaron a súa afección 
á astronomía co apoio do centro e empezou a se crear a asociación, lembra Sirio 
na súa páxina web. Na actualidade, conta con case 40 membros e é a encargada 
de xestionar o observatorio de Cotobade. Esta instalación, como a de Forcarei, 
ten tamén a súa orixe na segunda metade da primeira década do novo milenio. 

Co anteproxecto elaborado por Sirio, no ano 2008, a Asociación Cultural e 
Medioambiental Canón de Pau promoveu a construción deste observatorio, 
situado no lugar da Poza, no monte Coirego, onde Sirio adoitaba realizar as súas 
observacións. Nunha parcela cedida pola Asociación de Montes de Carballedo e 
con financiamento do Plan galego de Investigación, Desenvolvemento e 
Innovación Tecnolóxica 2006-2010 (Incite) da Xunta de Galicia, ergueuse o 
observatorio, cunha cúpula de 4 m e dotado cun telescopio Meade LX200 ACF 
de 40 cm de diámetro. O 90 % do traballo que se desenvolve nesta instalación é 
divulgativo109. Todos os sábados pola noite, se o tempo o permite, realízanse 
visitas guiadas gratuítas previa reserva. 

1.2.7. Asociacións astronómicas de Ourense 
A afección á astronomía conta tamén con tecido asociativo na provincia de 
Ourense. Unha das organizacións existentes nesta provincia é a Asociación 
Astronómica de Ourense110, fundada en 2006. Edita unha revista, Astrourense, 
realizada polos socios e centrada nas súas observacións111. Na actualidade, 
publícase cada tres meses. Ourense Astronómico112 naceu pola súa banda en 
2009. Trátase dunha pequena asociación centrada, sobre todo, nas saídas de 
observación e astrofotografía. Algunhas das súas imaxes foron seleccionadas 
pola British Astronomical Society. 

1.2.8. Calidade do ceo 
Desde verán de 2015, o Colectivo en Transición Calidade do Ceo Nocturno113 é 
oficialmente unha asociación sen ánimo de lucro. Aínda que non é estritamente 
unha organización de afeccionados á astronomía, comparte obxectivos: a loita 
contra a contaminación luminosa. Foi creada por un grupo de ex-bolseiros da 
Oficina de Desenvolvemento Sostible da USC que traballaron tratando de 

                                                      
108 Web de Sirio e o Observatorio de Cotobade: http://www.asociacionsirio.es/ 
109 Una vida entera observando el firmamento. La Voz de Galicia (edición Pontevedra), 28 de xaneiro de 
2016. 
110 Web da Asociación Astronómica de Ourense: http://www.astrourense.org/ 
111 Información extraída da páxina web da Asociación Astronómica de Ourense, http://www.astrourense.org/ 
112 Web de Ourense Astronómico: http://www.ourenseastronomico.org/ 
113 Blog de Calidade do Ceo: https://calidadedoceo.wordpress.com/ 
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concienciar a comunidade universitaria sobre esta problemática dentro do 
proxecto USC en Transición. 

1.3. Igaciencia 

A Institución Galega de Ciencia, Igaciencia, é unha organización sen ánimo de 
lucro nada en 2007. O seu presidente, Manuel Díaz Regueiro, daquela tamén 
presidente de Agapema, foi un dos promotores desde iniciativa, centrada na 
divulgación científica en galego e cuxo público obxectivo é fundamentalmente 
o alumnado de primaria e secundaria. O seu lema é, de feito, A prol da ciencia 
galega e do galego na ciencia . «A nosa actividade céntrase na ciencia para 
todos. Sen moito medios, queremos chegar á maioría do alumnado, fuximos das 
accións elitistas», resume Díaz Regueiro. Con esta filosofía, só en 2015, nas 
actividades de Igaciencia participaron case 6000 alumnas e alumnos de centros 
de ensino de toda Galicia. O fomento da experimentación e a innovación son as 
clave das súas propostas, coas rapazas e rapaces como protagonistas. 

Unha das primeiras iniciativas creadas por Igaciencia foi o Concurso Galego 
de Robótica, posto en marcha en 2008 e apoiado pola Fundación Barrié. O 
programa ofrece obradoiros nos que o obxectivo é participar en grupo na 
montaxe e programación dun robot móbil cun kit de Lego, de maneira sinxela e 
divertida en tan só unha hora, coa preparación previa dunha hora de introdución 
e familiarización cos robots e a linguaxe da robótica, explica Igaciencia na súa 
páxina web114. En 2015, uns 2300 estudantes participaron neste concurso a 
través das xornadas organizadas na Coruña e en Vigo. 

 

 
 

                                                      
114 Web de Igaciencia: http://www.igaciencia.eu/drupal7/ 
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Desde 2013, Igaciencia coordina tamén o Rally Científico e Matemático sen 
Fronteiras, concibido para o alumnado da ESO e que, como outras das súas 
actividades, conta co apoio da Secretaría xeral de Política Lingüística. Os 
participantes deben superar en grupo primeiro unhas probas que se resolven a 
través de Internet nos centros educativos. Os mellores clasificados participan 
nunha segunda fase na Facultade de Química da USC e os grupos gañadores 
viaxan a Tolouse para resolveren as probas finais. De novo, segundo datos de 
2015, na primeira fase participaron 1200 estudantes, dos que 120 acudiron á 
final de Santiago e 40 á «superfinal» en Francia. 

O concurso Inventa en Galego, que propón desde 2014 aos centros educativos 
elaborar unha app Android na linguaxe de programación App Inventor sobre 
lugares de interese da zona onde vive o alumnado; e o concurso Sensores para 
Todos, baseado no uso tecnolóxico de sensores de Arduino ou Lego, e que se 
completa cunha exposición, son outras das iniciativas que Igaciencia celebra 
desde 2014. Ao redor do Día da Ciencia en Galego, organiza ademais unha serie 
de actividades, cun fío temático específico en cada edición. Faladoiros como os 
impartidos en 2015 por Ánxela Bugallo na Coruña, centrada na figura de Isidro 
Parga Pondal e que foi seguida por un centenar de rapazas e rapaces; 
exposicións-obradoiros como Arte e Ciencia e A Ciencia e a Tecnoloxía da Luz, 
celebrada con motivo do Ano Internacional da Luz, e propostas e recursos para 
os centros educativos que queiran sumarse á celebración do Día da Ciencia en 
Galego son algunhas delas. «Por exemplo, no III día da Ciencia en Galego 
propúxose facer a ponte de Leonardo e no IV, as cúpulas xeodésicas de Fuller, 
ao mesmo tempo que inauguramos a exposición Arte e Ciencia. De feito, o tema 
dese ano era arte e ciencia», repasa Manuel Díaz. Nesta liña, o Día da Ciencia 
en Galego de 2016 xirará ao redor das leguminosas, cadrando co ano 
internacional dedicado a estas plantas. 

Igaciencia vén celebrando desde 2012 un congreso de software libre para 
profesorado, cunha media de 100 participantes e edita desde 2009 Labirintos. 
Revista Galega de Divulgación e Ciencia. 

1.4. Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e 
Tecnolóxica 

A Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica 
(AGCCCT) Divulgacción115 constituíuse formalmente en maio de 2011 e nos 
seus case cinco anos de vida duplicou o número de persoas socias ata chegar ás 
110 (67 % homes), a maioría residentes nas provincias da Coruña (63) e 
Pontevedra (39). Aproximadamente 4 de cada 5 teñen formación científica, se 
ben as súas profesións son moi diversas: profesorado universitario, do ensino 
medio, xornalistas, actores, técnicos de museos, estudantes, etc. A creación 

                                                      
115 Web de Divulgacción: http://divulgaccion.org 
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desta organización pode considerarse unha proba da evolución da comunicación 
da ciencia en Galicia, serodia se se compara co caso catalán, pero non con 
respecto ao que acontece na maioría das comunidades autónomas. «Coido que 
Divulgacción xurdiu cando houbo suficiente masa crítica», expón o seu 
primeiro presidente, Manuel Vicente. 

A idea naceu no V Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia, 
celebrado en Pamplona en 2010, onde cadraron distintas persoas procedentes de 
Galicia, integrantes do grupo de traballo que puxo os alicerces da organización. 
Na actualidade, Divulgacción xunta «un importante número de divulgadores 
galegos con ganas de facer cousas», sinala Vicente como punto forte, mentres 
que entre os febles indica que aínda non é abondo coñecida entre o público e as 
institucións. 

A AGCCCT defínese nos estatutos como unha organización de persoas 

dedicadas á comunicación, tecnoloxía, innovación, ambiente e saúde, incluíndo 
«persoal científico comprometido coa divulgación científica, xornalistas con 
especialización en comunicación social da ciencia e innovación, persoal técnico 
de museos de ciencia e tecnoloxía, así como calquera persoa vinculada coa 
divulgación científica rigorosa e de calidade». Entre os seus fins principais, o 
expresado en primeiro lugar é o de contribuír á profesionalización da 
comunicación da ciencia. Outros dos propósitos explicitados son promover, 
facilitar e fomentar a difusión do coñecemento científico ao público en xeral, a 
interacción entre a cultura científica e a humanística e a presenza da cultura 
científica e da innovación nos medios de comunicación, animar as empresas a 
divulgar as súas tecnoloxías, fomentar a presenza dos comunicadores e das 
comunicadoras científicas nos foros de discusión e decisión de política 
institucional e empresarial, así como promover o uso do galego na 
comunicación científica e a participación activa da cidadanía nas actividades de 
comunicación e divulgación científico-tecnolóxica. 

Todas as actividades que organiza a AGCCCT son de divulgación científica, 
gratuítas e abertas ao público. Cada ano celebra en distintas localidades galegas 
varios Puntos Científicos, unha mestura de faladoiros breves para todos os 
públicos, duns 10 minutos, e obradoiros para o público cativos e cativas na rúa 
ou en eventos como o Culturgal ou as festas do barrio compostelá de San Pedro 
dirixidos a un público casual. O número de socios e socias que participan en 
cada un é variable, pero pode chegar aos 20, mentres que o público, a falta de 
datos concretos, pode estimarse nunhas 100 persoas non socias por Punto 
Científico. 

Outra acción destacada é Divulga na Escola , un programa que pon en 
contacto á comunidade educativa con membros da asociación que ofrecen 
faladoiros e obradoiros de temáticas moi diversas, desde a astronomía e as 
células nai ata a biotecnoloxía forestal ou a oceanografía. Divulgacción celebra 
ademais unha xornada anual que inclúe varios relatorios e obradoiros sobre 
experiencias de divulgación científica de socias e socios e un faladoiro dunha 
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persoa convidada. Os membros colaboran coa revista Código Cero con artigos 
de temática diversa. 

As actividades de Divulgacción non dependen de axudas nin subvencións. 
Son de baixo custo e fináncianse coa cota que pagan os seus membros, 10 euros 
anuais, se ben nalgúns casos son recibidas axudas de desprazamento e 
manutención das entidades colaboradoras. 

Desde finais de 2015, Escépticos no Pub-Compostela tamén forma parte de 
Divulgacción, aínda que mantén o seu propio nome á hora de organizar 
faladoiros en bares de Santiago. A iniciativa, importada de Reino Unido, tivo 
réplica en España por primeira vez en Madrid a través de ARP-Sociedad para el 
Avance del Pensamiento Crítico. Santiago de Compostela foi, en abril de 2010, 
a seguinte localidade en celebrar un encontro deste tipo da man de José Facal, 
membro desta organización, fundada en 1986 e que suma en toda España 261 
membros, dos cales 16 son galegos. A partir de 2012, Escépticos no Pub-
Compostela empezou a funcionar como asociación e vén celebrando todos os 
meses un faladoiro de divulgación científica seguindo o mesmo modelo116. A 
ARP ou Círculo Escéptico, asociacións estatais ás que pertencen algúns dos 
seus membros, ofrecen en ocasións axudas económicas para desenvolver estas 
actividades. Na actualidade, a USC ofrécelles aloxamento aos conferenciantes 
convidados de fóra de Galicia e cóntase ademais co patrocinio dunha empresa 
de subministro de material médico, así como coas achegas ao bote que se pasa 
entre o público en cada sesión. 

A composición de Divulgacción reflicte a pluralidade de perfís e formatos 
que están a emerxer na divulgación científica, unha diversidade inexistente na 
España de 1975. Ese ano, Manuel Calvo Hernando (1923-2012) fundou a 
Asociación Española de Periodismo Científico, que máis adiante sería 
rebautizada co nome de Asociación Española de Comunicación Científica e 
aberta a novos perfís formativos. Malia non restrinxir o seu perfil ao mundo do 
xornalismo, esta asociación pertence á European Union of Science Journalists´ 
Associaciations (EUSJA), á Asociación Iberoamericana de Periodismo 
Científico (AIPC) e á World Federation of Science Journalist (WFSJ). 

Outra veterana neste eido é a Associació Catalana de Comunicació Científica, 
constituída en 1990, vinte e un anos antes de Divulgacción, fenda temporal que 
reflicte o papel pioneiro neste terreo de Catalunya no contexto estatal. Defínese 
como «entidade profesional que agrupa a comunicadores científicos, xornalistas 
especializados, científicos divulgadores e editores do ámbito catalán con 
interese por comunicar a información científica nos medios escritos e 
audiovisuais». Pertence tamén á WFSJ e á EUSJA, así como á Confederación 
de Sociedades Científicas de España (COSCE), e o seu principal obxectivo é 

                                                      
116 Máis información sobre a actividade de Escépticos no Pub no capítulo dedicado a faladoiros, cafés 
científicos e outras actividades. 
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«promover, difundir, ampliar e mellorar a comunicación científica en terras de 
fala catalá», indica na súa páxina web. 

1.5. Asociacionismo maker 

Facer tecnoloxía por un mesmo. Niso fundaméntase o movemento maker, termo 
acuñado nos Estados Unidos en 2005 para se referir a unha corrente que 
promove a creación propia e defende o código aberto. Impresoras 3D, placas 
Arduino ou cortadoras láseres son algunhas das ferramentas que empregan os 
seguidores desta cultura, que empezou a organizarse en Galicia nos últimos 
cinco anos, espallando a filosofía do software libre ao hardware. 
Probablemente, a primeira asociación de makers en Galicia sexa Bricolabs117, 
nada na Coruña en novembro de 2011, se ben non se constituíu formalmente 
como asociación sen ánimo de lucro ata xullo de 2013. Antes, en novembro de 
2012, os seus membros, daquela aínda un pequeno grupo de xente, organizaron 
a I OSHWDem. Opensource Hardware Demonstration, unha cita con concursos 
e obradoiros de construcións de robots ou de creación de música electrónica. 

Nas sucesivas edicións, a OSHWDem, que inclúe actividades específicas 
para o público infantil, foi multiplicando asistentes ata chegar aos 1600 que 
participaron nas tres xornadas do encontro celebrado en novembro de 2015, que 
contaron con patrocinio dos MC2, a Xunta, a Fecyt e varias empresas. A 
organización foi medrando ata rozar a comezos de 2016 os 100 membros, a gran 
maioría homes, e conta cunha sección xuvenil. Abundan os profesores de 
secundaria, pero hai perfís formativos diversos e tamén xente de distintas 
idades, desde menores ata algún xubilado. Desde marzo de 2015, a Domus 
acubilla a asociación, que pasa a poder facer uso do Espacio Maker cando este é 
inaugurado. «As instalacións están moi ben e os Museos Científicos son para 
nós un altofalante. E o que nós facemos tamén reverte nos MC2, co que 
colaboramos en distintas actividades», comentan dende a organización. 

En Lugo, existe unha asociación similar, Makers Lugo118, constituída tras 
visitar a edición de 2013 da OSHWDem. En 2014, organizou o seu primeiro 
evento público na cidade, a celebración do Arduino Day, que se repetiu ao ano 
seguinte. En febreiro de 2016, tiña 15 socios (12 homes e 3 mulleres), entre os 
30 e os 60 anos, dedicados a profesións como a docencia, a programación ou a 
electricidade e a mecánica. 

En Santiago de Compostela, Recuncho Maker119 funciona desde o outono de 
2015 e sumaba en febreiro de 2016 un total de 35 membros (10 mulleres e 25 
homes), a maioría con formación de perfil tecnolóxico. A asociación estase 
dando a coñecer participando en encontros como a Maker Faire celebrada en 

                                                      
117 Web de Bricolabs: http://bricolabs.cc 
118 Web e Makers Lugo: http://makerslugo.org/ 
119 Web de Recuncho Maker: http://recunchomaker.org/ 
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Santiago ou a OSHWDem e prepara un proxecto, chamado Doutor Maker, que 
pretende crear un sistema de recollida de xoguetes e tecnoloxía cos que celebrar 
obradoiros de arranxo e reciclaxe con rapaces e rapazas, de entre 6 e 14 anos, 
para logo doar o material amañado a centros de acollida ou socioculturais. 

1.6. Pint of Science 

Investigadoras e investigadores da Universidade de Santiago de Compostela 
organizaron por primeira vez na primavera de 2015 o festival Pint of Science en 
Galicia120. Recentemente, os promotores desta iniciativa a nivel estatal 
constituíron unha asociación sen ánimo de lucro para facilitar a preparación 
desta cita con carácter anual, na que tamén se integraron os promotores da 
iniciativa en Galicia. 

2. ORGANIZACIÓNS CIENTÍFICAS E PROFESIONAIS CON  
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

Aínda que non sexa a súa principal función, en Galicia existen outras 
organizacións de carácter científico e profesional que cada vez toman máis 
conciencia da necesidade de se implicar no desenvolvemento da cultura 
científica no conxunto da sociedade. 

A Sociedad de Ciencias de Galicia, constituída en Pontevedra no ano 1988 e 
que conta con algo máis de cen membros, é un dos exemplos. Nunha liña 
similar ao traballo de apertura desenvolvido nos últimos anos desde distintas 
entidades investigadoras, e tras anos sen apenas actividade, a SCG involucrouse 
na celebración da Semana da Ciencia, na que participa desde 2010 en 
Pontevedra. A súa proposta consiste nun concurso de debuxos de escolares que 
conclúe cun acto de entrega de premios e un faladoiro divulgativo breve. Este 
sistema permite chegar a un público xeral amplo que probablemente doutro 
xeito non acudiría a escoitar unha conferencia de temática científica: familias 
enteiras e, sobre todo, ao público máis novo, «o máis permeable», salienta o 
presidente da SCG, o investigador da Misión Biológica de Galicia Antonio M. 
Ron, que entre 1995 e 1996 mantivo un faladoiro científico mensual en 
Televisión Pontevedra (máis tarde Localia). 

A Asociación de Oceanógrafos de Galicia, entidade privada sen ánimo de 
lucro constituída en 2006 para representar e defender os intereses do colectivo, 
serve, pola súa banda, de exemplo de organización profesional que asume 
tamén un papel activo no achegamento da ciencia á sociedade. Unha das súas 

                                                      
120 Máis información sobre o Festival Pint of Science no capítulo dedicado a faladoiros, cafés científicos e 
outras actividades. 



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

243 

 

oito comisións é, de feito, a de divulgación científica, que ten elaborado 
propostas apoiadas en distintas convocatorias públicas e que colabora con outras 
entidades no desenvolvemento de accións neste terreo. 

3. O ASOCIACIONISMO ESTUDANTIL 

O asociacionismo estudantil ten unha vertente de reivindicación e defensa dos 
dereitos do alumnado, pero tamén unha faceta de dinamización social e cultural 
a pé de facultades e escolas. Mais poucas organizacións tiveron ou teñen entre 
as súas funcións un perfil centrado na divulgación da ciencia aberta á sociedade. 
A propia natureza destes colectivos, condicionada polo carácter cíclico da 
entrada e saída de estudantes da universidade, explica un constante nacemento e 
desaparición de asociacións que dificulta trazar un retrato temporal completo 
das que si apostaron por este camiño. Pero botando a vista atrás, pódese 
concluír que foron contados os casos. Un deles foi a da Asociación Isaac 
Newton (AISNE), fundada a finais dos anos 80 na Facultade de Física da USC 
para organizar actividades sobre todo de autoconsumo, pero tamén con 
iniciativas alén do colectivo de estudantes e profesorado. Un cuarto de século 
despois, unha nova xeración nada avanzados os 90 acaba de crear novos 
proxectos, a Asociación de Divulgación Científica de Galicia (ADCG) e 
Scienceffect, que van máis aló de mellorar a propia formación e buscan achegar 
a ciencia ao público xeral, se ben o seu polo momento breve percorrido impide 
tirar conclusións. 

AISNE xurdiu nos anos 80 coa finalidade de divulgar a física na 
Universidade de Santiago de Compostela. Tras ser refundada en 2010, segue a 
existir, pero nestes momentos mantense inactiva. O groso das actividades que 
organizaba consistían en faladoiros, cursos, observacións astronómicas, 
obradoiros ou proxección de filmes na propia Facultade de Física e os seus 
arredores, e aínda que eran abertas a todo o público, concibíanse sobre todo para 
os membros do centro. Os participantes foron sempre, de feito, 
maioritariamente alumnos da carreira, gran parte dos socios desta organización, 
que conta tamén entre os seus membros con parte do profesorado. AISNE 
mantivo ademais, entre 1988 e 1997, cun lapso de catro anos, unha publicación 
singular en Galicia, A gota de Millikan.  Definíase como unha revista de 
divulgación científica «feita por e para os estudantes», aínda que nas súas 
páxinas, nas que tamén colaborou profesorado, se aspiraba a transcender os 
campus e chegar «a mans de todo aquel interesado pola ciencia», dicía na 
presentación o director, José Ramón Entenza. 
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Nesta carta aberta, o director d´A gota de Millikan  manifestaba ademais os 

obxectivos de futuro da revista e da asociación promotora, apelando ao traballo 
en equipo do estudantado coa «satisfacción e o orgullo de achegar un pequeno 
grao de area ao maremagnum tan confuso da ciencia». A revista vendíase en 
distintos puntos da cidade, primeiro por 150 pesetas e logo por 200, e contaba 
con algúns anunciantes. Se ben inicialmente se anunciou como unha 
publicación «bimensual», ao depender dun traballo voluntario foi saíndo á rúa 
cunha periodicidade variable e moito máis espaciada.  

Na mesma época en que xurdía a Gota de Millikan na Facultade de Física, na 
veciña de Bioloxía un grupo de estudantes puxo en marcha outra revista de 
divulgación, Hallucigenia. Revista feita por seres da facultade de bioloxía  
(Hallucigenia é un xénero de animais fósiles do Cámbrico, do coñecido 
xacemento Burghess Shale do Canadá). O número 0 de Hallucigenia saíu en 
xaneiro de 1994, por un prezo simbólico de 12 pesetas. No primeiro artigo da 
revista, Xurxo Mariño definía así o proxecto: «Hallucigenia representa a nosa 
marabilla pola vida que nos rodea e que temos a oportunidade de descubrir, 
contemplar e estudar. A nosa marabilla por poder ser conscientes, aínda que 
sexa de maneira moi restrinxida, dos mecanismos que gobernan a existencia dos 
seres vivos. A nosa marabilla, en definitiva, por ter a oportunidade de sentir, de 
gozar co voo das bolboretas e a maxestuosidade dos carballos, por ter a 
oportunidade de amar». Tivo unha primeira etapa, entre os anos 1994 e 1995, 
con catro números, e unha segunda etapa a partir de maio de 1999 (cun prezo de 
27 pesetas). Ademais de artigos sobre natureza e medio natural, Hallucigenia 
publicaba tamén entrevistas, pequenos ensaios, artigos de opinión e poesía. 
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Na actualidade, como se sinalou, a USC conta, polo menos, con dúas 

asociacións promovidas por estudantes cunha forte compoñente divulgadora e 
de moi recente constitución. Unha delas é a Asociación de Divulgación 
Científica de Galicia (ADCG), que se constituíu en Lugo en maio de 2014 co 
propósito de dar a coñecer as actividades investigadoras do campus lugués e 
unir os doutorandos e novas e novos investigadores. Comezou a funcionar con 7 
membros e nestes momentos conta con 29 activos, a maioría mulleres (62 %), 
que desenvolven o seu proxecto na propia cidade contando coa colaboración da 
Facultade de Veterinaria na cesión de espazos. Gran parte son estudantes de 
máster ou de doutoramento, aínda que tamén hai traballadores da empresa 
privada. En 2015, a ADCG celebrou 10 seminarios abertos a todo o público 
sobre cuestións como a saúde pública ou o ecoloxismo «explicados para a 
sociedade en xeral de forma sinxela, dinámica e con moitas imaxes e casos 
prácticos», indícase desde ADCG. Todos se organizaron sen financiamento e 
foron impartidos ben polas persoas socias, ben con colaboracións externas. A 
falta de recursos é o principal atranco que se sinala para realizar as actividades. 
«En cambio, a resposta do público é moi positiva, o que fai que nos animemos a 
seguir adiante», engádese. A participación media por actividade é dunhas 30 
persoas, oscilando entre as 10 e as 60. 

No campus de Santiago, un grupo de estudantes de distintos graos científicos 
puxo en marcha en febreiro de 2015 Scienceffect co dobre obxectivo de 
promover a divulgación científica por parte do alumnado de grao cara á 
sociedade e de introducir os pregraduados na investigación. Un ano despois, 
conta con 56 membros, 29 mulleres e 27 homes. Un 80 % das súas actividades 
poden considerarse de divulgación científica. As máis habituais son visitas a 
laboratorios e encontros cos seus investigadores e faladoiros divulgativos en 
centros de ensino impartidos polos propios membros de Scienceffect. Segundo a 
actividade, participan de media entre 10 e 30 persoas, estudantes universitarios 
con formación científica, pero tamén persoas que non a teñen, e estudantes de 
primaria e secundaria. O funcionamento finánciase con apoio da USC. 
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4. O PAPEL DAS ORGANIZACI ÓNS RELACIONADAS CO MEDI O 
NATURAL 

A aprobación en 1964 da Lei de Asociacións, aínda en pleno franquismo, deixa 
espazo para que o movemento asociativo empece a tomar forza. Neste novo 
contexto legal, nace o 31 de agosto de 1973 a Sociedade Galega de Historia 
Natural, a organización de defensa do medio natural máis veterana de Galicia. 
Nos anos seguintes, desde mediados dos anos 70 e ata finais dos 80, 
reprodúcense en Galicia numerosas iniciativas e problemas ambientais, desde a 
contaminación provocada pola instalación, en 1965, na ría de Pontevedra da 
planta celulosa de Ence-Elnosa ata as mareas negras do Urquiola (1976) e o 
Andros Patria (1979) ou a carga tóxica do Casón (1987). Este contexto 
propiciará a aparición de numerosos grupos e asociacións ecoloxistas, que 
xogarán un papel relevante na alfabetización ambiental da sociedade malia o 
minifundismo121 que o caracteriza, sostén o Diagnóstico e Actualización da 
Estratexia Galega de Educación Ambiental . Neste proxecto, identificáronse en 
2007, logo de eliminar as repeticións dos rexistros oficiais e os colectivos que 
xa non estaban activos, 35 asociacións ecoloxistas con iniciativa no 
desenvolvemento de actividades de educación ambiental122. 

Este labor de culturización ambiental presenta pola súa propia natureza 
moitos puntos en común cunha divulgación que implica distintas disciplinas, 
desde a botánica e a zooloxía ata a química ou a xeoloxía. Pero, en ocasións, o 
perfil marcadamente combativo e de denuncia deste tipo de asociacións leva 
consigo tamén posturas non rigorosamente científicas con respecto a temas 
como o dos transxénicos ou a enerxía nuclear, sen dúbida con implicacións 
sociais, políticas e económicas que tamén deben ser tidas en conta en calquera 
debate, pero sen confundir o que a ciencia indica ou non indica sobre eles. 

A SGHN é, como xa se indicou, a organización de defensa ambiental máis 
veterana de Galicia e tamén unha das máis antigas de toda España. Naceu en 
1973 baixo o nome de Grupo Ornitolóxico Galego, malia abranguer desde o 
comezo un eido de actuación moito máis amplo que o que suxire esta 
denominación inicial, mantida ata 1976. Os seus estatutos defínena como «unha 
asociación independente, dedicada ao estudo, divulgación, conservación e 
defensa do medio natural123». A publicación de revistas e traballos «científicos, 
divulgativos e informativos que se crean necesarios» é unha das funcións da 

                                                      
121 MEIRA, Pablo e PARDELLAS, Miguel (coordinadores): Participación e movemento asociativo ecoloxista en 
educación ambiental. Proxecto Fénix. Xunta de Galicia e Sociedade Galega de Educación Ambiental, 2010. 
Dispoñible en http://www.sgea.org/cdfenix/docs/02.ecoloxistas.pdf 
122 Participación e movemento asociativo ecoloxista en educación ambiental. Documento diagnóstico. 
Sociedade Galega de Educación Ambiental, 2009. Dispoñible en 
http://www.sgea.org/cdfenix/docs/7_Ecoloxistas.pdf 
123 Estatutos da Sociedade Galega de Historia Natural, artigo 5. http://www.sghn.org/Estatutos_SGHN.pdf 
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organización, que fixa tamén estatutariamente que o galego é a súa lingua de 
traballo. 

Alén do que rezan os estatutos, a propia SGHN calcula que entre o 80 % e o 
90 % das actividades que organiza son de divulgación científica. Son faladoiros, 
conferencias, obradoiros, saídas ao medio, interpretación de ecosistemas, 
astronomía, etc., impartidas, ademais de no propio medio natural, en centros de 
ensino, asociacións ou centros sociais e culturais ou as propias instalacións da 
SGHN, que conta en Ferrol co seu propio Museo de Historia Natural124. Público 
de todo o tipo, con formacións moi diversas, agás en actividades moi 
específicas, conforman a audiencia das iniciativas da SGHN, que contan cada 
ano con máis de 15 000 participantes. 

A impartición das actividades por toda Galicia corre a cargo xeralmente de 
persoas que son socias ou colaboradoras, case todas docentes e especialistas. No 
momento da recollida de datos, a organización contaba con 420 socios, mulleres 
e homes case en igual número. En anos anteriores, chegou a ter 600, pero nas 
respostas recollidas achácanselle á crise bastantes baixas. A proporción de 
membros con formación científica podería ser aproximadamente dun 30 % e o 
perfil que máis abunda é o do biólogos e biólogas e profesorado de todos os 
niveis educativos. Con todo, desde a SGHN sinálase que entre as persoas socias 
hai perfís profesionais de todo o tipo. 

O funcionamento finánciase con fondos propios, donativos e a participación 
de entidades públicas, se ben no caso concreto do mantemento do Museo de 
Historia Natural se depende «ao 100 %» de convenios co Concello de Ferrol. 

A SGHN, que conta ademais con dúas revistas, Braña e Paspallás125, ten 
páxina web desde hai 25 anos126 e está presente na rede social Facebook con 
sete perfís, un do conxunto da organización, outro do Museo de Historia 
Natural, un terceiro sobre contaminación luminosa e os demais, das catro 
delegacións. En total, as seis contas suman case 4700 seguidores127. 

Outra organización veterana é ADEGA, nada na Coruña en xuño de 1976 e a 
día de hoxe con 2750 socios e socias que a converten na maior asociación 
ecoloxista galega. Os seus estatutos indican que «promoverá e fomentará o 
estudo e defensa do equilibrio ecolóxico de Galiza, tanto na súa fauna e a súa 
flora como no ambiente que a sustenta». A asociación non ten cuantificado o 
peso das actividades que poden considerarse de divulgación científica, pero, 
entre as que entrarían nesta categoría, sinala que as máis habituais son xornadas 
divulgativas e de formación e intervención sobre diversas problemáticas, 
maioritariamente relacionadas coa biodiversidade: anfibios, especies invasoras, 
pozas, bosques de ribeira, invertebrados acuáticos, etc. Moitas actividades están 
profesionalizadas, son asumidas por persoal contratado con cargo a distintos 

                                                      
124 Véxase o capítulo sobre museos e gabinetes. 
125 Véxase o capítulo sobre publicacións de divulgación especializada. 
126 Web da Sociedade Galega de Historia Natural: http://www.sghn.org/ 
127 Datos recollidos o 15 de febreiro de 2016. 
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proxectos e lévanse a cabo con materiais e financiamento propios da asociación 
ou axudas e subvencións públicas finalistas (a organización non acepta 
financiamento de empresas privadas ou particulares). A participación, aberta a 
todo o público, é dunha media por actividade de 15 a 30 persoas, a maioría 
cunha titulación superior ou estudantes. 

A divulgación tamén está presente nas publicacións periódicas da asociación, 
a revista Cerna e ADEGA-Cadernos128, así como en diversos libros e 
monográficos, algúns deles poden descargase na páxina web adega.gal. A 
actividade da asociación pode seguirse tamén a través das súas contas en 
Facebook, con case 8600 seguidores, e Twitter, cuns 2900, e das específicas de 
iniciativas como Proxecto Ríos, Charcas con Vida ou Eira de Xoana. 

En 2006, Adega sufriu unha escisión que deu lugar ao nacemento de 
Verdegaia, asociación que conta cuns 140 socios (60 % homes e 40 % mulleres) 
e implantación nas provincias de Pontevedra, Ourense e A Coruña. As rutas 
guiadas por naturalistas ou biólogos son as actividades de divulgación científica 
máis habituais nesta organización, que estima que só o 5 % das que organiza 
poden ter esta consideración. As actividades fináncianse cobrando o transporte 
nalgunhas ocasións ou con fondos propios, sen dependencia de axudas 
institucionais ou patrocinadores. O perfil máis habitual das persoas que 
participan nelas, como nas doutras asociacións, é o de xente con formación 
académica e duns 30 anos. 

Recuando de novo no tempo, en 1979 fundouse outra organización que hoxe 
segue en activo, o Grupo Naturalista Hábitat. Segundo explica na súa páxina 
web129, vén traballando no estudo e a conservación dos espazos naturais e da 
biodiversidade de Galicia cun «enfoque naturalista e baixo criterios científicos», 
contribuíndo á protección de espazos como as zonas húmidas de Baldaio ou as 
Fragas do Eume. En paralelo a este traballo de conservación, Hábitat organiza 
«numerosas excursións, cursos e faladoiros de divulgación da natureza, 
dirixidos ao público en xeral, baixo a premisa de que dificilmente se pode 
protexer o que non se coñece», engade. 

A comezos dos anos 80, a mobilización ecoloxista gaña visibilidade e peso 
coa súa loita contra os vertidos radioactivos na Fosa Atlántica e en 1982 
constitúese a Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas de Galicia, que 
logo daría lugar á Federación Ecoloxista Galega. Xorden ademais outras 
organizacións como Erva, a Asociación Naturalista do Baixo Miño (Anabam) 
ou o Colectivo Ecoloxista e Naturalista Biotopo, algunhas cunha implantación 
moi local e en resposta tamén a problemáticas moi específicas. A Asociación 
pola Defensa da Ría de Pontevedra é probablemente o exemplo máis senlleiro 
de organización ecoloxista nada para combater un problema ambiental concreto, 
a contaminación da comarca pontevedresa e especialmente a xerada pola 

                                                      
128 Véxase o capítulo sobre publicacións de divulgación especializada. 
129 Web de Hábitat: http://www.gnhabitat.blogspot.com.es/ 
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presenza da papeleira ENCE en Lourizán. Con este obxectivo, empezou a 
funcionar a finais de 1987, se ben hoxe o seu papel de denuncia se estende a 
outros problemas como o dos incendios forestais. Na actualidade, conta cuns 
500 socios e socias. 

Nos anos 90 e na década seguinte, seguen a xurdir novas organizacións para 
denunciaren problemas locais, como a Asemblea do Suído (1996) ou a 
Asociación de Defensa Ambiental Vaipolorío (2001). Esta última céntrase na 
defensa e coidado do río dos Gafos e da súa contorna, desde o seu nacemento en 
Figueirido (Vilaboa) ata a desembocadura en Pontevedra. Desde a organización 
estímase que o 40 % das súas actividades poden considerarse de divulgación 
científica e son impartidas no 90 % dos casos por voluntarios e voluntarias da 
asociación. Vaopolorío elabora catálogos de flora e fauna e conta con convenios 
coas Universidades de Santiago e Vigo para a realización de prácticas e accións 
de voluntariado, así como con Instituciones Penitenciarias para o cumprimento 
de penas en beneficio da comunidade no río Gafos. 

Outras organizacións centran o seu labor no estudo, a protección e as accións 
de divulgación ao redor dun tipo concreto de ecosistemas ou especies. É o caso 
da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), creada en 
1992 no Grove e na actualidade con 153 socios e socias. Desde 1999, a través 
dun convenio coa Xunta de Galicia, é a institución responsable da asistencia aos 
varamentos na costa galega, a xestión do banco de mostras, a recuperación de 
animais feridos, o estudo de poboación e a redacción dos plans de xestión das 
especies máis ameazadas. A entidade estima que un 30 % das súas actividades 
poden ser consideradas de divulgación científica e cita entre elas obradoiros de 
educación ambiental nas limpezas de praias, portos, simulacros de rescate ou 
conferencias nos centros de ensino. Impártenas catro persoas, todas licenciadas 
en Bioloxía, e o seu público maioritario é menor de idade, entre os 8 e os 12 
anos, se ben nos últimos anos se realizan máis con maior participación de 
público adulto, como sucede nos simulacros de rescates. CEMMA conta 
ademais cunha revista, Eubalenea, que, se ben é científica, inclúe algún artigo 
divulgativo, e dispón dun canal en Youtube no que, entre outros vídeos, pode 
verse o documental Galicia no lombo da balea (2014) sobre a caza da balea en 
Galicia, realizado co material e enquisas obtidas no proxecto do mesmo nome. 

O estudo da fauna e da flora salvaxe da Península Ibérica é a especialidade da 
Asociación Cultural e Medioambiental para o Estudo da Biodiversidade 
G.E.A.S. Posta en marcha en 2003 por un grupo de biólogos, entre os seus 
obxectivos explicita a «divulgación e educación ambiental», así como o 
«achegamento do coñecemento do medio in situ a persoas con baixo poder 
adquisitivo». Na actualidade, ten 45 socios e socias (o 64 % son homes), dos 
cales o 80 % ten formación en bioloxía. Entre outros, promove o proxecto de 
actualización do Atlas de Mamíferos de Galicia, coordina a I Sondaxe Ibérica de 
Teixugueiras e participa na Rede Ibérica de Seguimento de Fauna Atropelada. 
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Segundo indica na súa páxina web130, gran parte das actividades de G.E.A.S. 
está enfocada cara á xente nova, «tentando achergar a todo o mundo o 
coñecemento da bichería que nos rodea, e que poucos coñecemos». 

5. AS FUNDACIÓNS BARRIÉ E AFUNDACIÓN 

Galicia conta na actualidade con dúas fundacións sen ánimo de lucro que xogan 
un importante papel de mecenado de actividades educativas, culturais e sociais. 
A Fundación Barrié, fundación patrimonial privada, foi a primeira en se fundar, 
no ano 1966, e naceu co nome do seu fundador, o daquela presidente do Banco 
Pastor Pedro Barrié de La Maza, que investiu nela inicialmente 3300 millóns de 
pesetas do seu capital persoal e a nomeou herdeira universal de toda a súa 
fortuna. A Fundación Barrié foi a principal accionista do Banco Pastor, 
fusionado en 2012 co Banco Popular, entidade financeira na que a Barrié 
mantén unha participación do 2,5 %. A outra entidade deste tipo é Afundación, 
que ten como mecenas único a Abanca, a entidade bancaria que xurdiu tras a 
desaparición de NovaCaixaGalicia, á súa vez froito da fusión en 2010 de Caixa 
Galicia e Caixanova. Afundación pode considerarse, polo tanto, herdeira da 
Fundación Caixa Galicia, nada no ano 1989, e da Fundación Caixanova, creada 
en 2003, e das súas respectivas obras sociais, que naceron coas propias caixas 
de orixe, en 1842 («Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña») e en 
1880 («Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo»). 

5.1. A Fundación Barrié 

A ciencia e a educación, xunto coa acción social e o patrimonio e a cultura, son 
as catro áreas de actuación da Fundación Barrié presentes desde o nacemento 
desta institución que centra toda a súa actividade en Galicia. En 2014, as áreas 
de ciencia e educación ocuparon o 42 % do orzamento da Fundación, que 
ascendeu a 9 millóns de euros. O apoio á investigación universitaria, que ten 
como primeiro fito a creación do Centro de Cálculo da USC, no que se instalou 
en 1969 o primeiro ordenador da universidade galega, ou os programas de 
bolsas para estudantes, que se foron completando con novas modalidades, son 
exemplos da liña de actuación da Barrié desde as súas orixes neste terreo. Xa no 
século XXI, creou en 2011 o Fondo de Ciencia, pero alén de seguir apoiando a 
formación da mocidade e proxectos de I+D concretos, os últimos anos foron 
igualmente novos tempos nos que ampliou o seu labor cara á divulgación 
científica. Deste xeito, 2011 foi tamén o ano no que botou a andar dentro da 
área de educación unha nova liña estratéxica de «promoción do éxito escolar, 

                                                      
130 Web do Grupos G.E.A.S. :http://www.grupogeas.org/ 
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educaBarrié», dentro da cal se intensificaron, entre outras, as accións de 
divulgación da ciencia e da tecnoloxía pensadas para o alumnado non 
universitario. 

Desde os inicios e ata 2014131, educaBarrié organizou ou apoiou centos de 
actividades e proxectos educativos cun número crecente de participantes. En 
2014, foron 60 177 escolares e 8646 docentes de 522 centros educativos e boa 
parte deles, 41 320 alumnos e alumnas e 6104 profesores e profesoras de 305 
centros, implicáronse nas accións do seu programa de fomento de vocacións 
científico-tecnolóxicas. Este inclúe concursos, obradoiros didácticos, 
espectáculos científicos educativos, faladoiros interactivos, contidos web ou 
proxectos de aula de longa duración co propósito de achegar a mocidade á 
ciencia e á tecnoloxía dun xeito ameno. A valoración das actividades realizadas 
por parte de estudantado, profesorado e familias chega ao 9 sobre 10. 

As propostas poden variar dun ano a outro, pero sempre na procura do 
mesmo obxectivo. As previstas polo programa de fomento de vocacións 
científico-tecnolóxicas para o ano 2016, que se detallan deseguido, serven de 
exemplo da liña mantida desde as súas orixes. A estas hai que engadir diversos 
patrocinios, como o que a Barrié prestou desde 2011 ao programa de radio 
Efervescencia ou que lle brinda desde 2014 ao programa que permitirá a 100 
estudantes de secundaria iniciarse na investigación durante unha semana no 
campus de Lugo; ademais de diversas colaboracións como as mantidas co 
Consello da Cultura Galega e coa Real Academia de Ciencias de Galicia na 
confección de unidades didácticas sobre científicos galegos. 

 

 

5.1.1. Experimentación na aula 
O fomento da experimentación na aula promóvese desde a Fundación Barrié a 
través de proxectos escolares para Primaria, ESO e Bacharelato. Vinte e cinco 

                                                      
131 A última memoria de actividades da Fundación Barrié dispoñible ao peche deste informe é a do ano 

2014. Pode consultarse en http://www.fundacionbarrie.org/ 
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centros educativos participan cada curso en cada unha destas accións, que se 
desenvolven durante un período de entre 3 e 5 meses. Os proxectos 
desenvolvidos ata o momento son La Farmacia Natural (botánica), La 
Geometría de la Naturaleza (matemáticas e ciencias), OlimpiADN (bioloxía), 
Codéalo (programación e robótica), Educaciencia Ciudadana (investigación e 
indagación), Ratos no Laboratorio (xenética) e Lab-Barrié (experimentos 
científicos). 

5.1.2. Eventos e exposicións de ciencia 
As sedes da Barrié, na Coruña e en Vigo, seguirán a acubillar en 2016 os 
espectáculos científicos do programa A la luz de la ciencia,  destinados a centros 
escolares e organizados pola propia Fundación, que tamén ofrece, en 
colaboración coa Fundación Escola Rosalía de Castro e o asesoramento de 
Agapema, o programa de actividades didácticas e concursos matemáticos 
Itmaxina. 

Os obradoiros e concursos de robótica, en colaboración con Igaciencia, e o 
Día da Ciencia en Galicia, da Real Academia Gallega de Ciencias, son outros 
eventos de divulgación nos que a Barrié se implica. De igual modo, desde 2012, 
ofrécelle a súa colaboración á delegación do CSIC en Galicia nos faladoiros e 
obradoiros de Exper-i-Ciencia. Cómpre salientar tamén UDCienciaBarrié, que 
ofrece talleres experimentais e faladoiros científico-tecnolóxicas para centros 
educativos e familias en colaboración coa Universidade da Coruña. 

Froito dalgúns concursos promovidos en colaboración con outras entidades, 
hai que engadir a esta listaxe a exposición nas sedes da Fundación Barrié 
(InvestigArte) e noutras situacións como a Domus (Farmacogenómica e 
Medicina Personalizada) ou os propios centros educativos (InvestigArte e 
MateExpo), que as solicitan ao longo de todo o curso escolar. 

5.1.3. Certames, concursos e premios 
A Fundación Barrié apoia concursos, certames e premios organizados por 
distintas institucións e centrados en diversas áreas da ciencia e da tecnoloxía. Os 
programados para 2016 son os seguintes: 

 
 Ciencia que Conta . O concurso Ciencia que Conta é unha iniciativa do 

Grupo Divulgatia da Universidade de Vigo que premia relatos curtos 
relacionados coa ciencia en tres modalidades para alumnado de distintas 
etapas e unha cuarta para o público xeral. 

 Mateblog. Desde 2014, a Barrié vai da man da asociación de docentes de 
matemáticas Agapema no Mateblog, con concursos de monólogos 
matemáticos, esopías (poemas con versos formados por palabras con tamaño 
secuenciado polo número PI) e fotografía. 

 Explícoche Matemáticas 2.0 . A Fundación mantén desde hai anos a 
cooperación coa Facultade de Matemáticas da USC no concurso Explícoche 
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Matemáticas, no que o alumnado de ESO e Bacharelato participa con vídeos 
breves sobre temas relacionados coas matemáticas gravados en galego. 

 Incubadora de Sondaxes e Experimentos. A Sociedade Galega de Estatística 
e Investigación de Operacións celebra no curso 2015-2016 a sexta edición do 
Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos. Desde a terceira conta co 
apoio da Fundación Barrié. 

 InvestigArte. A Barrié é coorganizadora deste concurso de arte visual 
científica e tecnolóxica xunto coas Universidades de Santiago e A Coruña e 
as fundacións Ramón Domínguez e Novoa Santos. 

 D3Mobile. Entre outros apoios, a USC conta co da Barrié neste campionato 
mundial de modelado 3D con móbil. 

5.2. Afundación e as súas predecesoras 

A fusión de Caixa Galicia e Caixanova supuxo a confluencia das súas 
respectivas obras sociais na Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social. 
Ao ano seguinte, logo da compra por parte do grupo Banesco de Novagalicia 
Banco, a entidade financeira pasou a denominarse Abanca e a obra social 
adquiriu como marca o nome de Afundación. Na actualidade, esta entidade 
privada sen ánimo de lucro mantén proxectos de divulgación científica herdados 
das súas predecesoras e outros de nova creación. O máis significativo é 
probablemente o centro interactivo Naturnova132, aberto en 2003 pola Obra 
Social Caixanova. Exposicións fotográficas relacionadas co medio medio 
natural, proxectos de concienciación ambiental para escolares como Operación 
Carballo, guías da natureza133 ou os obradoiros Diver-experimentando son 
outras accións propias de divulgación científica desenvolvidas no pasado ou no 
presente, ás que hai que sumar distintos patrocinios. 

5.2.1. O centro interactivo de educación ambiental Naturnova 
A Obra Social Caixanova inaugurou en Vigo no ano 2003 Naturnova, un centro 
interactivo de educación ambiental posto en marcha contando coa colaboración 
das tres universidades galegas, a Complutense de Madrid, o Instituto Geológico 
y Minero e a axuda do daquela director dos Museos Científicos Coruñeses134. O 
seu obxectivo é achegar a cidadanía ao medio natural e o seu coñecemento dun 
xeito divertido e participativo, e para iso conta con tres salas e 40 módulos 
interactivos organizados ao redor de tres áreas: o Universo, a biosfera e o ser 
humano e o medio. Entre outras cousas, permite observar en tres dimensións o 

                                                      
132 Páxina web de Naturnova: http://naturnova.afundacion.org/portal/ 
133 O capítulo dedicado á prensa e o mundo editorial detalla algunhas das obras de divulgación publicadas 

pola Fundación Caixa Galicia. 
134 Datos extraídos do Informe anual Caixanova 2003, dispoñible no Dipòsit Digital de Documents de la 

UAB: http://ddd.uab.cat/pub/infanu/50333/iaCAINOVa2003ispa.pdf 
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fondo da ría de Vigo nunha reprodución dun batiscafo con capacidade para 16 
persoas ou realizar un percorrido polos planetas do Sistema Solar. 

O centro está concibido para todas as idades, pero o seu público maioritario é 
o escolar, que acode en visitas concertadas de martes a venres. En 2015, 
Naturnova recuperou audiencia e recibiu 8332 visitantes, dos cales 7057 foron 
alumnos e alumnas en grupo cos seus respectivos centros educativos, aos que se 
lles ofrece fichas didácticas para cubriren antes, durante e despois da visita. Os 
outros 1265 visitantes foron público xeral que acudiu ás instalacións pola súa 
conta os sábados ou algúns días non lectivos. 

O alumnado de Primaria representa boa parte do que percorre Naturnova en 
visita escolar: no curso 2014-2015, o 84 % do que pasou por Naturnova en 
grupo cursaba esta etapa educativa, segundo reflicten os datos facilitados desde 
o propio centro. Ademais da visita xeral ás instalacións, Naturnova ofrece 
actividades específicas como O baile das abellas  ou Perigo: especies exóticas 
invasoras, que combinan un repaso polos distintos módulos con faladoiros 
sobre temas concretos relacionados co medio natural adaptadas a distintas 
idades. 

No grupo dos visitantes que acoden pola súa conta, hai persoas de todas as 
idades, pero o perfil máis común é o dunha familia de dous adultos e entre un e 
tres cativos, maioritariamente dos 4 aos 11 anos. 

5.2.2. Talleres Diver-experimentando 
Afundación convocou no ano 2015 os talleres estivais de ciencia Diver-
experimentando, dirixidos a nenos e nenas de 7 a 12 anos. O programa, que se 
repetiu nos seus centros de Lugo, A Coruña, Pontevedra e Vigo, consistiu en 
cinco xornadas, de luns a venres, de incursión na bioloxía e a botánica, a física e 
a química, a astronomía e a mecánica. Como colofón, os participantes debían 
deseñar o derradeiro día un invento. Afundación fixou un prezo de 12 euros por 
sesión individual e de 50 para quen acudise a semana completa. 

5.2.3. Exposicións 
O proxecto Ríos de Galicia: Tesouros de Vida foi outra das accións destacadas 
en materia de divulgación científica da Obra Social Caixanova. A cerna foi a 
exposición que xuntou imaxes dos ecosistemas acuáticos de auga doce galegos 
tomadas ao longo de quince anos polo fotógrafo submarino José Luis González. 
Desde a súa inauguración en novembro de 2007 no Centro Social Caixanova, a 
mostra foi exhibida en localidades de toda a comunidade autónoma durante 
varios anos. A iniciativa completouse co documental de media hora Augas vivas 
de Galicia, de Manuel E. Garci, e unha unidade didáctica. 

Caixanova colaborou con anterioridade co fotógrafo José Luis González na 
exposición fotográfica As Cores do Mar de Galicia, un percorrido polos 
ecosistemas mariños galegos. Entre xaneiro de 2002 e marzo de 2012, 
achegouse aos 70 desprazamentos por toda Galicia e exhibiuse tamén en Madrid 
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e Barcelona. Pola súa banda, Caixa Galicia promoveu a finais da década pasada 
a exposición Auga, o Sangue da Terra, encargada a Manuel Valcárcel e 
integrada por unas 80 fotografías e 6 curtametraxes. O proxecto formaba parte 
do programa ambiental da Obra Social Caixa Galicia e tamén se mostrou en 
numerosas localidades. 

5.2.4. Operación Carballo 
O programa centrado no medio natural da Obra Social Caixa Galicia 
desenvolveu diversas accións dirixidas especialmente ao público escolar. Entre 
elas, destaca Operación Carballo, iniciativa desenvolvida en colaboración con 
Canal Ciencia nos cursos 2006-2007 e 2007-2008. Baseada na plantación de 
árbores como vía para promover o coñecemento e o respecto ás árbores 
autóctonas, contou coa participación de 4000 escolares de infantil, primaria e 
secundaria de 63 centros, así como 1000 persoas maiores de 55 anos. 

5.3. A Fundación Empresa-Universidad Galega (Feuga) 

A Fundación Empresa-Universidade Galega defínese como unha entidade 
especializada na transferencia do coñecemento, a innovación e a tecnoloxía 
desde o sistema universitario de Galicia ao mundo empresarial e a sociedade en 
xeral. Fundada en 1982, conta desde o ano 2007 cunha unidade de divulgación 
científica. Na actualidade, segundo se reflicte nas sucesivas memorias de 
actividade de Feuga, a súa acción céntrase sobre todo nunha divulgación 
concibida para profesionais de distintos sectores, pero nos seus primeiros anos 
de vida desenvolveu diversas iniciativas pensadas para un público máis amplo. 
Unha delas consistiu na colaboración, desde outubro de 2007, co suplemento 
Innova de La Voz de Galicia. En colaboración coas tres universidades galegas, 
Feuga coordinou, xestionou e elaborou contidos para publicar nel durante ese 
ano catro páxinas cada quince días co propósito de «difundir os recursos 
científicos da Universidade e a súa interacción co mundo empresarial», unha 
fórmula que se prolongou ata 2009. A oferta científica dos campus galegos 
protagonizou ademais un monográfico en 2008 na revista Scientific American, 
de cuxa coordinación se fixo tamén cargo Feuga135. En relación co mundo dos 
medios, en 2007, creou ademais, en colaboración coa Fundación Efe, as Bolsas 
Galicia de Especialización en Xornalismo de Educación, Ciencia e Tecnoloxía, 
que se mantiveron en 2008; e organizou Divulgacción-Divulgacción en Acción, 
unha actividade formativa deseñada para que os investigadores universitarios 
mellorasen as súas habilidades de comunicación e propiciar unha interacción 
máis directa cos profesionais dos medios de comunicación. 

                                                      
135 Información extraída das memorias de actividades de Feuga, dispoñibles na súa páxina web: 

http://www.feuga.es/gl/sala-de-prensa/informes-y-documentos/category/6-memoria-de-actividades.html 
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Feuga, unha das institucións incluídas no programa da Xunta de Galicia 
Diverciencia, participou nel en 2008 con Tardes de Ciencia, unha actividade 
que buscaba o contacto directo entre os grupos de investigadores e estudantes 
nun ambiente informal como é o das cafetarías. Constou de dúas xornadas, con 
tres sesións simultáneas, no Café Casino de Santiago e atraeu a 120 persoas. 
Dirixíndose ao mesmo público, organizou tamén faladoiros de científicas e 
científicos nas edicións de 2008 e 2009 de Fórum Orienta, entre outras accións. 

6. CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS 

Alén do papel pioneiro das asociacións relacionadas co medio natural, de maior 
tradición, a proliferación de asociacións sen ánimo de lucro dedicadas á 
divulgación científica en Galicia é, en xeral, un fenómeno cunha traxectoria 
aínda curta, dun par de décadas, e cunha última fornada de organizacións que 
agromaron no último lustro. O xurdimento ou o crecemento deste tecido 
asociativo viuse en ocasións favorecido por iniciativas institucionais, como a 
posta en marcha dos Museos Científicos Coruñeses, mais este tipo de 
organizacións saen adiante na maioría dos casos grazas ao esforzo e á 
involucramento persoal do grupo promotor de cada unha delas, a miúdo 
formado por un número reducido de persoas que conseguen ir sumando socios e 
socias. 

A falta dunha análise polo miúdo, as respostas facilitadas por parte das 
asociacións suxiren que, se ben entre os seus membros existen perfís formativos 
e profesionais variados, abundan entre eles as persoas con estudos superiores, 
profesións relacionadas coas ciencias e/ou a docencia e, sobre todo, do sexo 
masculino. 

Aínda que o impacto das actividades desenvolvidas polas asociacións sen 
ánimo de lucro non adoita ser avaliado, semella que xogan un importante papel 
de transmisión de cultura científica ao conxunto da cidadanía en contextos cada 
vez máis variados, desde os escolares ata as festas populares. Estas accións 
execútanse con recursos propios, a través das cotas dos membros, ou de 
subvencións de distintas institucións, públicas ou privadas, cuxa redución nos 
últimos anos limitou, segundo algunhas asociacións, a súa actividade. 

En materia de financiamento de actividades, cómpre salientar o labor de dúas 
fundacións privadas sen ánimo de lucro, Afundación e, de maneira especial, a 
Fundación Barrié. A posta en marcha en 2011 por parte desta última da liña 
estratéxica de «promoción do éxito escolar, educaBarrié» impulsou tanto o 
apoio como o desenvolvemento de accións propias de divulgación científica nun 
momento de forte caída das axudas neste eido das institucións públicas e 
doutras entidades similares. Quizais por iso estea a xerar preocupación entre 
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colectivos dedicados a este campo a percepción de certos cambios neste 
programa, hoxe por hoxe, singular no panorama galego. 

Nun escenario no que non resulta previsible que se recuperen a curto prazo os 
niveis de investimento que houbo no pasado na divulgación da ciencia, tanto 
por parte das administracións públicas como doutras entidades, sería positivo 
que na concesión das subvencións se teña en conta a función de dinamización 
social das asociacións sen ánimo de lucro e a súa capacidade de achegar certa 
cultura científica a públicos e contextos diversos. Igualmente, parece razoable 
propoñer que as asociacións traten de avaliar dalgún xeito o impacto das súas 
actividades máis alá de contar o número de participantes. 

A baixa participación das mulleres nas asociacións vinculadas á divulgación 
da ciencia merece tamén unha reflexión colectiva na procura de fórmulas que 
favorezan a súa incorporación. 

Por último, sería desexable promover o uso do galego tanto nas 
comunicacións como nas actividades destas asociacións. Se ben entre as 
relacionadas co ambiente é o idioma habitual, nas demais o comportamento 
lingüístico é moi variable e queda aínda camiño por percorrer no uso 
normalizado do galego como lingua de divulgación do coñecemento científico. 
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Entre as organizacións que se dedican ao estudo e fomento dalgún campo da 
ciencia, algunhas, sobre todo as máis veteranas, teñen publicacións periódicas 
máis ou menos especializadas nun campo da ciencia que, entre as súas seccións, 
incorporan artigos ou contido de natureza divulgativa. Neste capítulo, quixemos 
reflectir o labor divulgativo ao longo do seu percorrido histórico dalgúns dos 
proxectos máis relevantes, mediante unha ficha técnica que foi cuberta polos 
responsables das distintas publicacións. 

BRAÑA, PUBLICACIÓN DA SOCIED ADE GALEGA DE HI STORIA 
NATURAL (SGHN) 
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Breve descrición histórica 

BRAÑA nace en 1977, nun primeiro intre pensouse en chamala FISTERRA, 
pero elixiuse o seu nome entre catro propostas que tiñan en común ser nomes de 
dúas sílabas e de cinco letras: BRAÑA, CAMPA, FURNA e LUBRE. Naceu 
como primeira revista de investigación en galego e que tiña como alicerce «o 
estudo sistemático da realidade galega» e «que se sabe que un bo coñecemento 
do medio pode ser alicerce seguro pró desenvolvemento socio-económico do 
País». 

Pasou por diversas etapas debido sobre todo polas dificultades do soporte 
financeiro e xa en 2013 relanzouse nunha dupla vertente electrónica e a 
tradicional en papel, pero cunha tiraxe moito máis reducida que permite 
esquecer as vellas limitacións. Actualmente, o requisito máis sobranceiro é a 
publicación bilingüe, galego e inglés, para manter o espírito inicial e fomentar a 
divulgación alén das nosas alfándegas. 

Directores/Coordinadores das distintas etapas 

1977-1981 Francisco Díaz-Fierros Viqueira 
1989  Marisa Castro Cerceda e Luís Freire García 
1994-1996 Xoán Rodríguez Silvar 
1996-2001 Serafín González Prieto e Bernardo Carrión Velasco 
2010  Xosé Lois Rey Muñiz e Serafín González Prieto 
2013-2016 Xosé Lois Rey Muñiz e Álvaro María Rodríguez Pomares 

Periodicidade 

Anual, con varias interrupcións. 
 

Breve descrición do labor e obxectivos de BRAÑA na actualidade 
 
O Boletín BRAÑA publica artigos, notas e descricións bibliográficas sobre 

Flora, Fauna, Xea, Antropoloxía e Arqueoloxía galega ou redactada por 
galegos. 

Ten como obxectivo divulgar a investigación galega e fomentar a presenza de 
autores noveles, sen desbotar o rigor das investigacións. 
 
Colaboradores habituais 
 

Serafín González Prieto, Santiago Bas López, Pablo Torrella Allegue. 
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Tiraxe e distribución 
Cada artigo ou nota aprobada polo comité de redacción é publicado 

electronicamente en aberto e sen restricións de acceso. Está aberta unha lista de 
subscrición gratuíta e cada novo artigo é enviado á lista e socios de SGHN. Ao 
remate de cada ano publícase en papel para a distribución en bibliotecas ou 
persoas interesadas na súa adquisición neste formato. 

 
Número de visitas/descargas dos números/artigos dixitalizados 
 

Non se leva rexistro. 

CERNA, REVISTA DA ASOCIACIÓN  GALEGA PARA A DEFENS A 
ECOLÓXICA DE GALIZA (ADEGA) 

 

Breve descrición histórica 

CERNA – Revista galega de Ecoloxía e Medio Ambiente é unha publicación 
periódica da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA). Como 
tal, sucedeu á revista Albadrabranca, da que se publicaron 3 números antes de 
1990. Entre 1990 e 1992, publicáronse 5 números baixo o cabezallo de 
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«ADEGA», aparecendo o nº 6 en 1993 xa baixo o cabezallo CERNA, que se 
mantivo até a actualidade (nº 74 en decembro de 2015). A partir do nº 71 
(2014), a edición pasa a ser dixital, publicándose un anuario en papel cunha 
selección dos contidos da edición dixital. 

Co nacemento da revista ADEGA en 1986, xorde a primeira publicación 
galega específica en contidos medioambientais que, posteriormente, en 1993, 
adoptaría o nome de CERNA e asumiría un carácter máis xeral dirixido a todo o 
público galego. Esta reconversión debeuse á demanda dunha publicación 
divulgativa sobre o ecoloxismo e o medio natural de Galiza que nos anos 90 
exercía o movemento ecoloxista galego ante a chegada de proxectos fortemente 
impactantes co noso territorio e tamén dado o aumento no número de 
afiliados/as que estaba acadando esta organización ADEGA. CERNA naceu co 
obxectivo de informar e concienciar a sociedade galega sobre as cuestións 
ambientais do país. Hoxe en día, a revista CERNA é a única publicación de 
ámbito galego de carácter ecoloxista e que se centra na divulgación de contidos 
relativos medio ambiente galego. 

Directores/Coordinadores das distintas etapas 

Até 1992, a publicación contou con diversos coordinadores. Foi a partir do nº 6 
cando se establece un Consello de Redacción formal que foi variando os seus 
membros ao longo dos números posteriores. En toda esta primeira etapa foi 
fundamental o traballo voluntario de Joam Carmona, Elvira Cienfuegos, Esther 
Rodríguez, Xesús Pereiras, ou Manuel Soto, entre outras persoas. A partir do nº 
39 (2003), aparece reflectido como director/coordinador Manuel Soto, e no nº 
50 (2006) incorpórase Belén Rodríguez como redactora, dando lugar a unha 
nova etapa máis profesionalizada que se mantén até a actualidade. Desde 2008 
(nº 54), tanto a coordinación como o traballo de redacción correu da man de 
Belén Rodríguez, coa colaboración de Manuel Soto como director. 

Actualmente, complementan o cadro técnico de CERNA: 
Dirección: Manolo Soto  
Redacción e publicidade: Belén Rodríguez 
Deseño e maquetación: Distrito Xermar 
Fotografía: Distrito Xermar, Ramsés Pérez, arquivo ADEGA, autores 

indicados. 
Administración: Silvia Amor 
Comité de redacción: Manuel Soto, Belén Rodríguez, Xesús Pereiras, Ramsés 

Pérez, Xosé Salvadores, Alberte Sánchez. 
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Periodicidade 

Actualmente, acadou a súa edición número 74. Entre 1993 e 2013, editáronse de 
forma continuada entre 2 e 5 números anuais, cunha extensión que variou entre 
as 40 e as 76 páxinas en formato A4. Polo tanto, a periodicidade media resultou 
ser cuadrimestral (2,9 nº/ano entre 1990 e 2015). Progresivamente, foi 
introducindo páxinas a cor, contando na actualidade con todas as súa páxinas a 
cor. 

En 2014, naceu a revista Cerna dixital (http://adega.gal/revistacerna) e 
dispúxose a elaboración de 3 números dixitais e un número anual impreso 
(Anuario Cerna) que sería unha recompilación de artigos publicados na canle 
dixital. Esta reconversión debeuse á demanda cada vez máis ampla de acceso á 
revista en formato dixital e tamén ao elevado custo económico, non asumible 
para a organización, e á falla de axudas institucionais para poder imprimir máis 
de 10 000 exemplares ao ano. 

Breve descrición do labor e obxectivos de CERNA na actualidade 

 •Poñer a disposición da sociedade unha publicación periódica galega relativa 
á protección e conservación do patrimonio ambiental e cultural de Galiza, 
que ata o momento é a única na comunidade. 

 •Divulgación na lingua propia da riqueza natural de Galiza. 
 •Promover un modo de vida sostible mediante a sensibilización e o 

compromiso ambiental. 
 •Contribuír ao coñecemento da identidade propia, sustentada na lingua e na 

paisaxe cultural. 
 •Promover a interacción de coñecementos que inciden no medio e que 

proceden de varios eidos de investigación ou de traballo da sociedade. 
 •Estimular a poboación galega na conservación e recuperación dos bens 

patrimoniais, etnográficos, lingüísticos e culturais. 
 •Ofrecer material divulgativo de calidade, rigoroso na información e 

accesible por todo o tipo de públicos. 
 •Servir de medio de transmisión das inquedanzas, reivindicacións e 

campañas do movemento ecoloxista galego; das sinerxías creadas entre 
colectivos defensores do patrimonio ou interventores directos sobre o 
territorio e de proxectos de investigación ou científicos que teñen incidencia 
no noso medio e que son explicados de forma divulgativa. 

 •En definitiva, CERNA busca informar e formar a sociedade galega no 
desenvolvemento sustentable e a defensa do patrimonio natural e cultural de 
Galiza. 
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Colaboradores habituais 

Os nosos colaboradores habituais proceden do movemento ecoloxista galego, da 
propia organización ADEGA, das diferentes universidades, centros de 
investigación e/ou departamentos científicos que tratan cuestións relativas aos 
diferentes campos de investigación relacionados co medio ambiente, 
especialistas en determinados eidos ambientais, colectivos ou plataformas que 
están a traballar na defensa do ambiente aínda non sendo estritamente 
ecoloxistas, técnicos ambientais dos concellos, empresas que inciden no sector 
ou que buscan xeitos alternativos de xestionar o territorio, afeccionados con 
coñecementos específicos en certos campos da natureza, etc. 

Tiraxe e distribución 

A tiraxe impresa de Cerna ao longo destes anos variou entre os 1200 e os 3500 
exemplares por edición. Actualmente, estanse a imprimir 1500 exemplares de 
cada edición impresa que se distribúen entre as persoas afiliadas de ADEGA 
que así o demandan e subscritores. O noso propósito é atopar a suficiente 
estabilidade económica para recuperar unha tiraxe superior e a distribución de 
CERNA de forma gratuíta en centros públicos de ensino, bibliotecas, colectivos 
sociais e ambientalistas, organismos oficiais, etc. 

Número de visitas/descargas da versión dixital 

Durante o ano 2016, o número de visitas/descargas de Cerna desde a súa web 
superou as 25 000 descargas. A través das redes sociais conta con máis de 10 
000 seguidores. 
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BOLETÍN DAS CIENCIAS, PUBLI CACIÓN DA ASOCIACIÓN DOS  
ENSINANTES DE CIENCIAS DE GALICIA (ENCIGA) 

 

Breve descrición histórica 

ENCIGA créase o 18 de xaneiro de 1988, pero anteriormente xa se constituíra 
unha Comisión Xestora que sería a encargada de crear a asociación. A 
constitución tivo lugar un 11 de novembro de 1987, sendo o primeiro presidente 
Frutos Fernández González e actuando como secretario Ramón Cid Manzano. 

Os primeiros pasos desta organización foron a realización dunhas Xornadas 
de Debate co título «As Ciencias na Reforma», celebradas en Santiago, o 8 e 9 
de abril de 1988, do I Congreso da ENCIGA, os días 10, 11 e 12 de novembro 
do mesmo ano en Betanzos, e a presentación na Casa das Ciencias da Coruña do 
número 0 de Boletín das Ciencias. 

En 1991, no IV Congreso Anual da ENCIGA celebrado en Tui, constituíuse a 
Sección de Matemáticas da ENCIGA que pasou a formar parte da Federación 
Estatal de Sociedades de Profesores de Matemáticas. 

Durante os 28 anos de existencia (ata o actual 2016), ENCIGA contou con 
catro presidentes: o xa mencionado Frutos Fernández González, Xosé Mendoza 
Rodríguez, José Manuel Facal Díaz e o actual presidente Paulino Estévez 
Alonso. 
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Na actualidade, conta con máis de 650 socios, sendo a asociación de 
ensinantes de Galicia con maior número de asociados, ademais da asociación de 
profesores máis antiga de España e unha das máis veteranas de Europa. 

O número 0 do Boletín das Ciencias imprimiuse nos talleres de La Voz de 
Galicia na Coruña en maio de 1988. A partir deste, publicáronse 81 números 
máis ata este momento (marzo de 2016). 

Na súa conformación, tomouse como modelo de formato a revista Education 
in Sciencie da ASE (Association for Science Education). 

A extensión dos boletíns varía entre 11 e 17 artigos, contando cunha media de 
12 artigos por boletín. Nesta conta de artigos, excluímos os boletíns especiais e 
aqueles dedicados ao Congreso Anual de ENCIGA. 

Directores/Coordinadores das distintas etapas 

1ª Etapa: 
Coordinador: Frutos Fernández González 
Colaboradores: Pilar Abraldes, Ramón Cid Manzano 
 
2ª Etapa: 
Coordinador: Manuel Alonso Mougán 
Colaboradores: Antón Castelo Santabaia, Manuel Díaz Regueiro, Manuel 

Lamelo Iglesias, Miguel Rodríguez González, Manuel Torreira 
 
3ª Etapa: 
Coordinador: Antonio Fernández Barro 
Colaboradores: Mª José Campello Navarro, Francisco Gallego Fouz, José 

Graña Carrodeguas, Andrés Lamas Seco, José A. Pérez Cribeiro, Enrique 
Pujales Martínez, Alejandro Rey López. 

 
4ª Etapa: 
Coordinadores: Ramón Cid Manzano e Rafael Sisto Edreira 
Colaboradores: Luís Cachafeiro Chamosa, Elvira Cienfuegos López, Juan R. 

Gallástegui Otero, Rosario García-Echave López, Antón Labraña Barreiro. 
 
5ª Etapa: 
Coordinador: José Facal Díaz 
Colaboradores: Luís Cachafeiro Chamosa, Juan R Gallástegui Otero, Antón 

Labraña Barreiro. 
 
6ª Etapa: 
Coordinador: Paulino Estévez Alonso e Manuel Bermejo Patiño 
Colaboradores: Luís Cachafeiro Chamosa, Juan R Gallástegui Otero, Antón 

Labraña Barreiro Ramón Cid Manzano. 
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Periodicidade 

A periodicidade do Boletín das Ciencias foi variando ao longo do tempo. Nos 
primeiros 5 anos, contou cun periodicidade de tres números anuais, para pasar 
desde 1994 a 2001 a catro números. A partir de 2001, a súa presenza foi na case 
a totalidade deses anos de dous números por ano. 

O último número publicado, no momento de redactar esta ficha, é o Nº 81 
aparecido en novembro de 2015. 

Breve descrición do la bor e obxectivos do Boletín das Ciencias na 
actualidade 

O Boletín das Ciencias é a publicación institucional da ENCIGA que dá 
cumprimento ao artigo nº 2 dos estatutos. O Boletín ten como finalidade poder 
achegar ao profesorado os avances e innovacións neste ámbito que posibiliten 
mellorar a calidade do ensino das ciencias. Un boletín que cumprise co 
propósito de dotar as e os ensinantes galegas de numerosos recursos que 
puidesen poñer en práctica nas súas aulas. 

Nos primeiro anos, o Boletín contaba con sete seccións fixas: Presentación, 
Secretaría, Seguridade no Laboratorio, Grupos de Traballo, Curiosidades, 
Novas e Ciencia e Ocio. 

Co paso dos anos, estas seccións foron mudando, aparecendo sen 
continuidade prefixada, tomando o protagonismo os artigos dos propios 
asociados e asociadas ao redor de propostas didácticas, experiencias, 
divulgación etc. Tamén durante varios números apareceu a sección denominada 
«A Tribuna do Invitado», onde se convidaba a publicar a unha persoa non 
asociada a ENCIGA. Nesta sección teñen colaborado numerosos profesores e 
profesoras da Universidade ou científicos. Entre esas colaboracións hai que 
destacar a de dous Premios Nobel: Jack Steinberger, Nobel de Física en 1998, e 
Sheldon Lee Glashow, Nobel de Física en 1979. Estas dúas colaboracións 
producíronse no mesmo número, o 70 de xullo de 2010. 

Tamén se incorporou ao Boletín de Ciencias a Historia da Ciencia con 
numerosos artigos, e mesmo dedicando algún monográfico, como foi o caso do 
número adicado a Antonio Casares Rodríguez en 2012. 

As publicacións da revista están na súa maioría en galego. Mesmo aqueles 
artigos que envían os colaboradores noutros idiomas (castelán, inglés,…) son 
traducidos para o galego co previo permiso do autor. 

Breve descrición dos contidos de natureza divulgativa na actualidade 

Debido a que a revista está dirixida ao profesorado de ensino non universitario, 
co obxectivo principal de presentar experiencias didácticas, a orientación 
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divulgativa vai unida en moitos casos ao achegamento dos lectores de feitos, 
fenómenos ou datos que non son de coñecemento xeral no ámbito educativo. De 
especial relevancia son os frecuentes artigos dedicados á Historia da Ciencia. 
Un caso especial, de grande importancia divulgativa, ten que ver cos 
monográficos da revista dedicados á Física, aos incendios, á Mendeleiev e a 
Antonio Casares Rodríguez. 

Colaboradores habituais 

Non existen na revista «colaboradores habituais» no sentido habitual desta 
acepción noutros tipos de revistas. A maioría dos autores dos artigo son 
profesores e profesoras de ensino non universitario que participaron en 
diferentes números da revista. 

Polo alto número de artigos publicados, podemos destacar os seguintes: 
Manuel Bermejo Patiño, Luís Cachafeiro Chamosa, Constantino Armesto 
Ramón, Ramón Manzano, Antón Labraña Barreiro e Antonio Vidal González. 

Tiraxe e distribución 

A tiraxe actual é de 2000 exemplares. 
A distribución principal realízase directamente por correo aos domicilios dos 

asociados e asociadas. Unha segunda distribución realízase a un bo número de 
bibliotecas de Galicia e de centros de ensino público secundario. 

Número de visitas/descargas da versión dixital 

Dado que a revista está só parcialmente en formato PDF no sitio web de 
ENCIGA, non ten valor estatístico o dato das descargas da versión dixital. 

O dato que podemos dar é que o Pagerank da web de ENCIGA é de 5. 
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GAMMA, PUBLICACIÓN DA ASOCIACIÓN GALEGA D O 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA (AGAPEMA) 

 

Breve historia de GAMMA 

AGAPEMA fúndase en decembro de 2000 como a primeira asociación de 
profesores e profesoras de Matemáticas de Galicia. Ademais de organizar 
actividades de formación e de todo o tipo dirixidas ao alumnado e profesorado 
de Galicia, dende o primeiro momento faise realidade a idea, ambiciosa para 
unha sociedade de recente creación, de editar unha publicación que, co paso do 
tempo, se foi convertendo nun sinal de identidade de AGAPEMA. 

Deste xeito, nace GAMMA (Galicia e Matemáticas), da que se publica o 
primeiro número en setembro de 2001, menos dun ano dende o nacemento de 
AGAPEMA. GAMMA nace baixo a dirección de Manuel Díaz Regueiro, 
presidente da asociación, que traballa en estreita colaboración cos profesores 
ferroláns Luis Puig Mosquera e Xurxo Mejuto Couce. Estes dous profesores 
ocuparían, de xeito compartido, a dirección da revista dende o número 3 ata o 
número 12, publicado no ano 2012, ano no que son substituídos pola profesora 
coruñesa Sandra Sambade Nieto, que mantén esa responsabilidade a día de 
hoxe. 
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Obxectivos de GAMMA 

A revista trata temática moi variada, pero poderiamos clasificar estes temas en 
catro bloques: artigos de divulgación matemática, artigos sobre investigación en 
educación matemática, presentación de experiencias educativas e, por último, 
artigos sobre actividades organizadas por AGAPEMA. 

O principal obxectivo da publicación é o de ser o referente principal para o 
profesorado de Matemáticas de Galicia, coidándose para iso a calidade dos 
artigos mediante un rigoroso sistema de revisión. 

Estrutura da revista 

Na súa primeira etapa, que abrangue dende o seu primeiro número en 2001 ata o 
12º número, publicado en 2012, a estrutura da revista incluía algunhas seccións 
fixas e outras que foron variando nalgún número. Entre as seccións fixas, 
podemos atopar Educación Matemática, Estatística, Matemáticas, Historia das 
Matemáticas, Recensións, Colaboracións e Experiencias Educativas. 

No ano 2014, aparece o número 13 de GAMMA, editado xa en formato 
dixital, na que hai unha sección para artigos sen diferenciar a súa temática, e 
outras dedicadas a GeoGebra, Blogues e webs matemáticas, Matemáticas e 
Arte, Materiais manipulativos, Prensa e Matemáticas, Recensións e Actividades 
de AGAPEMA. 

Edición, publicación e difusión 

A revista foi publicada en papel dende o ano 2001 ata o ano 2012, cunha 
periodicidade anual. A súa edición correspondeu neses anos directamente a 
AGAPEMA, sendo impresa a revista na cidade de Lugo. 

Para esta edición, AGAPEMA contou ao longo de varios anos con 
subvencións que a Dirección Xeral de Política Lingüística concedía a 
publicacións en lingua galega. Tamén se contaba con colaboración institucional, 
concretamente dos Centros de formación de Profesorado, para a súa distribución 
aos socios e socias de AGAPEMA. 

A tiraxe de cada número da revista era de 600 exemplares, que eran recibidos 
de xeito gratuíto por todos os socios e socias de AGAPEMA. Tamén se 
enviaban exemplares ás restantes asociacións de profesores de Matemáticas 
existentes no Estado, dentro dun programa de intercambio. Por último, en 
congresos e actividades de formación do profesorado organizadas por 
AGAPEMA, os asistentes recibían exemplares de GAMMA como parte da 
documentación da actividade. 

Na actualidade, a revista publícase en soporte dixital, sendo accesible a todo 
o público. Pódese descargar de xeito gratuíto, tanto a revista completa como 
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artigos concretos, na web da asociación, na ligazón 
http://www.agapema.org/?q=node/316 

Temas e colaboracións 

Os temas tratados na revista son moitos e moi variados, polo que non parece 
axeitado facer unha relación exhaustiva deles. Porén, hai persoas que, coas súas 
colaboracións, tiveron unha importancia moi relevante no feito de que 
GAMMA chegase a ser o que é a día de hoxe, entre as que destacan: 

-Manuel Díaz Regueiro. Primeiro presidente de AGAPEMA, primeiro 
director de GAMMA e autor de numerosas colaboracións na revista. As 
temáticas tratadas neles son moi variadas, pero nos últimos números centrouse 
maioritariamente no estudo da relación entre as Matemáticas e a cultura antiga 
en Galicia: petróglifos, símbolos celtas, etc. 

-Ricardo Moreno Castillo. Catedrático madrileño e profesor da Universidade 
Complutense, colaborador habitual na sección de Historia das Matemáticas. 

-Mercedes Sampedro Yáñez. Profesora de secundaria coruñesa, que publicou 
varios artigos en GAMMA nos que dá a coñecer e analiza o traballo de 
matemáticos e científicos galegos como Víctor Vázquez Queipo, José 
Rodríguez González, o legado científico de Afonso X, Eduardo García Rodeja, 
etc. 

-María J. Wonemburger Planells. Para AGAPEMA é unha honra poder dicir 
que contou coa colaboración desta célebre matemática galega en diversas 
actividades, entre as que contamos a publicación de varios artigos en GAMMA. 
María Wonemburger é socia de honra de AGAPEMA. 

-Manuel Pazos Crespo «Coque». Figura principal no eido da innovación en 
Educación Matemática e Formación do profesorado en Galicia. Coque escribiu 
numerosos artigos relacionados co emprego de materiais no ensino. 

GAMMA tamén contou con colaboradores de enorme prestixio no campo da 
divulgación matemática e a investigación, tanto en matemáticas como en 
educación matemática, entre os que destacan Luis Balbuena Castellano, Claudi 
Asina Catalá, Carmen Batanero, etc. 
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CIENCIA RÍAS BAIXAS, REVISTA DA AGRUPACIÓN 
ASTRONÓMICA RÍAS BAIXAS 

 

Breve descrición histórica 

Comenza a publicación da revista Ciencia Rías Baixas  coa a edición do 1º 
número en febreiro do 2007 e nace coa vocación de complementar as 
actividades de divulgación científica da nosa agrupación, dar a coñecer 
precisamente esas actividades, e de posibilitar a publicación de traballos nos 
seus respectivos campos, de científicos tanto galegos como de fóra de Galicia. 
Durante a súa existencia, houbo achegas de membros da propia agrupación, de 
traballo de campo de astrónomos aficionados doutras asociacións, 
astrofotografías, artigos de destacados científicos de prestixio, dende 
astrofísicos, incluídos descubridores de asteroides e planetas ananos, como o 
Dr. Ignacio Ferrín, xeólogos planetarios como o Dr. Francisco Anguita, 
astrobiólogos investigadores da NASA, como o Dr. Alfonso F. Davila, e mesmo 
físicos como os premios Nobel, o Dr. Murray Gell-Mann, ou o Dr. Leon M. 
Lederman... E procuramos seguir tamén con traballos como o dos enxeñeiros da 
Universidade de Vigo que participan nas misións dos satélites Xatcobeo e que 
achegan información científica e tecnolóxica aos lectores da revista. 
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Directores/Coordinadores das distintas etapas 

O director da revista é dende o seu inicio: D. Fernando Mori Díez, avogado 
especialista en Dereito espacial, na primeira etapa colabora como director 
adxunto, D. Antolín Franco, xa retirado. Actualmente tamén participo na 
coordinación, un servidor (Francisco Novoa, actual presidente da agrupación), e 
outros membros da actual xunta directiva, como D. Pablo Martínez. 

Periodicidade 

Inicialmente, a periodicidade era semestral grazas ás axudas de diferentes 
entidades (Caixanova, Deputación de Pontevedra, ou Consello Social da 
Universidade de Vigo), actualmente, debido a falta de recursos, a revista é 
anual. 

Breve descrición do la bor e obxectivos de CI ENCIA RÍAS BAIXAS na  
actualidade 

Mantéñense os obxectivos e labor inicial: divulgación da Ciencia en xeral e, en 
particular, da astronomía e cosmoloxía, metodoloxías do traballo científico. 
Anunciar eventos científicos, en particular, astronómicos e as actividades 
principais da agrupación. 

Breve descrición dos contidos de natureza divulgativa na actualidade 

Esencialmente, principais noticias científicas de actualidade que resulten de 
interese. Artigos da metodoloxía de traballo da observación astronómica, 
Astrofotografía. Historia da Ciencia, e de significados científicos. Capítulos da 
Historia do Sistema Solar e da Terra. A evolución humana e as achegas dos 
xacementos de Atapuerca. Enigmas da Ciencia. Aceleradores de partículas, 
Cosmoloxía... 

Artigos de Dereito espacial, eventos astronómicos, e actividades. 

Colaboradores habituais 

O editorial e as páxinas de eventos corren ao cargo do presidente, 
vicepresidente, e no seu caso, outros membros da xunta directiva. Colaboran 
habitualmente distintos científicos da Universidade de Vigo, e algúns 
astrónomos afeccionados socios ou non socios da agrupación, Manuel A. Castro 
Gil, Dr. enxeñeiro da UNED, Raúl López García, membro do equipo de 
divulgación do Museo da Evolución Humana de Burgos e dos xacementos de 
Atapuerca, Alfonso F. Davila, astrobiólogo, investigador do Centro Ames da 
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NASA, e do Instituto SETI, Ignacio Ferrín, astrofísico da Universidade de 
Antioquía (Colombia), especialista en cometas e descubridor de corpos menores 
do Sistema Solar, Jose Mª Cordobés, Dr. en Física, que traballou no CERN e 
dirixe o club de Física E. Fermi, etc... E tamén a colaboración eventual de 
científicos de prestixio como os anteriormente mencionados, os Dres. Murray 
Gell-Man, Leon Lederman, ou Francisco Anguita. 

Tiraxe e distribución 

A tiraxe habitual é duns 500 exemplares. A revista repártese aos socios, 
bibliotecas destacadas das provincias de Ourense e Pontevedra, centros 
educativos, asociacións e fundacións culturais en Galicia, organismos e 
colaboradores das Universidades galegas, colaboradores de museos e centros de 
investigación, tanto de Galicia como de fóra, como da Universidade Autónoma 
de Barcelona, Complutense de Madrid, Museo da Evolución Humana de 
Burgos, IAC, IAA, UNED, e algúns centros do CSIC... Tamén a concellarías 
dalgúns concellos e outros organismos oficiais que dalgún xeito colaboraron coa 
agrupación, e a Federación de Asociaciones Astronómicas de España á que 
pertencemos. 

Número de visitas/descargas da versión dixital 

Unhas 1200 visitas dos 8 primeiros números editados na versión dixital. 
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NOVA ACTA CIENTÍFICA COMPOSTELANA (NACC) 

 

Aínda que se trata dunha revista especializada que publica traballos 
científicos de investigación, a NACC merece aquí un breve comentario xa que, 
desde o ano 2013, nunha nova etapa dirixida por M. Jesús Aira e Marcos 
González, ten unha sección fixa específica para «Artigos de divulgación» na 
que se publican breves ensaios de divulgación e pensamento, dirixidos 
principalmente a investigadores do eido das ciencias naturais. Nesa sección, 
teñen publicado artigos de divulgación científicos como Juan I. Pérez Iglesias, 
Jaime Gómez Márquez, Adolfo Cordero Rivera ou José Manuel López Nicolás, 
entre outros. 
  



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 
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Neste capítulo vaise abordar un tipo de actividade de divulgación científica coñecida 
como «Feira de ciencia». Non podo comezar sen facer unha mención especial ao 
traballo de estudo e análise que ten desenvolvido o profesor Antonio Gregorio Montes 
ao redor das feiras científicas e que se pode consultar online na súa wiki 
http://feirasdeciencia.wikispaces.com/. Este traballo tennos resultado enormemente útil 
para definir o universo de feiras de ciencia en Galicia e localizar os contactos de quen as 
organiza. 

En primeiro lugar, cómpre determinar o que entendemos como feira de ciencia. 
Neste senso, imos falar daquela actividade na que escolares de distintos niveis expoñen 
e explican os seus proxectos científicos e tecnolóxicos a outros escolares e/ou a un 
público xeral. Malia que existe unha gran variedade de feiras científicas, todas elas 
reúnen, polo menos, as seguintes características que as definen: o protagonista é o 
estudantado (tanto como organizador como expositor e como público); os proxectos 
teñen carácter experimental (en inglés, este tipo de prácticas coñécense como hands-on 
science) e están abertas a un público xeral. 

Para Alan Ward, profesor, formador de formadores e consultor educativo, unha feira 
de ciencia é «unha actividade presentada por rapaces e rapazas na escola, na que outras 
rapazas e rapaces e adultos van ver, aprender e comentar unha variedade de exposicións 
e actividades sobre ciencia e tecnoloxía. O obxectivo é poñer sobre a mesa ideas 
científicas divertidas e marabillosas, e un xeito excitante de atopar interese e significado 
en todos os campos da vida»1. 

Antonio Gregorio, pola súa banda, define as feiras de ciencia como «eventos nos que 
se expoñen traballos escolares de temática moi diversa nun ámbito científico. A súa 
realización está baseada no alumnado: están feitas principalmente por estudantes para 
seren visitadas tamén de xeito principal por estudantes, aínda que interveña persoal 
organizador (profesorado ou institucións educativas ou de difusión científica) e poida 
acudir tamén toda clase de público externo. A súa concepción difire moito duns a outros 
lugares, non dependendo o evento só da xeografía, senón máis ben da institución que a 
convoque e dos obxectivos asignados». 

Gregorio establece distintas clasificacións en función dunha serie de criterios. 
Segundo a entidade que organiza a feira, atopariámonos con feiras organizadas por 
centros de ensino (infantil, primaria, secundaria, universidadade); por institucións e 
asociacións de ámbito local ou rexional; por institucións e asociacións de ámbito 
nacional e por aqueloutras de ámbito internacional. Tamén se poderían dividir en feiras 
xerais e feiras temáticas; aquelas máis centradas na investigación e comunicación de 
traballos ou na difusión de coñecementos; etc. 

                                                      
1  WARD, Alan: Planning: Organizing and staging a school science fair, School science review, 1994, 

vol. 75, no 273, pp. 41-47, comentado por Antonio Gregorio Montes en 
http://feirasdeciencia.wikispaces.com 
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En canto ao tipo de traballos que se expoñen nestas feiras, segundo Alan Ward, 
poden ser de distinto tipo: «unha mostra de información (como nace unha formiga), un 
modelo que amose unha idea técnica ou científica (como funciona un foguete), unha 
experiencia (protexe a pel dunha mazá ao froito da enfermidade?) ou algo divertido 
(unha botella que bota auga na túa cara)» 2.  

ENTREVISTAS AOS SEUS ORGANIZADORES E VISITA ÁS 
FEIRAS 

Para levar a cabo esta investigación, empregouse unha metodoloxía de tipo cualitativo 
por tratarse dun universo de mostra moi reducido que permitía chegar á práctica 
totalidade. En primeiro lugar, comezouse por unha revisión da bibliografía existente ao 
redor das feiras científicas e, máis concretamente, sobre este fenómeno en Galicia. Aquí 
xogou un papel fundamental o traballo de recompilación e análise que ten desenvolvido 
o profesor Antonio Gregorio Montes, así como as comunicacións presentadas a 
congresos como o de ENCIGA por outro persoal docente e organizador de feiras. A 
continuación, realizáronse entrevistas en profundidade a unha selección de 
organizadoras e organizadores das principais feiras científicas en Galicia e pasóuselle 
unha entrevista aberta aos doutras tantas. Ademais, visitáronse persoalmente algunhas 
delas (Día da Ciencia na Rúa, Galiciencia). En concreto, realizáronse dúas entrevistas 
en profundidade con Antonio Gregorio, organizador da Feira de Ciencia de Ribadeo, e 
con Javier Novelle, presidente da Asociación de Amigos da Casa das Ciencias e 
organizador do Día da Ciencia na Rúa, e enviáronse e responderon outras cinco 
entrevistas abertas aos organizadores e organizadoras das feiras: Galiciencia de 
Tecnópole (Parque Tecnolóxico de Galicia), Expociencia Guillelme Brown, Semana da 
Ciencia no IES Nº 1 de Ribeira, Feira das Ciencias no IES Alfredo Brañas de Carballo e 
Mostra de Tecnoloxía de APETEGA. Cómpre sinalar que todas as persoas e entidades 
contactadas atenderon a demanda de información. 

O PANORAMA XERAL DAS FEIRAS DE CIENCIA EN GALICIA 

Na última década, asistimos á aparición de numerosas feiras de ciencia en Galicia, 
principalmente impulsadas por docentes e centros de ensino co obxectivo de mudar o 
xeito de ensinar ciencias nos seus respectivos centros, dun método convencional a unha 
metodoloxía experimental ou indutiva, na que o estudantado sexa o protagonista. A 
maioría destas feiras tiveron unha vida efémera e non chegaron a consolidarse, 
probablemente porque a súa organización esixe un grande esforzo e iso require a 
implicación dunha ou varias persoas e do propio centro ou organización. Porén, media 
ducia de feiras acadaron a madurez e conseguiron consolidarse no tempo grazas á 

                                                      
2  WARD, Alan: Planning, organizing and staging a school science fair, School science review, 1994, 

vol. 75, no 273, pp. 41-47, comentado por Antonio Gregorio Montes en 
http://feirasdeciencia.wikispaces.com 
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tenacidade habitualmente dunha persoa ou persoas que asumiron o proxecto 
persoalmente. 

A maioría destas feiras están organizadas por centros de ensino de primaria e 
secundaria, aínda que tamén atopamos casos de feiras organizadas por asociacións como 
o Día da Ciencia na Rúa, organizado pola Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, 
ou a Mostra de Tecnoloxía, organizada pola Asociación de Profesores de Tecnoloxía de 
Galicia (APETEGA), ou mesmo institucionais como Galiciencia, organizada polo 
Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole que depende da Consellaría de Economía, 
Emprego e Industria da Xunta de Galicia, ou Pontenciencia: a feira da miniciencia, 
organizada polo Concello de Pontevedra. 

O obxectivo principal deste tipo de iniciativas varía en función de quen se encargue 
da súa organización. Así, predomina o obxectivo educativo e didáctico cando quen 
organiza é un centro de ensino ou un profesor ou unha profesora; con todo, cando a 
entidade organizadora é unha asociación ou institución, búscase máis a difusión da 
cultura científica e tecnolóxica entre a sociedade. En calquera caso, hai en todas elas un 
obxectivo de motivación, isto é, fomentar entre os mozos e mozas a creatividade e as 
vocacións científicas. 

Podemos enunciar os seguintes obxectivos xerais das feiras de ciencia en Galicia: 
formar o estudantado no método científico, co desenvolvemento dun proxecto de 
investigación; aumentar os coñecementos científicos dos participantes pola vía da 
experimentación, empregando o método indutivo no canto do método dedutivo; 
transmitir a utilidade da ciencia e a súa aplicabilidade na vida cotiá; transmitir o lado 
lúdico da ciencia, favorecendo un achegamento empático da xente nova cara ao 
coñecemento científico; fomentar as vocacións científicas entre os mozos e mozas; e 
espertar no público o interese pola ciencia e a tecnoloxía a través da mostra de 
experimentos científicos divertidos e sorprendentes. 

Neste punto, cómpre aclarar que todos os eventos de comunicación da ciencia teñen 
unha compoñente educativa, entendendo aprendizaxe como unha adquisición individual 
de ferramentas e habilidades a nivel social, ético e físico, segundo apuntan as autoras e 
autores do Libro Branco dos Eventos de Comunicación da Ciencia en Europa3. Neste 
senso, pódense definir dous tipos de aprendizaxe, de novo segundo os autores e autoras 
deste informe: a aprendizaxe formal, que debe ser descrita como un cambio sistemático 
de comportamento a través da adquisición de información (coñecemento) observando 
cambios na contorna; e unha aprendizaxe informal, como todo aquilo que é desenvolto a 
partir de experiencias vitais, fóra dun marco educativo formal. Nesta dicotomía, 
aprendizaxe formal e informal, que algúns e algunhas especialistas en didáctica da 
ciencia consideran obsoleta, D.W. Livingstone4 establece que aprendemos nun 70% 
pola vía informal e un 30% na vía formal. De aí que a aprendizaxe informal sexa un 
método moi eficaz de aprendizaxe e especialmente interesante para a xente nova. 

No tocante ao público, na maioría destas feiras, a mostra está dirixida ao propio 
estudantado. Por unha banda, están os e as estudantes que expoñen os seus traballos, 
individualmente ou en grupo, que aprenden a desenvolver un proxecto de investigación 
e que tamén asisten á explicación dos seus compañeiros e compañeiras. Pola outra, o 

                                                      
3 Science Communication Events in Europe: White Book. EUSCEA (European Science 

Communication Events Association), 2005. 
4  LIVINGSTONE, D. W.: Working and Learning in the Information Age: a Canadian Profile. Ottawa. 

Canadian Policy Research Networks 
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resto de alumnado do mesmo centro e doutros centros de ensino da contorna que asisten 
como público. Son moi poucas as feiras que están dirixidas principalmente a un público 
xeral e que, polo tanto, están programadas nun horario e cun formato que facilite a 
asistencia da máxima afluencia de público posible. Agora ben, a maioría das feiras 
escolares reservan un oco no seu calendario para a visita do público xeral e das familias 
do alumnado que participa. 

O financiamento destas feiras depende en gran medida da súa dimensión. 
Habitualmente, as feiras organizadas por centros de ensino acostuman ser máis 
modestas e adoitan autofinanciarse con fondos do propio centro, departamento ou 
algunha axuda puntual dalgunha entidade ou empresa local. As feiras de maior 
dimensión requiren dun maior orzamento e, polo tanto, contan con financiamento 
público, ben a través de convocatorias públicas, como a desaparecida Diverciencia 
(2006-2010) da Xunta de Galicia ou a Convocatoria de Axudas para o Fomento da 
Cultura Científica, Tecnolóxica e da Innovación da Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT). Neste último caso, ademais inclúe unha modalidade 
específica dirixida a financiar as feiras da ciencia. 

Por último, imos referirnos ao procedemento de avaliación deste tipo de eventos en 
Galicia. Acotío non se realiza unha avaliación formal da actividade a través dalgún 
instrumento de medición da satisfacción tanto do público asistente como das persoas 
participantes, senón que se mide a través doutros instrumentos informais como a 
recollida non sistemática da opinión de quen asiste, a asistencia aproximada de público, 
o número de participantes, etc. 

Neste caso, imos analizar máis polo miúdo tres exemplos de feiras de ciencia, que 
están organizadas por distintos tipos de entidades, que teñen unha longa traxectoria e, 
polo tanto, podemos afirmar que están consolidadas en Galicia. 

FEIRA DA CIENCIA DE RIBADEO 

A feira do Instituto de Ensino Secundario Porta da Auga, actual IES de Ribadeo 
Dionisio Gamallo, é a máis lonxeva de Galicia. No ano 2015, celebrou a súa XXI 
edición, remontándose a súa primeira edición ao ano 1995. O seu impulsor e 
organizador, Antonio Gregorio Montes, confesou que a idea de montar unha feira de 
ciencias no instituto no que exerce de profesor de Física e Química xurdiu a raíz da 
inspiración atopada en varias películas americanas de corte xuvenil nas que o alumnado 
acudía a unha feira de ciencias —parece que as orixes deste tipo de manifestacións se 
atopan nos Estados Unidos a comezos do s. XX como un evento escolar— e da lectura 
do artigo Planning, organizing and staging a school science fair do profesor e consultor 
educativo Alan Ward. 

O obxectivo declarado da celebración desta feira é, segundo recolle Gregorio na súa 
wiki, fomentar o uso dun método indutivo no ensino das ciencias en Galicia, na liña das 
recomendacións establecidas polo Informe Rocard sobre a educación da ciencia en 
Europa que apuntaba que, mentres que a maioría da comunidade científica estaba de 
acordo no feito de que prácticas pedagóxicas baseadas en métodos indutivos son máis 
efectivas, a realidade das aulas é que na maioría dos países europeos o ensino das 



LÓPEZ BEN, S.: As ferias de ciencia: Un instrumento para o estímulo das vocacións científicas 
 

 

 

285 

 

ciencias non seguía esta aproximación5. Polo tanto, o obxectivo principal da feira é un 
obxectivo didáctico ou pedagóxico. De feito, Gregorio defende que a calidade das feiras 
debe medirse polo rendemento educativo máis que polo número de visitantes. 

Neste senso, o alumnado convértese no protagonista indiscutible da feira, como 
organizador, participante e público. En palabras de Antonio Gregorio, o lema xenérico 
da feira é «do alumnado, polo alumnado e para o alumnado», isto é, que o estudantado 
interveña en todas as fases do proceso. Así mesmo, dun xeito máis amplo, tamén 
persegue a formación non só do propio alumnado e profesorado, senón tamén da 
sociedade. 

Fronte ás mostras nas que os alumnos e as alumnas se limitan a reproducir un 
experimento, neste caso preténdese potenciar a orixinalidade na formulación do estudo, 
de tal xeito que teñan que desenvolver un proxecto de investigación orixinal aplicando o 
método científico. Esta é unha teima de quen organiza a feira dende a primeira edición: 
a orixinalidade dos traballos que se presentan e o rigor na metodoloxía de traballo. 

Ademais, para adaptarse ao desenvolvemento académico do curso, a feira celébrase 
na primavera —antes ou despois das vacacións de Semana Santa—, de tal xeito que o 
alumnado, individualmente ou en grupo, vaia desenvolvendo os seus proxectos dende 
comezos de curso. Concretamente, nunha das edicións da feira trasladaron a súa 
celebración ao outono, para coincidir coa Semana da Ciencia, pero este calendario non 
se adaptaba ao ritmo do curso escolar e ese mesmo curso retomaron a celebración da 
feira en primavera. 

Nela participa alumnado do centro de todos os niveis, dende 1º de ESO até 2º de 
Bacharelato. En total, ao redor de 120 estudantes. A duración oscila entre un día e 
medio e catro días. Actualmente, a feira dura tres días en horario soamente de mañá por 
esixencias do centro, que imparte docencia nocturna. Anteriormente, cando eran o 
centro de FP IES Porta da Auga programaban unha sesión pola tarde para facilitar a 
visita das familias, doutros centros e do público en xeral. A feira desenvólvese en 
espazos do propio centro de ensino, empregando o laboratorio de Física, a aula de 
Tecnoloxía e unha zona de distribución da planta baixa, aínda que esta cuestión foi 
variando, chegando a ocupar o pavillón do centro nalgunha edición. 

A organización do evento pivota fundamentalmente no traballo de tres docentes da 
área de Ciencias, Mª Jesús Besteiro Cabanas, Teresa Díaz Estévez e o propio Gregorio, 
coa colaboración da dirección do centro. Aínda que na actualidade o estudantado apenas 
participa na organización da feira, noutras épocas ten levado boa parte da organización, 
ademais da presentación dos seus propios proxectos. 

O calendario de preparación dos proxectos que se expoñen na feira comeza a 
principios de curso cando o alumnado debe presentar un anteproxecto ou proxecto tipo, 
enchendo un documento que lles facilita o profesor. A partir de aí, o profesor aproba o 
proxecto e establece unha serie de prazos. O alumnado, individualmente ou en grupos 
de até catro persoas, ten total liberdade para desenvolvelo na casa ou no centro, durante 
os recreos co apoio do profesorado. Finalmente, expón os seus proxectos na feira e 
presenta unha memoria final. Gregorio defende o papel do persoal docente como 

                                                      
5  ROCARD, Michel (Coord.): Science Education Now: a Renewed Pedagogy for the Future of Europe. 

Comisión Europea. Office for Official Publications of the European Communities. Luxemburgo, 
2007.Dispoñible online na seguinte URL: http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf 
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supervisor do proxecto, fronte a un papel de dirección do proxecto onde a investigación 
estea totalmente orientada polo profesorado. 

Fronte á dicotomía competición/colaboración, a Feira de Ribadeo optou polo modelo 
de colaboración. Gregorio admite que nalgunha edición se concederon premios, pero 
finalmente decidíronse polo modelo de colaboración, malia que admite que os premios 
poden ser un elemento de motivación adicional. Porén, os premios teñen outras 
desvantaxes como, por exemplo, que o estudantado non se implique suficientemente 
cando ten que explicar os traballos dos compañeiros e compañeiras —por mor da 
organización en quendas—; que menoscaben o resto de proxectos en lugar de valoralos 
na súa xusta medida; ou que se desvirtúe o obxectivo final da feira, que é de tipo 
educativo. Isto non significa que estea en contra da promoción do talento, que tamén cre 
que debe facerse, pero que non debe colidir coa democratización do ensino. 

Á pregunta de que motiva ao alumnado a participar na feira, Gregorio respondeu que 
ten dúas motivacións principais: en primeiro lugar, a nota, porque a participación na 
feira inflúe na nota final da materia, e, en segundo lugar, e máis importante, o 
entusiasmo do estudantado, que vive a experiencia dun xeito totalmente satisfactorio. 
Nunha comunicación presentada ao XVIII Congreso de ENCIGA (Ensinantes de 
Ciencias de Galicia), Antonio Gregorio expón como vive o alumnado as feiras de 
ciencias: «A visión do alumnado vai variando en cada persoa en xeral ao longo dun 
proceso que conclúe tras a feira e comeza moito antes dela: a animación á participación, 
a elección de traballo, o desenvolvemento del, a preparación da presentación, a propia 
exposición e a reflexión posterior non son só pasos na estruturación dun evento deste 
tipo; son tamén fases anímicas que corresponden no estudantado con visións diferentes 
do proceso e da súa propia implicación. Ao final, faise patente de xeito común o 
entusiasmo en amosar o propio proxecto e a confianza no modelo básico (nas súas 
diferentes versións) para facer este traballo. Tamén a transición entre a dificultade 
inicial e a comprensión, o dominio ou o entusiasmo final no manexo de determinados 
métodos de traballo, dende aspectos de metodoloxía científica a outros de natureza 
expositiva, como guiar grupos de visitantes a través da feira, por exemplo, producen o 
ánimo necesario para repetir a experiencia e aproveitarse dela durante máis tempo. É 
certo que, como en calquera situación social, sempre hai unha gama de respostas entre 
as que poden existir algunhas de tipo negativo6». 

Este entusiasmo e implicación do alumnado explica, entre outros motivos, porque 
participan ademais noutras feiras como o Día da Ciencia na Rúa (A Coruña), ao que 
asisten dende a segunda edición, ou Galiciencia (San Cibrao das Viñas, Ourense), 
facendo o esforzo adicional de sacrificar a fin de semana, viaxar dende tan lonxe, 
asumir custos de transporte, etc. 

En canto ao financiamento do evento, Gregorio admite que unha vez que xa se 
dispón da infraestrutura básica (algunha mesa, reixa para colgar murais, etc.), apenas se 
precisa financiamento adicional. En ocasións, os proxectos necesitan mercar algún 
material de laboratorio ou de tecnoloxía, pero acostuma asumirse dende o propio 
departamento ou dende o centro. Porén, nalgunha edición contaron cunha axuda externa 

                                                      
6  GREGORIO MONTES, Antonio: As feiras de ciencia, un xeito de ensinar e aprender ciencia 

(comunicación ó XVIII Congreso de ENCIGA, 2005). Dispoñible en: 
http://feirasdeciencia.wikispaces.com/As+feiras+de+ciencia%2C+un+xeito+de+ensinar+e+aprender+cien
cia. Consultado o 29/07/2015 



LÓPEZ BEN, S.: As ferias de ciencia: Un instrumento para o estímulo das vocacións científicas 
 

 

 

287 

 

de Alcoa (empresa multinacional dedicada á produción de aluminio situada na comarca) 
e da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

En canto á asistencia de público á feira, ademais do resto do alumnado do propio 
centro, adoitan acudir outros centros da comarca ou mesmo de máis lonxe, tanto de 
primaria como de secundaria, así como as familias do alumnado que participa. Cando se 
programaba algunha sesión de tarde, era máis doado que asistisen as familias e outra 
xente da vila, pero dende que se fai só polas mañás, este público viuse reducido. 

En canto á avaliación da actividade, faise unha enquisa entre as persoas que 
participan e as que visitan a feira, pero non dun xeito sistemático. Por exemplo, a 
avaliación por parte do público visitante, como adoitan ser outros centros, envíaselle a 
posteriori e non a completan todas as persoas asistentes, senón unha mostra. 

Por último, malia o esforzo que supón organizar anualmente despois de vinte anos 
esta feira, Antonio Gregorio recoñece que compensa a nivel persoal e profesional, polo 
aproveitamento académico do evento e polo entusiasmo que poñen os rapaces e rapazas. 

 

 
 

Feira da ciencia de Ribadeo 
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BREVE DESCRICIÓN DOUTRAS TRES FEIRAS ESCOLARES 

Expociencia do Colexio Guillelme Brown (Pereiro de Aguiar) 

O colexio, creado por unha cooperativa de mestres en Pereiro de Aguiar (Ourense), 
organiza anualmente dende 2001 un día na primavera na que se expoñen os traballos 
que o alumnado foi desenvolvendo ao longo do curso na aula. 

O proxecto xurdiu da inquedanza dun grupo de docentes para que o estudantado 
contase o traballo que desenvolvía na aula. Este feito contribuíu a ir mudando 
progresivamente a metodoloxía de traballo na aula e trasladando o proceso investigador 
a outras áreas xa que se estaban a traballar aspectos como as «intelixencias múltiples» 
ou o «traballo por proxectos», tan loados na pedagoxía actual. Comezou sendo unha 
pequena mostra dos traballos do alumnado de ESO até abarcar todas as etapas do 
centro: infantil, primaria e ESO. 

A feira está dirixida principalmente ao propio alumnado do centro, pero tamén ao 
profesorado (acoden a visitala docentes doutros centros, da universidade e alumnos de 
maxisterio) e ás familias do alumnado. 

Os traballos que máis destacan son seleccionados para participar noutras feiras a 
nivel estatal (por exemplo, Exporecerca en Barcelona, organizada pola asociación 
MAGMA, á que está asociado profesorado do colexio Guillelme Brown), europeo e 
internacional. 

O financiamento da feira corre por conta do propio centro e non se realiza unha 
medición formal dos resultados, aínda que se valoran os efectos na aprendizaxe tanto de 
persoal docente como de alumnado. 

Ana María Otero, coordinadora do Departamento de Ciencias do colexio, destaca que 
para os nenos e nenas é unha grande experiencia, que a valoran máis que calquera festa, 
porque se converten en protagonistas, explican os traballos que fixeron ao longo do 
curso e comenta «que non hai nada máis emocionante que ver como unha nena ou un 
neno escoitan e aprenden das explicacións doutro ou doutra». 

Esta experiencia presentouse en congresos de cooperativas de docentes e en certames 
nos que participou o centro e contribuíu ao nacemento doutras feiras como Galiciencia, 
na que participan todos os anos. 
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Edición 2015 da Expociencia no Colexio Guillelme Brown 

Semana da Ciencia no IES Nº 1 de Ribeira 

Dende o curso 2000/2001 até o 2007, celebraron no IES Nº 1 de Ribeira a Semana da 
Ciencia, organizada polo Seminario de Ciencias. Unha das súas promotoras, Mercedes 
Rodríguez Ruibal, explica que o obxectivo co que xurdiu esta celebración era para 
«converter o alumnado en protagonista do seu propio proceso de ensino-aprendizaxe, ao 
tempo que se podía constatar vivencialmente que a ciencia é útil, divertida, axuda a 
comprender o mundo e tamén pode achegarnos ao cotiá». En definitiva, mudar a 
metodoloxía de ensino das ciencias, cara a un ensino próximo e participativo, «que 
permita comprender de xeito ameno pero rigoroso como funciona a ciencia e o traballo 
das persoas científicas», en palabras de Mercedes Rodríguez. 

A feira foi medrando ano a ano, tanto en número de experimentos científicos que 
presentaba o estudantado como en actividades complementarias (concursos, 
exposicións, faladoiros, presentacións multimedia). O alumnado, organizado en grupos 
e por quendas, ía explicando uns experimentos previamente seleccionados e preparados 
durante un trimestre. Participaban estudantes de ESO e Bacharelato, tanto da quenda 
diúrna como adultos. Chegaron a participar ao redor dun cento de monitores e monitoras 
explicando as experiencias en aproximadamente unha ducia de stands —cada stand 
acollía 2-3 proxectos— e outros cincuenta en tarefas auxiliares. 

A feira estaba dedicada principalmente á comunidade educativa do centro, pero 
tamén se celebraban dúas tardes de portas abertas para facilitar o acceso do público 
xeral (familiares, veciñanza, outros centros da contorna tanto de secundaria como 
primaria e infantil). Calculan que a asistencia de público roldaba os mil asistentes.  

A profesora Rodríguez coincide cos seus colegas de Ribadeo e Pereiro de Aguiar en 
que o estudantado vive a experiencia dun xeito extraordinario. Mercedes explica que ao 
alumnado lle gusta facer experimentos, polo que contaban xa de partida cun interese, 
que se viu incrementado pola posibilidade de «sentirse profesores e profesoras». 
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A súa organización ocupaba habitualmente un trimestre e o seu financiamento corría 
a cargo dos orzamentos do centro (aínda que nunha ocasión contaron cunha axuda 
extraordinaria da administración educativa). Facían unha enquisa final para medir a 
satisfacción das persoas participantes e recoller suxestións e a cualificación, segundo 
informa a profesora Rodríguez, foi excelente. 

Feira das Ciencias do IES Alfredo Brañas de Carballo 

Esta feira de ciencias leva dez anos celebrándose, dende o ano 2006, e xurdiu por 
iniciativa do profesor José María De la Viña Varela, membro do departamento de Física 
e Química, quen decidiu organizar unhas demostracións de experiencias de Física e 
Química dentro do centro, seguindo o modelo do Día da Ciencia na Rúa, á que se lle 
sumaron o resto de departamentos de Ciencias e mesmo de Humanidades. A motivación 
fundamental desta feira volve ser a pedagóxica. Segundo argumenta o profesor De la 
Viña «a evidencia da importancia docente da experiencia viva, de ver cos ollos o que 
din as leis, as fórmulas, etc, resulta moito máis rechamante, atractivo e pedagóxico que 
o mellor discurso científico de aula». Ademais, acadouse un segundo obxectivo, 
segundo nos informa, que foi aumentar as vocacións científicas entre o alumnado. De la 
Viña constata tamén o entusiasmo do estudantado, que é máximo segundo o seu 
organizador. 

Nas primeiras edicións, celebrábase a feira a finais de curso e chegou a durar até 
cinco días, pero era demasiado longa e rebaixouse a dous días durante o mes de 
febreiro. Estes dous días funciona mañá e tarde e resérvase a tarde do mércores, que non 
é lectiva, para facer unha xornada de portas abertas dirixida ao público xeral. A mostra 
desenvólvese dentro das aulas e dos laboratorios do centro e participan todos os niveis, 
dende 1º de ESO até 2º de Bacharelato. Neste caso, faise unha selección previa do 
alumnado que vai explicar as prácticas. O número de stands varía entre 14 e 17. O 
monitorado que debe expoñer conta con 10-15 minutos de tempo máximo e debe 
manexar varios rexistros, en función do público ao que se dirixe. O profesor De la Viña 
insiste en que dende o seu departamento se lle dá moita importancia a que a 
presentación sexa o máis atractiva e amena posible. 

O público obxectivo da feira é o propio alumnado do centro, aínda que se convida a 
toda a sociedade da contorna a acudir (centros escolares, familias, docentes, etc.). 

O financiamento da feira conta cunha pequena partida propia dentro do orzamento do 
centro, así como con catro patrocinadores externos: a asociación de Ensinantes de 
Ciencias de Galicia (ENCIGA), o Concello de Carballo e dúas empresas locais, 
Conservas Calvo e Hierros Varela Urbieta. Así mesmo, venden camisetas coa imaxe da 
feira para recadar fondos. 

Aínda que non existe un instrumento formal de avaliación da actividade, os 
participantes deben entregar ao rematar a feira un informe da práctica no que recollen os 
resultados tanto científicos como «humanos». De la Viña informa de que «todo o 
alumnado queda prendado da experiencia e o que máis lle soe gustar é descubrir as súas 
capacidades explicativas diante dos compañeiros e compañeiras». Non se entregan 
premios, senón que se ten en conta para as notas finais. 
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Día da Ciencia na Rúa 

O Día da Ciencia na Rúa é unha cita anual, que vén celebrándose dende 1996 (a de 2015 
foi a 20ª edición) un dos primeiros sábados do mes de maio, durante todo o día no 
Parque de Santa Margarita, na Coruña. Esta «romaría da ciencia» como lles gusta 
chamala, está organizada pola Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, unha 
entidade sen fins de lucro cuxo obxectivo é apoiar as actividades desenvoltas polos 
Museos Científicos Coruñeses e o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía 
(MUNCYT) para potenciar todas as formas de divulgación, popularización e educación 
científica. O seu presidente, Javier Novelle, é tamén a alma máter do Día da Ciencia na 
Rúa. 

Os obxectivos desta feira non distan moito dos da feira de Ribadeo, malia estar 
organizada por entidades de distinta natureza. Segundo recollen na páxina web da 
asociación, os obxectivos do Día da Ciencia na Rúa son catro: «sacar a ciencia á rúa —
presentar a ciencia que se fai nos centros escolares; popularizar o coñecemento 
científico —achegar a ciencia á sociedade—, desmitificar a ciencia —presentala como 
un xogo, como algo sinxelo, fácil de entender e ao alcance de calquera cun mínimo de 
interese— e dar protagonismo aos alumnos —que por unha vez non sexa o profesor o 
condutor do coñecemento, senón que o alumno se sinta eixe e centro da actividade 
desenvolta7—». 

Neste senso, é de novo o alumnado o protagonista da xornada, que expón 
experimentos científicos ao público para transmitir coñecementos e metodoloxías 
científicas. Asemade, perséguese que a exposición das experiencias na feira sexa unha 
posta en valor do traballo feito na clase e, ao mesmo tempo, un elemento que incentive 
para o traballo de aula. Na entrevista realizada ao presidente da asociación e impulsor 
da feira, Javier Novelle, insistiu moito en que a intención sempre foi que o estudantado 
fose o protagonista. Por este motivo, non compiten entre eles, porque non se persegue 
que os proxectos acaben sendo realizados polo profesorado, co obxectivo de acadar o 
premio, senón que sexan os propios alumnos e alumnas os que realicen os proxectos 
integramente. 

A feira consiste nunha exposición de proxectos científicos desenvoltos por distintos 
centros de ensino de toda Galicia, dende a etapa de infantil até a universidade. Cada 
centro de ensino dispón dunha jaima na que desenvolver as súas experiencias. Ao longo 
do día tamén se programan outras actividades paralelas como desfile de cabezudos, 
actuación da banda de música, inchables para os nenos, etc. Na última edición, houbo 
trece xogos distintos: fundir cubiños de xeo, lanzar un pau, facer unha torre con 
pauciños, carreira de caracois, etc. Ademais, no Día da Ciencia na Rúa os Museos 
Científicos Coruñeses programan xornadas de portas abertas gratuítas. 

A organización da feira depende da Asociación de Amigos da Casa das Ciencias. Na 
última edición, contaron coa colaboración de 50 persoas voluntarias que se prestaron a 
axudar no desenvolvemento do evento. A entidade organizadora corre cos custos de 
alugueiro das jaimas, camisetas identificativas e comida dos participantes, mentres que 
os centros de ensino deben asumir o transporte. 

En canto á motivación, Novelle coincide con Gregorio en que os rapaces e rapazas xa 
están motivados. Unha vez que participan e coñecen a experiencia, desexan repetir. Por 

                                                      
7  Información dispoñible na seguinte ligazón: http://amigoscc.org/ 
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iso, aínda que os primeiros anos tiveron que facer un labor de captar centros de ensino 
que participasen na feira, actualmente non é preciso e xa se inscriben por iniciativa 
propia. Hai vinte anos, o Día da Ciencia na Rúa comezou a celebrarse coa participación 
de oito centros de ensino da Coruña. Nestes momentos, a feira conta con 44 expositores 
entre centros de ensino (31), asociacións, departamentos do Concello e outras entidades 
(Fundación Barrié, empresa municipal de augas, Instituto de Investigación Biomédica 
da Coruña, etc.). 

O financiamento da feira realízase con fondos da propia asociación —a partida máis 
grande—, así como cunha axuda do Concello da Coruña e unha subvención da 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) a través da súa 
Convocatoria de Axudas para o Fomento da Cultura Científica, Tecnolóxica e da 
Innovación. Novelle quéixase de que, malia que as dimensións da feira van medrando, 
as axudas non, e así se fai complicado mantela e reivindica que, xa que se trata dunha 
actividade de referencia na cidade, debería apoiarse con máis determinación. 

En canto ás medidas de avaliación da actividade, Javier Novelle informounos de que 
non se realiza ningún tipo de medición da satisfacción de quen participa nin do público, 
porque el o presenta como unha festa e, nesa contorna festiva, non cre que deban 
empregarse instrumentos formais de medición da satisfacción do público. Non obstante, 
recolle a impresión das persoas participantes e do público de xeito informal. A nivel 
cuantitativo, por primeira vez, na edición de 2014, contaron o número de asistentes e 
obtiveron a cifra de 18 645 asistentes, a pesar de que as condicións meteorolóxicas non 
eran moi favorables, así que estiman que a participación nunha edición como a de 2015, 
na que o tempo acompañou, a cifra pode roldar os 30 000 asistentes. O tipo de público é 
moi variado xa que se desenvolve durante unha xornada de sábado (terceira idade, 
familias, etc). 

O éxito desta feira serviu como inspiración a outras citas como o Finde Científico 
que celebra o MUNCYT de Alcobendas durante unha fin de semana de outono e que en 
2014 chegou á súa quinta edición ou a Feira da Ciencia do Parque das Ciencias de 
Andalucía en Granada, que xa vai pola súa 18ª edición. 

Quizais a cidade da Coruña reúna unhas condicións especialmente favorables para 
garantir o éxito dunha cita coma esta xa que nela están situados catro museos 
científicos, ora ben, o seu organizador, Javier Novelle, cre que funcionaría igual en 
calquera outra cidade, sempre que haxa unha persoa que lle dedique o tempo necesario 
para a súa organización. 

En canto á continuidade da feira, Novelle cre que, se houbese unha institución que 
asumise firmemente a responsabilidade da súa organización, estaría garantida, pero que 
se non hai un compromiso de financiamento é complicado mantela. De feito, xa estivo a 
piques de non organizala na última edición —a de 2015— porque non contaban co 
orzamento suficiente. 
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Día da Ciencia na Rúa no Parque de Santa Margarita 
 

Galiciencia 

Por último, a feira do Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) comezou a celebrarse 
en 2006 baixo o nome de Expociencia Tecnópole, aínda que xa na segunda edición 
pasou a coñecerse como Galiciencia. O que arrincou sendo a achega da Tecnópole á 
Semana da Ciencia en Galicia agora converteuse nun proxecto institucional, asumido 
pola Xunta de Galicia, quen financia a actividade co apoio da Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT), aínda que a organización segue recaendo na 
Tecnópole. 

En 2015, celebrou o seu décimo aniversario, estendendo as actividades (espectáculos 
científicos, cursos e concursos) ao longo de todo o ano e por toda a xeografía galega. No 
material de difusión da feira preséntase como «a maior feira científica de Galicia». 

Segundo a súa xerente, Luísa Pena, a feira da Tecnópole tomou como modelo a 
Exporecerca que organiza a asociación Magma en Barcelona co obxectivo de promover 
a investigación entre a xente nova. Os obxectivos declarados deste evento son: 
conseguir que nos centros educativos galegos o alumnado realice traballos de 
investigación; inculcar na xente moza o afán pola investigación e innovación científica; 
potenciar o intercambio de experiencias e coñecementos entre a mocidade; realizar un 
labor didáctico; amosar e dar a coñecer traballos de investigación; intercambiar 
experiencias e opinións; achegar a investigación á sociedade galega e promover o 
traballo en equipo8. En definitiva, o obxectivo fundamental da feira é fomentar as 

                                                      
8 Obxectivos recollidos por Antonio Gregorio Montes na súa wiki: 

http://feirasdeciencia.wikispaces.com. Consultada o 17/04/2015. 
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vocacións científicas entre os mozos e mozas e, secundariamente, achegar a ciencia, a 
tecnoloxía e a innovación á sociedade. 

A feira celébrase durante tres días da terceira semana de novembro (mércores, xoves 
e venres), con carácter anual, no Parque Tecnolóxico de Galicia (San Cibrao das Viñas). 
Nalgunha edición —2007 e 2008— trasladouse ao Auditorio de Ourense, no centro da 
cidade, pero non se consolidou e volveu facerse no Parque. Para a súa montaxe 
aproveitan as instalacións centrais do parque tecnolóxico, así como unha carpa anexa. A 
súa limitación fundamental é a localización xeográfica, que se atopa moi a contramán 
para moitos centros escolares que están interesados en participar, e a súa duración, que 
lles esixe permanecer durante tres días na exposición a docentes e alumnos. Ademais, 
de cara ao público xeral, o feito de celebrarse nun polígono das aforas da cidade de 
Ourense e durante a semana e non en fin de semana dificulta a asistencia masiva de 
público xeral. Segundo a organización, a asistencia de público rolda as 2000 persoas 
durante os tres días, unha cifra que dista moito das máis de 18 000 persoas que visitaron 
en 2014 e durante un só día o Día da Ciencia na Rúa da Coruña. Por iso, a organización 
afánase en buscar fórmulas que maximicen o impacto, como montar sesións de vídeo 
streaming de actividades concretas e organizar unha xira de actividades de promoción 
previas por toda Galicia. 

O número de proxectos expostos na feira medrou dende a primeira edición, en 2006, 
cando se expuxeron 14 traballos aos máis de 60 da edición 2014. Para favorecer a 
asistencia do máximo número de centros posible, estableceron a limitación de catro 
proxectos por centro. O estudantado que participa vai dende as etapas de Primaria ata 
Bacharelato, incluíndo a FP e a educación especial. En canto ao público, nútrese 
fundamentalmente de excursións doutros centros de ensino que visitan a feira, e, en 
menor medida, de público familiar. 

Neste caso, a diferenza das feiras expostas anteriormente, si que se presenta como 
unha competición e os gañadores reciben un premio. Até agora había catro premios, un 
por categoría e outro adicional para o seleccionado como «gañador absoluto» de 
Galiciencia. Porén, na edición de 2015 decidiron mudar este sistema e conceder cinco 
premios: a quen comunique mellor e faga a mellor presentación oral, ao proxecto máis 
innovador, ao mellor método ou proceso de investigación, ao proxecto de humanidades 
e ao proxecto gañador absoluto, que contará con 1000 € para financiar a súa 
participación na feira científica de carácter estatal Exporecerca. 

Paralelamente á exposición de proxectos, que é o prato forte da feira, desenvólvense 
obradoiros, concursos e elaboran un xornal e un vídeo oficial do evento. Non existe un 
sistema de medición formal da satisfacción do público participante e asistente, mais a 
organización sostén que o estudantado vive a feira con ilusión e con ganas de repetir. 

A partir da organización de Galiciencia, Tecnópole puxo en marcha outras iniciativas 
como as Aulas Tecnópole, un programa de formación dirixido a alumnado de 
secundaria e bacharelato no que desenvolven un proxecto de investigación ao longo do 
curso, o campamento tecnolóxico durante o verán ou o curso de divulgación para 
docentes. Todas estas iniciativas retroaliméntanse entre si, de tal xeito que algúns dos 
proxectos desenvolvidos en Aulas Tecnópole se expoñen despois en Galiciencia, etc. 
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Galiciencia 2014 
 

CONCLUSIÓNS 

Despois desta revisión das principais feiras de ciencia de Galicia, a primeira conclusión 
é que nos atopamos a grandes trazos dous tipos de feiras, aquelas máis modestas 
organizadas por centros de ensino cuxo obxectivo é de tipo educativo e que subsisten 
grazas ao esforzo e tesón dun/dunha docente ou grupo de docentes, e, por outro lado, 
aquelas de tipo institucional, de moita maior dimensión e orzamento, que perseguen un 
obxectivo máis de motivación, de fomentar as vocacións científicas entre a mocidade, e 
mesmo de divulgación cara á sociedade en xeral. 

Ambas as dúas tipoloxías teñen demostrado a súa eficacia, a pesar de non contar na 
maioría dos casos con instrumentos de avaliación dos resultados da feira, sobre todo no 
aspecto vocacional de achegar a xente moza á ciencia dun xeito divertido e 
manipulativo. Todos o persoal promotor e organizador destes eventos coincide sen 
excepción en apuntar que o estudantado participa na feira moi ilusionado e que supón 
unha grande experiencia para el. Mesmo se a feira non ten carácter competitivo e non se 
recompensa con premios aos mellores proxectos, os rapaces e as rapazas móvense por 
outro tipo de estímulos: a ilusión de converterse en «profe» por un día, o reto de 
explicar o seu proxecto a todo o tipo de públicos (con coñecementos previos, sen 
coñecementos na materia, etc.), o orgullo de presentar o traballo realizado durante tanto 
tempo, etc. 

Esta cuestión non é menor, porque estamos nun momento en que familias e docentes 
coinciden en que é extremadamente difícil motivar a mocidade actual, por exemplo, 
para iniciar estudos de ciencias. Non en van, as estatísticas alertan sobre o descenso no 
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número de estudantes que elixen carreiras de ciencias cando chegan á universidade e 
atopámonos con que nas feiras de ciencia temos os ingredientes adecuados para atraer o 
seu interese9. Polo tanto, estamos ante unha ferramenta de alto valor na procura do 
obxectivo de fomentar as vocacións científicas entre a xente nova. 

Nun recente estudo realizado por FECYT, Obra Social La Caixa e a consultora 
Everis non só recoñecían a capacidade de estimular vocacións científicas á participación 
en actividades de divulgación científica, senón que ademais observaban unha redución 
na fenda educativa entre niveis socioeconómicos (incrementa o interese por estudar 
carreiras científicas entre o alumnado procedente de contornas socioeconómicas máis 
desfavorecidas) e apreciaban un impacto moi positivo entre o estudantado con menor 
rendemento académico10. Tamén recoñecían que a participación nestas actividades non 
era o único factor que pesaba nesta decisión. Estamos, pois, ante un instrumento que 
non só esperta vocacións científicas, senón que iguala o estudantado de diferentes status 
socioeconómicos e estimula o alumnado que obtén peores resultados académicos: unha 
experiencia democratizadora da ciencia. 

Cómpre, pois, resolver un problema fundamental: o da súa continuidade. Neste 
senso, hai que alertar sobre o risco de desaparición do primeiro tipo destas feiras, das 
feiras escolares, un feito que xa aconteceu nalgúns casos polo cambio de destino do/a 
docente que promoveu a feira, pola dispersión do grupo de docentes que a organiza, 
pola xubilación de quen a promoveu ou mesmo por cansazo. Por este motivo, cremos 
que debería existir un apoio máis decidido por parte das administracións, especialmente 
da educativa, para garantir a continuidade e mesmo expansión deste tipo de feiras. Este 
apoio non debería limitarse a un apoio económico, senón a un apoio integral: dende a 
formación do persoal docente na organización deste tipo de experiencias, a promoción e 
difusión das iniciativas que funcionan, etc. Neste senso, o Libro Branco dos Eventos de 
Comunicación da Ciencia en Europa apunta que prever estratexias de financiamento a 
longo prazo é fundamental e permite manter o persoal experimentado e creativo11. 

Por outra parte, e contando co soporte da administración educativa, o peso da 
organización da actividade debería recaer nun equipo, nunca nunha soa persoa, porque 
esa persoa estaría sometida a un grande esforzo. Malia que na maioría dos casos a 
dirección do centro educativo é favorable á organización da feira, esta debería asumirse 
como un proxecto de centro, cun equipo á fronte da súa organización. Segundo 
reflexiona Antonio Gregorio, a continuidade das feiras depende das circunstancias, 
especialmente do centro de ensino, e aconsella «considerar a importancia da existencia 
dun equipo e non dun profesor ou profesora individual como promotor, xestor e 
avaliador dunha feira e, polo tanto, o xuízo sobre a súa bondade terá que estenderse 
tamén ao equipo, no que residirá en conxunto o mérito ou o impulso para continuar 

                                                      
9  Segundo as estatísticas de Eurostat, a porcentaxe de estudantes en carreiras STEM (siglas en inglés 

de Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) en España diminuíu case 5 puntos dende 2003 a 2012. 
Fonte: ¿Cómo podemos estimular una mente científica?: Estudio sobre vocaciones científicas. Editan: 
Obra Social La Caixa, FECYT e EVERIS. Barcelona, 2015. P. 7. Dispoñible online en 
http://www.fecyt.es 

10  Ibídem. P. 13 
11  Tradución propia a partir de EUSCEA (European Science Events Association): Science 

Communication Events. White Book. Goteborg, 2005. P. 13 
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realizando o evento12». O Libro Branco dos Eventos de Comunicación da Ciencia en 
Europa tamén destaca esta circunstancia: «As persoas involucradas xogan certamente un 
rol moi importante. Dificilmente atoparemos un Evento de Comunicación da Ciencia de 
éxito que non teña detrás un equipo moi dedicado, creativo e moi traballador13». 

Este traballo colectivo que reclamamos para a parte organizativa do evento tamén 
debería fomentarse na parte de preparación e presentación dos proxectos, para transmitir 
a importancia do traballo en equipo no ámbito científico, así como no resto das facetas 
da vida.   

As feiras de maior dimensión non están exentas desta problemática. De feito, nalgúns 
casos teñen problemas para conseguir financiamento, a pesar do éxito de público e 
participación que teñen demostrado. Por este motivo, feiras como o Día da Ciencia na 
Rúa demandan un compromiso institucional firme que garanta a estabilidade e 
continuidade do evento. Convocatorias de axudas públicas como a de FECYT, que 
dende hai varias edicións conta cunha modalidade específica para financiar feiras de 
ciencia, son moi importantes para apoiar estas iniciativas economicamente, pero non 
deben substituír o compromiso institucional que demanda a organización de garantir a 
continuidade destas feiras. 

En canto ao público que acode a visitar a feira, atopámonos con que é 
maioritariamente un público escolar. Neste caso, sería interesante involucrar dun xeito 
especial o persoal docente que vai acompañar o estudantado a visitar a feira. Para iso, 
poderíase manter o contacto con el ao longo de todo o ano e prever un soporte especial 
dirixido a el. 

Se un dos obxectivos que perseguen estas feiras é achegar a ciencia á sociedade e 
transmitir o seu lado lúdico e cotián, é importante facilitar a asistencia do público xeral. 
Neste senso, sería interesante darlle a máxima difusión posible ao evento a través dos 
medios de comunicación e redes sociais (envío de notas de prensa, rolda de prensa de 
presentación, inauguración pública da feira, etc.), así como edición de carteis e folletos 
publicitarios (se o orzamento o permite). En segundo lugar, conviría programar a feira 
nun día e horario que favoreza a asistencia do maior número de público posible. O ideal 
sería durante a fin de semana, pero se isto supón un esforzo moi grande para os centros 
de ensino, por exemplo, podería estenderse ás tardes. Ademais, podería trasladarse a súa 
celebración do centro de ensino a un espazo «neutral», fóra do recinto escolar, un lugar 
público e aberto que non estea vinculado coa ciencia e a educación, por exemplo, 
museos, recintos feirais, etc., co obxectivo de topar con aquel público non habitual 
destas actividades, aquel ao que resulta máis difícil chegar. Porén, no caso das feiras 
organizadas por centros de ensino é máis cómodo dispoñer dos seus propios espazos 
que ter que trasladar material e persoal a outro enclave. A este respecto, o Día da 
Ciencia na Rúa ou a mostra Tecnoloxía na rúa (que se celebraba na céntrica Praza do 
Toural en Santiago de Compostela) son magníficos exemplos de como atraer a gran 
cantidade de público de moi diversa índole. De novo, o Libro Branco dos Eventos de 
Comunicación da Ciencia en Europa conclúe que este tipo de eventos —festivais 

                                                      
12  GREGORIO MONTES, Antonio: As feiras de ciencia, un xeito de ensinar e aprender ciencia 

(comunicación ao XVIII Congreso de ENCIGA, 2005). Dispoñible en: 

http://feirasdeciencia.wikispaces.com/. Consultado o 29/07/2015 
13  Tradución propia a partir de EUSCEA (European Science Events Association): Science 

Communication Events. White Book. Goteborg, 2005. P. 13 
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científicos, semanas da ciencia ou días da ciencia— son un excelente exemplo dunha 
forma especial de comunicación da ciencia: ofrecen un grande abano de actividades e 
atraen unha variedade de audiencias. 

Por último, sería interesante contar cun sistema de medición de resultados para 
avaliar tanto a curto como a longo prazo a eficacia no cumprimento dos obxectivos 
establecidos, así como para mellorar as estratexias de xestión de futuras edicións. Así 
mesmo, conviría establecer mecanismos para compartir boas prácticas entre entidades 
similares co obxectivo de establecer redes e aproveitar sinerxias. 
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INTRODUCIÓN 

A presenza da divulgación científica nos centros educativos resulta, ás veces, 
contraditoria se un atende á definición desta que inclúe a condición de estar 
«fóra do ensino oficial»; pero entenderemos esta condición como o feito de que 
a información transmitida non ten como obxecto a formación do alumnado nun 
contido curricular concreto. Por outra banda, dáse a circunstancia de que a 
presenza da divulgación é practicamente constante nas aulas: cando o profesor 
comenta unha nova relacionada coa ciencia ou a tecnoloxía (un descubrimento 
recente, por exemplo), cando se analiza un texto ou un vídeo de contido 
científico como complemento ao ensino «tradicional», cando o profesor dedica 
a clase a aspectos «non curriculares» da materia (a evolución histórica dun 
concepto, a presentación dos traballos dalgún científico célebre, etc). Resulta 
evidente que estas aparicións máis ou menos fugaces da divulgación nas aulas 
non constitúen o obxecto deste documento, que se centrará en actividades 
planificadas e realizadas cun obxectivo claro e definido que as caracterice como 
«actividades de divulgación científica». 

Porén, con independencia de que os contidos tratados nas actividades de 
divulgación científica sexan máis ou menos próximos ao currículo das 
diferentes materias, é certo que, dende o punto de vista do ensino, son recursos 
moi potentes á hora de mellorar a «cultura científica» do alumnado (e, polo 
tanto, da sociedade), mellorar a actitude e a motivación dos nenos e nenas cara á 
aprendizaxe das ciencias e mesmo fomentar as vocacións científicas. Dende esta 
perspectiva, entendemos que a divulgación científica non pode ser un elemento 
alleo ao ensino regrado das ciencias, senón que ten que ser un recurso que 
complemente o traballo diario de docentes e alumnado na aula. Outro aspecto 
que apoia a necesidade de que a divulgación científica estea presente nos 
centros de ensino é o de dar ferramentas ao alumnado para procesar e 
discriminar a gran cantidade de información «pseudocientífica» que recibe cada 
día, principalmente nas redes sociais e páxinas web. Neste sentido, o centro 
educativo ten a responsabilidade de dotar o alumnado de referentes serios e 
contrastados nos que basear a súa postura fronte á información indiscriminada 
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que recibe polas distintas vías, fomentando ademais o seu espírito crítico ante as 
que proceden de fontes pouco fiables. 

A evolución das tecnoloxías e da forma de comunicarnos nos últimos tempos 
fai que o acceso do alumnado ao coñecemento científico non sexa sempre por 
vía dos contidos curriculares das áreas de ciencias, situación nova en relación 
coas anteriores xeracións, e que presenta un risco evidente: os coñecementos 
aos que accede o alumnado non pasan un filtro previo nin son seleccionados por 
expertos, como sucede no caso dos contidos curriculares. Nesta situación, 
resulta fundamental que os centros educativos, en colaboración con outras 
institucións, actúen para que o propio alumnado sexa cada vez máis autónomo e 
teña máis recursos para procesar todas estas informacións. 

Tampouco podemos obviar o feito de que vivimos nunha sociedade na que os 
avances e descubrimentos en materia de ciencia e tecnoloxía se suceden a un 
ritmo nunca antes acadado. Algúns destes adiantos teñen unha repercusión 
importante nos diferentes medios de difusión e supoñen unha oportunidade para 
que o alumnado teña contacto coas investigacións máis actuais. Non é posible 
que o currículo académico se estea a modificar constantemente para se adaptar a 
todos estes cambios, polo que debe ser a divulgación científica o medio que, no 
contexto dos centros educativos, transmita ao alumnado estas informacións e 
innovacións. 

As canles de comunicación abertas coa revolución tecnolóxica facilitan 
enormemente o acceso do profesorado e do alumnado a unha cantidade enorme 
de materiais de calidade: existen canles de vídeo, documentos, textos 
científicos, conferencias, documentais de acceso doado e moitas veces gratuíto 
que facilitan ao profesorado a incorporación da divulgación científica como 
recurso que complemente a educación científica. 

Moitos son os especialistas que destacan a enorme importancia da 
divulgación como vía de acceso do alumnado ao coñecemento científico, de 
feito algún autor como o profesor Ángel Blanco da Universidade de Málaga 
chega a dicir que a educación científica xa non é «a fonte máis importante e 
impactante de información científica149» para o alumnado das ensinanzas 
obrigatorias. Esta afirmación ten que ser tomada moi en serio polos 
responsables dos centros docentes á hora de valorar a presenza de actividades de 
divulgación nos seus centros, así como para avaliar o impacto que estas teñen 
sobre a educación científica do alumnado. 

Ademais da faceta transmisora de información e coñecemento científico, a 
divulgación realizada ao alumnado, principalmente de ensino secundario, ten 
incidencia sobre o aumento de vocacións científicas, circunstancia de interese 
para o desenvolvemento da sociedade. Ademais das actividades orientadas ao 
alumnado en xeral, existen outras máis específicas dirixidas a grupos reducidos, 

                                                      
149 «Relaciones entre la educación científica y la divulgación científica» Ángel Blanco López. Revista Eureka 
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2004), Vol. 1, Nº 2, pp. 70-86 (Accesible en http://rodin.uca.es/ 
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con talento e interese especial cara á ciencia, que resultan moi efectivas. 
Exemplos deste grupo de actividades serían os campus científicos ou clubs de 
ciencia. 

O presente capítulo dará unha visión xeral da situación da divulgación 
científica nos centros docentes non universitarios da comunidade galega. Tendo 
en conta o tamaño da poboación obxecto de estudo, a pesar dos datos numéricos 
contidos no capítulo, non se pretende elaborar un estudo cuantitativo 
exhaustivo, senón describir de maneira xeral o «estado da cuestión». Este estado 
formúlase en termos interrogativos: ten a divulgación científica unha presenza 
relevante nos centros de ensino? que tipo de actividades se ofertan neles? como 
se planifican e organizan estas actividades? que obstáculos ou axudas atopan os 
centros neste proceso? que impacto teñen sobre o alumnado? avalíase dalgún 
xeito ese impacto? etc. 

Posteriormente á descrición xeral da situación, faremos unha clasificación do 
tipo de actividades que se ofertan nos centros, cunha atención especial a aquelas 
iniciativas máis innovadoras e transferibles a outros centros. Tamén haberá un 
espazo para tratar sobre a importancia da colaboración de institucións alleas aos 
centros docentes, cun protagonismo especial das universidades galegas. 

O apartado final do capítulo recollerá unha relación de propostas de medidas 
para adoptar de cara a mellorar a planificación e realización de actividades de 
divulgación científica nos centros docentes non universitarios. Nesta relación 
estarán presentes algunhas medidas reclamadas polos responsables dos centros 
colaboradores neste estudo. 

Como principais recursos para a recollida da información necesaria para a 
elaboración deste capítulo empregáronse os seguintes: un cuestionario 
elaborado especificamente para a realización do estudo (cuestionario que foi 
respondido por preto de 200 centros de ensino da comunidade galega), a 
revisión das páxinas web dalgúns centros educativos, entrevistas co profesorado 
e a análise de diferentes documentos e páxinas web doutras institucións que 
teñen un protagonismo importante nas actividades desenvolvidas polos centros 
docentes.  

ACTIVIDADES DE DIVULGACI ÓN CIENTÍFICA NOS CENTROS DE 
ENSINO. UNHA VISIÓN XERAL 

De cara a recoller información sobre o estado da cuestión, entendendo que a 
análise exhaustiva é inviable dado o tamaño da poboación que se estuda, 
optouse pola elaboración dun sinxelo cuestionario que foi enviado aos centros e 
cuberto «on line» polos seus equipos directivos ou profesorado dos 
departamentos de ciencias. O cuestionario trataba tanto a realización ou non de 
actividades de divulgación científica no centro como diferentes aspectos da 
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planificación, realización e avaliación. Os aspectos sobre os que eran 
preguntados os responsables dos centros de ensino foron os seguintes: 

3. Realización ou non de actividades de divulgación científica. Causas en 
caso de resposta negativa. 

4. Proceso de organización. 
5. Alumnado asistente. Obrigatoriedade ou voluntariedade da asistencia. 

Traballo posterior. 
6. Asistencia de público diferente ao alumnado: familias, público en xeral. 
7. Colaboración doutras institucións: universidades, institucións educativas, 

fundacións, etc. 
8. Principais dificultades para a realización destas actividades. 
9. Proceso de selección de temas e relatores. 
10. Obxectivos destas actividades. 
11. Organización periódica de eventos do tipo «semana da ciencia» ou 

similares. 
12. Avaliación das actividades. 
13. Propostas que poidan facilitar a realización destas actividades nos centros 

de ensino 
O cuestionario foi contestado por 175 centros educativos de Galicia que 

imparten educación de todos os niveis de ensino non universitario, dende a 
Educación Infantil ata a Secundaria non obrigatoria (Bacharelato e Formación 
Profesional). Non se atendeu á titularidade dos centros (públicos ou privados) á 
hora de realizar este estudo. A distribución destes centros respecto das etapas 
educativas impartidas neles é a seguinte: 

 
ETAPA EDUCATIVA Nº DE CENTROS 

Educación Infantil 102 
Educación Primaria 108 

ESO 102 
Bacharelato 62 

Formación Profesional 33 
 

A primeira conclusión que se extrae da lectura das respostas é que unha 
importante maioría dos centros de ensino programa e leva a cabo actividades de 
divulgación científica dirixidas ao seu alumnado. Concretamente, o 82,28 % dos 
centros participantes no estudo responderon afirmativamente a esta cuestión, 
sendo soamente 31 (o 17,72 % restante) os que non organizan actividades deste 
tipo. 
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Dado que o obxectivo deste informe non é o de obter exclusivamente datos 
cuantitativos sobre estas actividades, senón ter un coñecemento máis profundo 
da realidade e dos obstáculos e axudas que atopan os centros educativos para a 
organización e desenvolvemento das actividades, preguntouse aos responsables 
destes centros sobre os motivos que os levaban a non organizar actividades de 
divulgación nos centros. A distribución das respostas amosa que existen tres 
causas principais detrás desta decisión: o descoñecemento das actividades que 
poden facer no seu centro, a falta da infraestrutura necesaria (espazos, recursos 
tecnolóxicos, etc.) e a falta de orzamento. Só en dous dos centros preguntados 
se manifestou que non se consideraba interesante para o alumnado a realización 
deste tipo de actividades. Na seguinte táboa, podemos ver as respostas obtidas. 
A porcentaxe calculouse sobre os 31 centros que non organizan actividades de 
divulgación científica, pero débese ter en conta que cada centro podía alegar 
máis dunha causa. 

 
CAUSAS PORCENTAXE 

Descoñecemento de actividades adaptadas ao seu alumnado 58,06 % 
Falta de infraestrutura para a súa realización 45,16 % 
Falta de orzamento para dedicar 35,48 % 
Problemas de coordinación entre o profesorado 12,90 % 
Non teñen interese para o alumnado 6,45 % 
Esas actividades son responsabilidade doutras institucións 3,22 % 
Outros (falta de tempo, moitas actividades) 6,45 % 

 
Unha primeira conclusión que se extrae da lectura da táboa anterior é que, 

segundo os responsables dos centros, a principal causa de non programar e 
realizar actividades de divulgación científica é o descoñecemento da oferta 
existente que se adapte ao seu alumnado. Mesmo se podería chegar a afirmar 
que as dúas causas seguintes segundo a orde da táboa son consecuencia da 
primeira, pois, como veremos ao falar das actividades desenvolvidas nos centros 
docentes de Galicia, algunhas delas son completamente gratuítas e a 
infraestrutura necesaria para a súa realización non vai máis alá duns recursos 
mínimos ao alcance da práctica totalidade dos centros de ensino da comunidade. 
Poderiamos afirmar que son moi poucos aqueles centros que deciden non 
organizar este tipo de actividades atendendo exclusivamente a criterios 
«pedagóxicos»: non as consideran de interese para o seu alumnado ou ben 
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defenden que estas actividades deben ser responsabilidade doutras institucións 
alleas ao propio centro. 

A pesar de que o conxunto de centros que respondeu negativamente a esta 
primeira cuestión é moi reducido, resulta interesante se as etapas educativas que 
se imparten poden ter algunha influencia sobre esta decisión, pois poderiamos 
pensar a priori que a divulgación científica estaría máis presente nas etapas 
superiores (ESO e Bacharelato) que nos primeiros niveis educativos. A metade 
dos centros deste conxunto (15) son centros nos que só se imparten ensinanzas 
de Educación Infantil e Primaria, mentres que en 12 se ofertan ensinanzas dende 
Educación Infantil ata ESO. É, polo tanto, salientable a escasa presenza de 
centros, só catro, nos que se imparte Bacharelato ou Formación Profesional 
neste conxunto. 

Análise das actividades 

Para a análise das actividades centrarémonos nos seguintes aspectos: (1) a quen 
van dirixidas, (2) como se organizan, (3) asistencia do alumnado, (4) 
visibilización, (5) persoal responsable, (6) institucións colaboradoras na súa 
organización, (7) continuidade (8) criterios de elección, (9) obxectivos, (10) 
obstáculos e (11) avaliación. 

Etapas ás que se dirixe a divulgación 

Na comparación entre as ensinanzas impartidas en cada centro e as etapas ás 
que se dirixen as actividades de divulgación científica, atopamos dous datos 
dignos de salientar relacionados coa participación nelas do alumnado de 
Educación Infantil e dos Ciclos Formativos de Formación Profesional: 

a. O 37 % dos centros que imparten Educación Infantil dentro dos que 
organizan actividades de divulgación científica non contemplan a 
asistencia de alumnado desta etapa educativa ás devanditas actividades. 
Tendo en conta ademais a distribución das ensinanzas nos centros que 
non ofertan estas actividades, chegamos á conclusión de que, 
aproximadamente no 56 % dos centros da mostra nos que se imparte 
Educación Infantil, o alumnado desta etapa non ten acceso a actividades 
de divulgación científica. 

b. Os datos dos centros nos que se imparten ciclos formativos de Formación 
Profesional revelan que, no 60 % dos casos, as actividades de divulgación 
científica non son ofertadas ao alumnado destas etapas educativas, ben 
sexa pola súa non existencia (9 %) ou ben pola non participación deste 
alumnado nas que se organizan no seu centro (31 %). 
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A situación descrita nos puntos anteriores contrasta coa que se amosa ao 
analizar os datos das outras etapas educativas, Educación Primaria, ESO e 
Bacharelato, moito máis presentes como alumnado receptor das actividades de 
divulgación organizadas polos centros docentes. As causas que motivan estas 
diferenzas, segundo se deducen de entrevistas realizadas a responsables de 
centros e da análise das propostas, están no descoñecemento de actividades 
axeitadas ao alumnado da etapa de Infantil; e da ausencia de materias do ámbito 
científico nos módulos de Formación Profesional, dado o enfoque máis práctico 
que ten este ensino. 

Participación do alumnado 
Respecto da participación do alumnado nas actividades ofertadas polos 

centros docentes, observamos que no 64 % dos centros consultados asiste a elas 
a totalidade do alumnado das etapas ás que se dirixe a actividade, mentres que 
no 36 % restante tan só se oferta a actividade a algún grupo ou grupos 
concretos. Esta participación masiva do alumnado nas actividades contribúe á 
popularización da ciencia, á extensión do coñecemento e a desterrar unha idea 
elitista da actividade. 

Organización: horario e calendario 
Outra característica maioritaria das actividades organizadas polos centros de 

ensino non universitario é que adoitan ser programadas dentro do horario 
lectivo, pois tan só un dos centros participantes no estudo manifestou que eran 
realizadas sempre fóra deste horario e outro 19 % manifestou que ofertaban 
actividades tanto fóra de horario lectivo como dentro del. Aínda que nun 
primeiro momento esta circunstancia pareza pouco importante, debemos ser 
conscientes da realidade de moitos nenos e nenas de Galicia, principalmente os 
que habitan no rural, para os que as únicas oportunidades de se achegar a 
actividades culturais ou científicas proveñen da oferta que se fai nos centros 
educativos. Neste sentido, a organización de actividades de divulgación dentro 
do horario posibilita a participación nelas dunha maior cantidade de alumnado, 
exercendo desta maneira a función igualadora de oportunidades que debe ter o 
ensino. A importancia dada polos centros á participación de todo o alumnado 
nas actividades de divulgación científica queda reflectida ao analizar os datos 
recollidos neste estudo, pois en case o 60 % dos centros esta asistencia é 
obrigatoria, mentres que nos restantes depende de diversas circunstancias 
(horario, nivel educativo, etc). 
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Visibilización 
Un dos aspectos para analizar neste estudo é a visibilización destas actividades e 
o seu coñecemento por parte de público distinto do alumnado e profesorado do 
propio centro: familias do alumnado, público en xeral, alumnado doutros 
centros próximos, etc. Ante a consulta sobre se adoitan permitir a asistencia de 
público externo a estas actividades, a resposta foi maioritariamente negativa, tal 
e como podemos ver no seguinte diagrama. 
 

 

Comprobamos que en máis do 80 % as actividades son ofertadas case 
exclusivamente ao alumnado do propio centro, circunstancia esperable se un ten 

en conta que moitas son ofertadas dentro do horario lectivo e que o tipo de 
actividades de divulgación máis comúns son faladoiros ou conferencias. 
Diferente é o caso das feiras científicas ou exposicións, que en moitas ocasións 
contan con presenza de público diferente do alumnado, aínda que case sempre 
se limita ás súas familias. Só en casos moi concretos se organizan actividades de 
divulgación que teñan repercusión máis alá da comunidade educativa do propio 
centro. 

Responsabilidade da organización 
Hai aspectos da organización das actividades de divulgación científica que 
resultan determinantes para coñecer a implicación do centro, ou dun amplo 
grupo de profesorado, nelas. É o caso de que persoa ou que órgano de goberno é 
o encargado da planificación e organización destas actividades, pois trátase 
dunha circunstancia que pode determinar a continuidade da oferta ao longo do 
tempo. A implicación neste labor de equipos de ciclo, departamentos didácticos 
ou mesmo todo o claustro de profesorado garante que a actividade non depende 
do traballo ou da iniciativa dunha soa persoa, o que aumenta a probabilidade de 
que a súa oferta se manteña a pesar dos cambios no profesorado. Se analizamos 
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os resultados da enquisa neste aspecto, veremos que nunha ampla maioría a 
situación real coincide coa desexable e as actividades son organizadas por 
equipos de profesorado. 
 

Colaboración con entidades externas ao centro 
Dentro do proceso de planificación, organización e desenvolvemento das 
actividades de divulgación, os centros contan en ocasións coa colaboración de 
institucións externas. De feito, o 60 % dos centros que manifestaron organizar 
estas actividades afirman que o fan en colaboración con unha ou varias 
institucións, entre as que citan as seguintes: Universidades de Santiago de 
Compostela, A Coruña e Vigo, Fundación Barrié, Concellos, Museos 
Científicos da Coruña, CSIC, centros sanitarios, Coordinadora Galega de 
Equipos de Normalización Lingüística, Afundación, CEIDA e algunhas 
empresas, principalmente do sector enerxético. Estas institucións favorecen a 
realización das actividades de maneiras variadas: algunhas organizan 
directamente actividades dirixidas ao alumnado, outras ceden espazos ou 
materiais, outras colaboran achegando recursos económicos, etc. Nun capítulo 
posterior, no que se describen as principais iniciativas no eido da divulgación 
científica nos centros de ensino, analizamos polo miúdo algunhas destas 
colaboracións. 

Continuidade no tempo 
En ocasións, os centros encadran as actividades de divulgación científica dentro 
dun evento de orde superior, como as semanas culturais, feiras científicas, ciclos 
de conferencias, etc. A continuidade no tempo destes eventos ten unha 
incidencia moi positiva sobre a motivación do alumnado cara a eles, pois 
chegan a formar parte da vida do centro, integrándose mesmo na súa identidade. 
Isto fai que o alumnado adopte estas actividades como súas, implicándose de 
xeito máis activo, pasando de seren receptores da divulgación a faceren 
propostas e colaboraren na organización da actividade. Tendo en conta esta 
circunstancia, consultamos os centros sobre se ofertaban actividades de xeito 
illado ou ben programaban eventos que incluían unha oferta máis ampla, aínda 
que non toda a oferta estivese centrada na divulgación científica. Os resultados 
da enquisa amosan que unha maioría, un 56 %, dos centros consultados, 
organizan eventos diversos nos que se encadran estas actividades. Estes eventos 
poden ser concretos nun curso académico (exposicións, celebracións de anos 
internacionais, a ciencia na biblioteca escolar) ou ben ter continuidade ao longo 
de varios cursos: semanas culturais, semana da ciencia, semana matemática, 
feira da ciencia, etc. Algunhas destas actividades contan xa cunha traxectoria 
que vai máis alá dos 20 cursos, a pesar de que a maior parte se move nun 
intervalo entre os 4 e os 9 anos de antigüidade. 
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Selección de actividades. Obxectivos 
Unha vez realizada esta aproximación xeral ao proceso de organización das 
actividades de divulgación nos centros de ensino, cómpre dedicar un espazo aos 
temas da divulgación, analizando cales son os criterios para a selección das 
actividades: o tema, o divulgador, a oferta dunha determinada institución, etc. 
Entre as posibles opcións de resposta a esta pregunta, a maior parte dos centros 
elixiu como principal criterio para a selección das actividades «que o tema fose 
atractivo para o alumnado», seguido a unha importante distancia por «que o 
tema garde relación co currículo». Na seguinte gráfica reflíctese a distribución 
das respostas a esta cuestión: 

 

Resulta salientable a importancia dada ao tema sobre outros elementos 
presentes na divulgación e, sobre todo, ao interese da actividade para o 
alumnado. A pesar de que a divulgación adoita tratar temas non curriculares, 
nunca podemos perder de vista o feito de que todas as actividades programadas 
e realizadas no contexto da educación regrada teñen como obxectivo contribuír 
en maior ou menos medida á educación do alumnado. Partindo desta 
perspectiva, a divulgación preséntase como un importante elemento de 
motivación para o alumnado cara ao coñecemento científico, o que implica que 
a elección dun tema atractivo sexa determinante para a consecución desta 
función. 

Ademais deste criterio de selección, preocupámonos por coñecer o que o 
profesorado espera obter destas actividades, isto é, cales son os obxectivos que 
persegue o profesorado coa súa realización. As posibles respostas á pregunta 
anterior non se excluían, permitindo a selección de máis dunha opción. A 
distribución das respostas é a seguinte: 
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As respostas están moi repartidas entre as catro opcións que se presentaban, e 
non houbo outras respostas adicionais, a pesar de que o cuestionario admitía 
esta opción. Pódese observar, polas porcentaxes de cada opción, que a maioría 
dos centros seleccionan as actividades tendo en conta múltiples obxectivos, 
incidindo así na idea de que a divulgación científica é un recurso con moitas 
posibilidades no ensino. 

Obstáculos 
Un tema de interese de cara a coñecer a realidade da situación da divulgación 
nos centros educativos é o relativo aos principais obstáculos e atrancos cos que 
se atopan o profesorado e os equipos directivos no momento de levar a cabo 
unha iniciativa neste ámbito. Ter unha visión xeral sobre estes problemas 
permitirá elaborar propostas de mellora que serán logo transmitidas ás 
institucións correspondentes. Neste sentido é necesario indicar que, na maior 
parte das entrevistas realizadas a profesorado que organiza actividades de 
divulgación, unha das queixas máis repetidas é o escaso ou nulo interese da 
administración educativa por promover e apoiar este tipo de iniciativas, o que 
fai que todo o seu peso recaia na voluntariedade do profesorado dos propios 
centros. 
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O principal problema, que citan máis do 70 % dos centros consultados, é a 
falla de orzamento para dedicar a estas actividades. Analizando o tipo de 
actividades que realizan os centros de ensino, veremos que non todas teñen o 

mesmo custo económico, cantidade que pode chegar a depender do centro 
participante: unha visita á Casa das Ciencias non ten o mesmo custo para un 
centro da Coruña que para un doutra localidade. Nunha conxuntura de redución 
de dotación orzamentaria para os centros de ensino, os centros tenden a facer 
prioritario o gasto en actividades académicas fronte a outras extracurriculares, 
entre as que se atopa a divulgación. Na seguinte gráfica presentamos a 
distribución das principais dificultades que se presentan aos docentes á hora de 
organizar estas actividades de divulgación.  

Ademais da falla de recursos económicos, os centros botan en falta a 
existencia de espazos axeitados nos centros de ensino, principalmente para a 
organización de exposicións, feiras científicas ou conferencias dirixidas a un 
grupo numeroso de alumnado. Outro aspecto no que coinciden tanto os centros 
que organizan actividades de divulgación como os que manifestan non 
organizalas é a falla de información sobre a oferta existente en Galicia neste 
ámbito: temas, relatores, programas, custos, etc. Para os docentes implicados na 
organización das actividades resulta difícil atopar información completa e 
organizada sobre as posibilidades que se adaptan ao seu centro e alumnado, 
sendo nestes casos a canle principal de información a comunicación directa 
entre compañeiros. 

A densidade dos programas das materias contidas nos currículos, 
principalmente no ensino secundario, fan que os centros necesiten dedicar a 
práctica totalidade das horas de clase programadas para o curso a actividades 
académicas. Esta situación resulta máis acentuada nos cursos de bacharelato, 
nos que a presión da Proba de Acceso a Universidade obriga ao profesorado e 
ao alumnado a renunciar á realización de actividades complementarias ou 
extracurriculares. Esta circunstancia queda reflectida na opinión dos docentes de 
que un dos principais obstáculos para a organización de actividades de 
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divulgación é a perda de sesións de clase, a pesar de que os mesmos docentes 
cualifican estas actividades como proveitosas e formativas para o alumnado. 
Neste sentido, cremos que a organización escolar que formula o sistema 
educativo español é moi pouco flexible á hora de dar cabida a iniciativas deste 
tipo. Esta pouca flexibilidade tamén afecta á coordinación entre o profesorado 
do propio centro educativo á hora de programar e organizar estas e outras 
actividades. Unha vez máis, comprobamos que os docentes, algúns deles con 
anos de experiencia no traballo en actividades de divulgación, consideran que o 
alumnado ten interese por estas actividades. 

Impacto e avaliación 
Dado que estamos a falar de actividades dirixidas a un público que se atopa 
recibindo unha educación regrada, resulta de interese coñecer se o traballo sobre 
elas continúa nas aulas con posterioridade á súa celebración. En numerosas 
ocasións, o alumnado que participa nas actividades complementa esta 
participación con traballo académico, que pode ser de moitos tipos, xa baixo a 
dirección do profesorado do centro: 

 

 
Tanto para o profesorado e alumnado participante nas diferentes actividades, 

como para outras institucións ou persoas colaboradoras, resulta importante 
contar con información sobre a avaliación que os interesados fan dela. Esta 
valoración, cando se realiza, faise en función do centro polo alumnado, polo 
profesorado, ou ben conxuntamente por ambos os dous colectivos. Segundo se 
desprende dos resultados das enquisas, esta valoración posterior realízase nunha 
ampla maioría de centros, sendo o profesorado quen ten maior peso nestas 
valoracións, realizadas en ocasións conxuntamente co alumnado. 
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Finalmente, os centros foron consultados sobre que propostas ou medidas 

favorecerían, dende a súa perspectiva, a maior e mellor presenza da divulgación 
científica nos centros de ensino non universitario de Galicia. Foron moitas e 
moi variadas as respostas, pero as demandas máis significativas son as 
seguintes: 

14. Oferta de faladoiros ou conferencias gratuítas por parte da administración 
educativa. 

15. Elaboración dun catálogo de actividades accesible ao profesorado. 
16. Mellorar a oferta para o alumnado das primeiras etapas educativas. 
17. Formación e asesoramento para o profesorado á hora de planificar e 

desenvolver estas actividades. 
18. Organización de videoconferencias, pois son actividades que chegan a un 

grupo moi numeroso de estudantes. 
19. Recoñecemento ao profesorado que organiza e colabora nestas 

actividades. 
20. Colaboración das institucións científicas cos centros de ensino. 

CLASIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

Co obxectivo de complementar a visión xeral da presenza da divulgación 
científica presentada no capítulo anterior, trataremos deseguido a descrición e 
clasificación das actividades que organizan e realizan os centros docentes non 
universitarios. As propostas dos centros son moi diversas e numerosas, polo que 
non é obxectivo deste documento realizar unha relación delas, senón agrupalas 
segundo características comúns, seleccionando algún exemplo relevante de cada 
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grupo: visitas a museos e centros científicos, programas das universidades 
galegas, programas doutras institucións, Día da Ciencia en Galego, semanas e 
feiras científicas, divulgación dende a biblioteca escolar e, por último, 
divulgación realizada por alumnado e profesorado. 

Visitas a museos e centros científicos e tecnolóxicos 
A pesar de que os museos científicos non son recursos orientados 
exclusivamente ao alumnado das diferentes etapas educativas, non podemos 
obviar que estes constitúen un grupo moi importante dentro das visitas que 
reciben. Por outra banda, estas institucións realizan un labor de divulgación que 
permite o primeiro contacto co coñecemento científico de moitos escolares 
galegos. Ademais das coleccións permanentes e exposicións temporais, algúns 
destes centros organizan actividades específicas orientadas ao alumnado ou ao 
profesorado: obradoiros, ciclos de conferencias, cursos de formación de 
profesorado. 

Os principais museos e centros científicos de Galicia, no que respecta á 
importancia das súas coleccións, actividades para estudantes e visitas de centros 
escolares son: 

a. Museos Científicos da Coruña: Casa das Ciencias, Domus e Aquarium 
Finisterrae150 

b. Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela151 
c. Sede do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía da Coruña152 
d. Museo do mar de Galicia153 

Os centros citados anteriormente foron creados cunha evidente intención de 
divulgar a Ciencia; pero non son as únicas entidades de Galicia nas que o 
alumnado pode acceder a este tipo de contacto co coñecemento científico. 
Existen outras institucións que adoitan ser visitadas por grupos de escolares e 
nas que, aínda que non é o seu único obxectivo, se realiza divulgación científica 
de calidade. Algúns exemplos destas institucións son o Museo Fernando 
Blanco154 en Cee ou o Parque Eólico Sotavento155 en Xermade. 

Por último, en numerosas vilas galegas existen museos que non entran dentro 
do grupo de centros científicos, pero nos que, por ter relación con un oficio 
concreto, un sector produtivo ou ben un científico célebre, a divulgación 
científica está presente. Neste grupo estarían centros como os Museos Massó de 
Bueu ou Anfaco de Vigo, o Museo da Pesca de Fisterra ou o Museo Ramón Mª 
Aller de Lalín156. 

                                                      
150 http://mc2coruna.org/gl/ 
151 http://revistas.usc.es/museohn/index.html 
152 http://www.muncyt.es/  
153 http://museodomar.xunta.es/gl 
154 http://www.museofernandoblanco.org/ 
155 http://www.sotaventogalicia.com/ 
156 http://museos.xunta.gal/es/museos 
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Programas de divulgación científica das universidades galegas 
A pesar de que este capítulo está centrado na divulgación científica nos 

centros de ensino non universitario, existen programas ou intervencións doutras 
institucións e entidades relacionadas co ámbito da educación que, polas súas 
características, merecen un apartado específico neste capítulo. O exemplo máis 
claro atopámolo nos programas postos en marcha polas tres universidades 
galegas para achegar a realidade da investigación científica ao alumnado de 
ensino secundario, principalmente do Bacharelato. 

As tres universidades galegas ofertan faladoiros ou conferencias dirixidas ao 
alumnado de ensino medio que se dividen en dous tipos: faladoiros de 
orientación, encamiñados a dar a coñecer ao alumnado a oferta e as 
características dos estudos de cada universidade, e faladoiros de divulgación 
(ofertados nalgún caso con este nome). 

Dentro destes programas, destaca o denominado «A ponte entre o ensino 
medio e a USC157», promovido pola Universidade de Santiago de Compostela, 
que vén de cumprir o seu 13º aniversario. Antes de se institucionalizar este 
programa, houbo algunhas iniciativas particulares dalgunha Facultade como as 
de Matemáticas e Física que ofertaban actividades de divulgación, ben como 
conferencias nos centos de ensino ou ben a partir de visitas do alumnado de 
bacharelato á mesma facultade. 

No curso 2014-2015, investigadores da USC impartiron máis de 200 
faladoiros temáticos en centros de ensino medio de Galicia, número moi 
elevado en relación co total de centros da comunidade. Estes faladoiros 
complementáronse con outras actividades como visitas a centros de 
investigación por parte do alumnado e campus científicos dirixidos ao alumnado 
de secundaria, nos que participaron preto de 3000 alumnos e alumnas de 
Galicia. A memoria deste programa contén información polo miúdo sobre todas 
estas actividades, número e nome dos centros participantes en cada unha delas, 
número de alumnos e alumnas, así como de todos os eventos e accións que 
recolle o programa. Unha circunstancia que dá fe da boa calidade deste 
programa é o feito de que os centros participantes van e aumento e repiten case 
na súa totalidade dun curso para o seguinte. 

As outras dúas universidades galegas, A Coruña158 e Vigo159, tamén ofertan 
faladoiros ou conferencias de divulgación e visitas a centros de investigación, 
aínda que se trata de programas con menor difusión na actualidade que o da 
USC, carecendo, a diferenza do anterior, dunha memoria accesible ao público 
na que se recolla unha valoración sobre o programa. A pesar de que o obxectivo 
principal destes programas é publicitar o traballo que sa fai nas universidades co 
fin último de captar alumnado para cada unha delas, semella unha das mellores 

                                                      
157 http://www.usc.es/es/perfis/futuros/aponte/ 
158 http://www.udc.es/sape/futuros_estudantes/ 
159 http://estudantes.uvigo.es/estudantes_es/siope/acceso/orientacion/charlas.html 
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oportunidades para os centros de ensino á hora de programar actividades de 
divulgación científica. 

Ademais destes faladoiros realizados nos centros de ensino non universitario, 
as tres universidades galegas ofertan programas de visitas do alumnado de 
secundaria e bacharelato ás facultades e centros de investigación, así como 
xornadas de portas abertas. Nestas visitas, o alumnado ten un primeiro contacto 
coa realidade do que é a investigación máis actual, interactuando cos 
investigadores, coñecendo os obxectivos dos seus traballo, así como os recursos 
e materiais empregados nel. Estas actividades adoitan ser moi motivadoras para 
o alumnado de cara a fomentar as vocacións científicas. 

Por último, outra actividade de divulgación científica que implica a dúas das 
universidades galegas, as de Santiago de Compostela e Vigo, aínda que é 
promovida polo FECyT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) 
son os campus científicos de verán. Nesta ocasión, non é unha actividade 
dirixida a un público numeroso, senón que hai unha selección de alumnado con 
boas aptitudes e actitudes respecto da ciencia. Durante unha semana, este 
alumnado traballará nos centros de investigación das distintas universidades en 
proxectos coordinados polo seu persoal, coñecendo en primeira persoa como se 
desenvolve un proxecto de investigación en ciencias. 

Programas de institucións non universitarias 
Algunhas institucións, públicas ou privadas, organizan eventos e actividades de 
divulgación científica dirixidas especificamente ao alumnado non universitario. 
Neste ámbito, débese salientar o traballo da Fundación Barrié, traballo realizado 
nos últimos anos dentro da súa sección de educación educaBarrié, na promoción 
do coñecemento científico e no fomento das vocacións científicas. Esta 
fundación organiza obradoiros e conferencias para o alumnado de todos os 
niveis educativos, así como actividades de formación para o profesorado. 

Actualmente, existen varias iniciativas que se engloban dentro do programa 
«promoción do éxito escolar160» nas que se tratan diferentes temas de ciencia, 
tecnoloxía e matemáticas. O formato das actividades é moi variado: obradoiros 
científicos, faladoiros e conferencias, exposicións, espectáculos de ciencia, 
proxectos didácticos ou mesmo concursos. Os participantes nestas actividades 
consideran moi positivamente a implicación decidida dunha entidade privada na 
divulgación científica, así como a calidade das actividades e dos divulgadores 
participantes nelas. 

Tamén é salientable o traballo de promoción de elaboración de proxectos 
científicos e difusión realizado polo CEIDA161 (Centro de Extensión 
Universitaria e Investigación Ambiental de Galicia), no que participan 
numerosos institutos e centros de Galicia. Outro proxecto que está presente nas 

                                                      
160 http://fundacionbarrie.org/exito_escolar_educabarrie 
161 http://www.ceida.org/educacion-divulgacion.html 
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aulas galegas é Climántica162, centrado na análise das causas e consecuencias do 
cambio climático. 

Finalmente, dentro deste apartado, faremos referencia ao labor de asociacións 
ou institucións que elaboran exposicións que son cedidas temporalmente aos 
centros para a visita do alumnado e o traballo sobre ela, como poden ser 
ENCIGA, AGAPEMA, Igaciencia ou algunha sección do CSIC. 

Día da Ciencia en Galego 
Unha actividade de recente aparición que cada vez vai tendo máis protagonismo 
no apartado da divulgación científica é o «Día da Ciencia en Galego163», 
celebrado cada ano a primeiros do mes de novembro para reivindicar o dereito a 
ensinar e facer ciencia en lingua galega, así como para poñer en valor traballos 
de investigación realizados por científicos galegos dentro e fóra do país. Esta 
conmemoración nace como reacción da comunidade escolar e científica contra a 
normativa que obriga ao profesorado do ensino non universitario a impartir a 
docencia dalgunhas materias do ámbito científico exclusivamente en lingua 
castelá, concretamente as áreas de Física e Química e Matemáticas. 
 

 

 

A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamizacións 
Lingüística organiza cada ano unha videoconferencia impartida por un ou varios 
científicos galegos, moitas veces traballando fóra de Galicia, que pode ser 
seguida por alumnado de ensino secundario dende calquera centro educativo 
con conexión a Internet. O formato da actividade posibilita tamén a realización 
de preguntas ao conferenciante por parte do alumnado grazas a un sistema de 
faladoiro en tempo real, ou ben coa axuda das redes sociais. No curso 2015-16, 
chégase á sexta edición desta actividade, da que é salientable, ademais dos 
contidos, o formato, que permite alcanzar a unha gran cantidade de público 

                                                      
162 http://www.climantica.org/ 
163 http://www.coordinadoraendl.org/limiar.php?pax=rec_ciencia.php 
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(máis de 6000 alumnos e alumnas nesta edición) sen que os centros precisen de 
máis infraestrutura que un ordenador con conexión a Internet e un proxector de 
vídeo. Unha das dificultades ás que aluden os centros educativos á hora de 
programar actividades de divulgación está relacionada coa falla de infraestrutura 
axeitada ou á dificultade de contactar con relatores para elas, circunstancias que 
se resolverían organizando actividades conxuntas semellantes a esta. 

Semanas científicas. Feiras científicas 
Segundo se deduce da análise das respostas ao cuestionario e dos contidos das 
webs dos centros de ensino, a maior parte das actividades de divulgación 
científica promovidas dende os mesmos centros son planificadas e realizadas 
puntualmente, de xeito illado. Porén, existen algúns centros nos que se 
organizan eventos que engloban varias actividades de divulgación dentro dun 
mesmo proxecto, a maior parte delas baixo o nome de «Semana da Ciencia», 
«Semana da Matemática», «Semanas Culturais», etc. Algúns destes eventos 
veñen repetíndose dende hai máis de 10 anos en centros educativos de Galicia, 
chegando a formar parte dos sinais de identidade do propio centro. 

A realización destes eventos supón case sempre un grao de implicación maior 
de todo o centro que no caso das actividades concretos. Cando atopamos un 
centro que adoita traballar desta maneira, xa dende o principio do curso escolar, 
ou mesmo antes, o profesorado comeza a programar de xeito conxunto a 
relación de actividades para incluír; o alumnado, sabedor da celebración desta 
semana temática, colabora en moitos aspectos (proposta de actividades, 
montaxe de exposicións, elaboración de materiais, concursos de carteis), 
creándose deste xeito un clima que favorece a actitude positiva do alumnado 
cara á actividade e, en definitiva, cara á ciencia. 

Son moi numerosos os eventos desta clase celebrados nos centros de Galicia 
e non é obxecto deste informe a elaboración dunha relación deles; pero é 
necesario facer constar que este número vai medrando grazas a iniciativas como 
a celebración do Día da Ciencia en Galego, anos internacionais ou implicación 
dos equipos de biblioteca e mesmo programas de diferentes institucións, pois 
nos centros téndese a concentrar as actividades neste tipo de eventos. 

En canto ás feiras científicas, estes eventos caracterízanse principalmente 
pola súa interactividade, con presentación de experimentos e obradoiros, así 
como por estaren abertas a un público externo ao centro. Existen feiras en 
Galicia cunha larga traxectoria e tradición, o que as levou en moitos casos a se 
converteren en eventos de referencia non só para a comunidade educativa, 
senón tamén para toda a sociedade. Na web 
https://feirasdeciencia.wikispaces.com/ amósanse exemplos dalgunhas delas, 
entre as que destaca a Feira da Ciencia de Ribadeo164, que se celebra 

                                                      
164 https://feirasdeciencia.wikispaces.com/Feira+da+Ciencia+de+Ribadeo 
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ininterrompidamente dende o ano 1995 e que foi medrando en importancia e en 
impacto na sociedade da comarca da Mariña. 

 

 

Esta actividade é un exemplo claro de como algunhas iniciativas dos centros 
de ensino traspasan as súas fronteiras, tendo enorme importancia e repercusión 
mesmo fóra do ámbito educativo. 

Biblioteca escolar e divulgación científica 
Dende hai poucos anos prodúcese un importante cambio na idea de como as 
bibliotecas escolares deben contribuír á vida académica dun centro escolar, 
pasando de ser un recurso orientado eminentemente á lectura de textos literarios 
e á consulta de información a se converter en moitos casos nun elemento 
dinamizador das actividades realizadas no centro, sen importar as materias 
implicadas nela. Esta importancia da biblioteca escolar como base sobre a que 
xiran os diferentes proxectos e programas realizados ao longo do curso é máis 
relevante nos centros de Educación Infantil e Primaria, mentres que nos centros 
de secundaria aínda levan o peso desta tarefa os departamentos didácticos. 

Entre as actividades desenvolvidas nos centros coa promoción e coordinación 
da biblioteca escolar, hai algunhas nas que a divulgación científica ten un papel 
protagonista. Moitas destas iniciativas poden ser consultadas no espazo web da 
Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia165, pero hai experiencias que, pola súa 
enorme calidade e continuidade no tempo, merecen unha referencia neste 
espazo. 

Un exemplo de boas prácticas e traballo da ciencia dende a biblioteca escolar 
é o realizado ao longo de varios cursos no IES de Ames166, levando a cabo 
programas de fomento da lectura, baseado en textos de divulgación científica, 
incorporación ao plan lector de textos con contidos relacionados coa ciencia; 
traballos interdisciplinares sobre algún libro concreto, neste caso «El contador 
de arena», incluíndo actividades e experiencias de investigación; faladoiros e 

                                                      
165 http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/ 
166 Experiencias recollidas no nº 70 da Revista Galega do ensino, accesible en 
http://www.edu.xunta.es/eduga/486/boas-practicas/bibliotecas-escolares-divulgacion-cientifica 
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conferencias de divulgación; «o ritmo da materia» no que o alumnado tentaba 
explicar con coreografías o comportamento das moléculas; «Love is in the lab», 
sobre o traballo de parellas de científicos; proxectos interdisciplinares sobre 
astronomía, etc. Trátase dun conxunto de actividades que destaca pola súa 
diversidade, pola implicación de moitos departamentos didácticos e alumnado 
de diferentes cursos e pola variedade de ferramentas e recursos empregados para 
achegar a ciencia ao alumnado. 
 

Un elemento sobre o que pivotan en moitas ocasións os traballos promovidos 
dende as bibliotecas escolares son as distintas conmemoracións: anos ou días 
internacionais sobre un tema (Ano Internacional da Química, Ano Internacional 
da Estatística, Ano Internacional da Luz, Día da Muller Científica...). Estes 
eventos serven de punto de partida para desenvolver iniciativas moi 
interesantes, case sempre implicando a profesorado e alumnado de distintos 
niveis educativos e especialidades, variedade que permite que a aproximación á 
divulgación científica sexa multidisciplinar, dando unha visión máis completa e 
complexa do tema traballado. 

O profesorado como divulgador da ciencia 
Cando falamos da divulgación científica, tendemos a pensar que os «actores» 
desta divulgación teñen que ser científicos e investigadores, principalmente 
docentes universitarios ou persoal dos centros de investigación, ben sexan 
públicos ou privados (seccións de I+D+I dalgunhas empresas). Con todo, os 
centros educativos teñen un recurso moi valioso no seu profesorado como 
divulgador, pois trátase en xeral de persoas preparadas, con profundos 
coñecementos da súa materia e experiencia como comunicadores. Non se trata 
da divulgación realizada nas clases, senón de faladoiros, obradoiros ou 
experiencias preparadas especificamente co obxectivo de divulgar a ciencia. 

No IES de Ames167 ofertan dende hai xa varios anos un programa de 
conferencias, baixo o lema «A voltas con...», que destaca pola orixinalidade da 
proposta, a cal contén algúns aspectos que serían facilmente transferibles a 
outros centros educativos. Trátase dun ciclo de conferencias multidisciplinares, 
todas elas sobre un tema concreto, que é tratado dende a perspectiva das 
diferentes materias ou áreas educativas. Algúns temas das últimas edicións son: 
 A voltas co cine 
 A voltas coa mentira 
 A voltas coa comida 
 A voltas coa creatividade 
 A voltas coas viaxes 
 A voltas co amor 

                                                      
167 Pódense consultar os programas polo miúdo na web do centro https://www.edu.xunta.es/centros/iesames/ 
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Dentro de cada ciclo, o tema é tratado dende cada materia do ámbito 
científico, humanístico e artístico, en conferencias con dúas características 
dignas de seren destacadas: son abertas ao público en xeral e son impartidas por 
membros do claustro. A acción do profesorado como divulgador facilita 
enormemente o labor de organización das actividades e debería estar máis 
presente nos centos docentes. 

O alumnado como divulgador da ciencia 
A pesar de que en todas as actividades descritas neste capítulo o alumnado é o 
receptor da divulgación científica, existen experiencias nas que son os propios 
alumnos os que realizan o labor divulgativo, sempre baixo a coordinación e 
supervisión do profesorado, dirixida aos seus compañeiros e compañeiras ou 
ben abertas ao público en xeral. A pesar de que non se pode considerar que, en 
termos xerais, o alumnado participante sexa experto en temas de ciencia, a 
motivación, o esforzo e a cooperación entre profesorado e alumnado levan a 
acadar cotas de calidade moi elevadas. 

Actualmente, a xeneralización do emprego das novas tecnoloxías facilita a 
organización desta divulgación, presentada na maior parte dos casos dentro de 
blogues científicos, ou como seccións de espazos web de contidos máis xerais. 
Dado que non existe un catálogo ou unha rede que permita acceder á relación de 
recursos deste tipo existentes, e que o obxecto deste capítulo é presentar os tipos 
de actividades realizadas nos centros educativos, limitaremos a información 
sobre este medio de divulgación a dous blogues de calidade elaborados por 
alumnado de centros de secundaria de Galicia: «Ciencia no camiño168», 
realizado polo alumnado do IES do Camiño (Palas de Rei) e «Entérate, a ciencia 
tamén é cultura169», elaborado por alumnado de bacharelato do IES Otero 
Pedrayo (Ourense). 

A pesar de que os medios dixitais van substituíndo o papel como vehículo 
para a transmisión da información, existiron e existen publicacións de 
divulgación científica, neste caso concreto de divulgación matemática, 
elaboradas por alumnado de centros de ensino da comunidade galega. O 
exemplo máis salientable é «Mathesis170», boletín de divulgación matemática 
elaborado polo alumnado do IES Otero Pedraio da Coruña, dentro das 
actividades do club matemático «Joaquín Durán Loriga». Esta publicación, 
editada en papel e que pode ser tamén consultada libremente en Internet, conta 
xa con nove anos de existencia, no que se publicaron 83 números dunha 
extraordinaria calidade. 

                                                      
168 http://ciencianocaminho.blogspot.com.es/ 
169 http://acienciatamenecultura.blogspot.com.es/ 
170 http://www.edu.xunta.es/centros/iesoteropedrayocoruna/aulavirtual/course/view.php?id=36 
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Esta publicación amosa os excepcionais resultados que se poden obter dentro 
dos clubs científicos ou clubs matemáticos, implicando o alumnado en labores 
de produción da divulgación. 

Nesta clasificación das actividades de divulgación científica, comprobamos 
que existen iniciativas moi diversas, complexas e de extraordinaria calidade, e 
que moitas veces o esforzo e a dedicación de profesorado e alumnado suple a 
falta de recursos con creatividade e orixinalidade, obténdose produtos moi 
meritorios. 

CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS DE ACTUACIÓN 

Se analizamos os apartados anteriores do presente capítulo, observamos que as 
actividades de divulgación científica adoitan estar presentes dentro da oferta dos 
centros de ensino non universitario de Galicia, e que supoñen un recurso moi 
valorado polos docentes e polo alumnado. Nun mundo no que a información de 
todo o tipo está tan accesible para os cidadáns, e no que os avances científicos e 
tecnolóxicos se producen a unha velocidade ás veces vertixinosa, a divulgación 
preséntase como un elemento necesario para mellorar a cultura científica do 
alumnado (e, polo tanto, da sociedade), complementando os contidos 
curriculares e mellorando a actitude do alumnado cara ao coñecemento 
científico e á súa importancia no desenvolvemento da humanidade. Partindo 
desta premisa, consideramos que sería necesario que a administración educativa 
recoñecese de xeito oficial a importancia deste medio de transmisión do 
coñecemento científico, adoptando medidas que promovan a realización e 
difusión de actividades de divulgación científica nos centros de ensino. Neste 
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apartado final do capítulo, concretaremos algunhas propostas que, ao noso 
entender, poden favorecer o logro deste obxectivo. 

Por outra banda, unha das características máis comúns entre as actividades 
ofertadas e realizadas polos centros educativos é a súa nula ou escasa 
repercusión e difusión fóra do ámbito do propio centro. Resultan excepcionais 
os exemplos de actividades que traspasan as fronteiras da propia comunidade 
escolar e son compartidas con outros docentes e o seu alumnado. É certo que co 
emprego, cada vez máis xeneralizado, de Internet como ferramenta de apoio 
para a docencia é posible atopar con facilidade numerosos blogs e páxinas web 
elaboradas polo alumnado ou polo profesorado destes centros; pero resulta 
igualmente certo que, na maioría dos casos, a maioría dos visitantes destes sitios 
adoitan ser membros da comunidade educativa do propio centro. Tendo en 
conta que estes traballos e actividades chegan a acadar unha gran calidade e 
moitos deles son facilmente transferibles a outras realidades educativas, faise 
necesaria a creación de espazos e redes intercentros nas que compartir 
experiencias, fomentar a súa transferencia e organizar proxectos de 
colaboración no eido da divulgación científica. 

Outro aspecto para mellorar, segundo as suxestións realizadas polos docentes 
non universitarios, sería o da formación, asesoramento e apoio ao profesorado 
que realiza actividades de divulgación científica. Cando se pretende que o 
alumnado comece a traballar nunha nova actividade ou cun novo recurso 
educativo, como neste caso é a divulgación, resulta tan importante a formación 
previa como a existencia de persoas ou institucións ás que consultar dúbidas ou 
problemas nas primeiras experiencias. Dado que as institucións científicas que 
colaboran cos centros educativos son moi variadas e independentes entre si, 
resulta complicado para elas artellar esta rede de asesoramento. Ademais, 
podemos comprobar que as propostas de divulgación nos centros de ensino case 
nunca parten de iniciativas da administración educativa, senón doutras entidades 
(universidades, fundacións, centros de investigación, empresas), ás cales non 
corresponde este labor de apoio aos docentes, sendo mesmo imposible para 
moitas delas pola falla de recursos para levala a cabo. 

Existen algunhas medidas que poden ser moi efectivas de cara a incentivar e 
recoñecer o traballo en actividades de divulgación educativa nos centros de 
ensino non universitario. A presenza explícita da divulgación científica en 
determinados proxectos ou programas ofertados pola administración educativa 
debería supoñer un incentivo para a participación de alumnado e profesorado 
nestas actividades. Os Contratos Programa ou o Plan Proxecta son iniciativas 
nas que poderían encaixar algúns traballos que se están a desenvolver en centros 
da comunidade galega, e ambos os dous programas teñen a vantaxe de que ao 
profesorado e ao alumnado participantes se lles recoñece oficialmente esta 
participación, ademais doutros beneficios (dotación económica no caso dos 
Contratos Programa e vantaxes para o alumnado no caso do Plan Proxecta). 
Actualmente, existen proxectos relacionados coa divulgación científica que se 
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enmarcan dentro destes programas oficiais, pero son clasificados dentro de 
apartados como «animación á lectura» ou «plans de mellora da excelencia 
educativa», sen que haxa unha referencia concreta á divulgación da ciencia en 
ningún dos apartados recoñecidos na convocatoria. Outro tipo de actividade que 
encaixaría perfectamente no marco do Plan Proxecta sería a elaboración de 
blogs ou publicacións de divulgación científica, ou tamén a creación de clubs 
científicos ou matemáticos. Trataríase de dotar dun marco común a moitas 
experiencias realizadas xa nos centros docentes, permitindo ademais a súa 
catalogación e mellorando a súa accesibilidade para docentes, alumnado e 
público en xeral. 

Dentro do proceso de organización e realización de actividades de 
divulgación, faise necesario prestar unha maior atención ao proceso de 
avaliación. Na maior parte das ocasións, esta avaliación céntrase nunha 
valoración persoal por parte do alumnado ou do profesorado participante, pero o 
resultado non chega ás institucións organizadoras nin incide dalgún xeito nunha 
posible mellora da actividade de cara ás seguintes edicións. Sería interesante 
conseguir unha sistematización desta valoración, así como medir dalgún xeito o 
impacto destas actividades sobre o alumnado, a curto e medio prazo. 

Unha das tarefas pendentes neste campo é a creación dunha rede de centros e 
docentes implicados en traballos de divulgación científica. Esta estrutura 
permitiría intercambios de experiencias e, sobre todo, traballo de colaboración 
entre distintos centros, característica que non adoita estar presente nas 
actividades que se desenvolven na actividade. Esta rede debería ademais 
promover a difusión dos traballos realizados ao profesorado e aos centros que 
non forman parte dela, organizando encontros ou xornadas de formación 
relacionados coa divulgación da ciencia, así como proporcionar asesoramento e 
apoio a aqueles centros que incorporen por primeira vez actividades de 
divulgación á súa oferta. Esta rede de centros e divulgadoras tamén debería 
enfrontar o reto da elaboración dun catálogo de divulgadores da ciencia en 
Galicia, incluíndo tamén os temas tratados por cada un deles, de cara a facilitar 
aos centros docentes a selección das propostas que mellor se adapten ao seu 
contexto. 

É xusto destacar a importancia da colaboración das universidades, centros de 
investigación e outras institucións públicas e privadas á hora da promoción da 
divulgación científica nos centros de ensino, chegando nalgúns casos a exercer 
labores que corresponderían á administración educativa. O profesorado 
implicado nestas experiencias avalíaas moi positivamente, sendo consciente da 
importancia da continuidade no tempo destas iniciativas para manter e mellorar 
o acceso do alumnado á realidade científica por medio da divulgación. A posta 
en marcha dunha rede de centros e docentes implicados na divulgación 
permitiría coordinar o traballo realizado por estas institucións independentes, 
transmitíndolles as demandas dos centros e permitindo que o persoal dos 
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centros de investigación colaborase no labor de asesoramento e apoio ao 
profesorado dos niveis non universitarios. 

A pesar de que os contidos sobre divulgación científica son cada vez máis 
accesibles ao público grazas á xeneralización e mellora das comunicacións e 
dos dispositivos electrónicos, non é doado atopar materiais en lingua galega que 
estean deseñados especificamente para o traballo nas aulas. Neste sentido, a 
OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) leva anos apostando polo 
fomento da cultura científica, organizando cursos de formación para docentes e 
dotándoos dun importante catálogo de materiais cos que traballar nas súas 
clases. O programa «contenedores171» de Iberciencia (Instituto Iberoamericano 
de Enseñanza de las ciencias y de la matemática) é un exemplo de 
aproveitamento da divulgación educativa como recurso de apoio na docencia, 
con materiais sinxelos e indicacións para profesorado e alumnado. 
Como conclusión xeral, podemos afirmar que a divulgación está presente na 
maioría dos centros de ensino non universitario de Galicia, e que a súa presenza 
é cada vez máis necesaria para mellorar a cultura científica do alumnado. Faltan 
iniciativas por parte da administración educativa que permitan estruturar as 
actividades e coordinar o labor dos diferentes colectivos implicados: 
investigadores, institucións colaboradoras, profesorado e alumnado. Estas 
iniciativas deberían facer promoción das actividades de divulgación e da súa 
difusión máis alá do propio centro educativo.

                                                      
171 Pódese consultar na web http://ibercienciaoei.org/contenedores/index.php 
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COMUNICACIÓN VERSUS DIVULGACIÓN 

Para abordar a comunicación e divulgación científica realizada por entidades de 
carácter privado en Galicia, cómpre partir dunha definición e diferenciación de 
ambos os dous termos, comunicación e divulgación. Neste senso, imos 
quedarnos coa definición de comunicación, máis concretamente coa de 
comunicación externa dentro do ámbito da comunicación organizacional, como 
o conxunto de mensaxes emitidas por calquera organización cara aos seus 
diferentes públicos externos, encamiñadas a manter ou mellorar as súas 
relacións con eles, a proxectar unha imaxe favorable ou a promover os seus 
produtos ou servizos172. Pola súa banda, a divulgación científica pode ser 
definida como sinónimo de comunicación da ciencia e da tecnoloxía ao gran 
público173. 

Polo tanto, atopámonos con que non só o público, senón os obxectivos tamén 
son distintos. No caso da comunicación, o obxectivo é proxectar unha imaxe da 
organización nos seus distintos públicos. Segundo recolle o manual Comunicar 
la Innovación editado pola Fundación COTEC, «habitualmente referímonos á 
comunicación institucional como a aquela que ten como materia o centro en si e 
pretende acadar unha imaxe externa positiva174». Á súa vez, a divulgación, na 
liña do concepto francés vulgarisation, trata de achegar un coñecemento, cultura 
e/ou pensamento científico e técnico, a un público xeral, non especializado. 

Neste capítulo, imos centrarnos principalmente na divulgación científica e 
tecnolóxica, porque é o obxecto deste informe, aínda que imos describir algún 
exemplo de comunicación da ciencia, da tecnoloxía e da innovación para poñer 
de manifesto a estreita liña que separa unha da outra. Para iso, imos ter en conta 
dous tipos de entidades: por unha banda, as consultorías de comunicación ou 

                                                      
172 RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, H. A. (1991): «Hacia una definición de la comunicación organizacional» en 

C. Fernández Collado: La comunicación en las organizaciones. Trillas, México, pp. 29-34. Citado a través de 
M.M. Messeguer (Coord.): Comunicar la innovación: De la empresa a los medios. Fundación COTEC. Madrid, 
2004. P. 64 

173 MESSEGUER, M. M.(Coord.): Comunicar la innovación: De la empresa a los medios. Fundación COTEC. 
Madrid, 2004. P. 95 

174 Tradución propia a partir do orixinal en MARTÍNEZ SÁEZ, L. A.: Comunicar la ciencia. Colección 
Innovación Práctica. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. Madrid, 2006. p. 105 
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gabinetes de comunicación externos e, pola outra, as empresas de xestión de 
proxectos de educación, cultura e ocio. 

No primeiro caso, trátase de asesorías de comunicación que ofrecen un 
servizo de gabinete de comunicación externo a determinadas entidades que non 
teñen no seu organigrama persoal de comunicación propio ou que externalizan 
certas tarefas. A maioría delas non están especializadas nun ámbito concreto, 
senón que teñen unha carteira de clientes máis ou menos fixa que poden 
pertencer a este sector, o ámbito da I+D+i, mais non pechan as súas portas a 
traballos noutros sectores e menos nestes tempos de crise. 

No segundo caso, referímonos a empresas que organizan actividades 
educativas e de ocio e que, dentro da súa oferta, inclúen actividades centradas 
no ámbito científico e tecnolóxico. 

Deixaremos á marxe os medios de comunicación, malia seren entidades con 
ánimo de lucro, porque xa hai varios capítulos deste informe dedicados á 
información e divulgación científica a través da radio, a televisión, os medios 
impresos e electrónicos. Tamén quedan fóra desta análise as entidades sen fins 
de lucro dependentes de entidades privadas, por exemplo, as fundacións dos 
bancos, que serán abordadas no capítulo consagrado ás asociacións. 

Para identificar o universo das empresas que se dedican a esta actividade —a 
comunicación e a divulgación científica e tecnolóxica—, a primeira dificultade 
que nos atopamos é que non existe ningún rexistro nin base de datos. Ademais, 
os directorios de empresas que están dispoñibles non inclúen un epígrafe 
específico para esta actividade, senón que cómpre buscar en epígrafes como 
«Deportes, ocio e entretemento», «comunicación e produción audiovisual», 
«gabinetes de comunicación», etc., onde caben empresas de moi diversa 
índole175. A Guía da Comunicación da Xunta de Galicia dispón tamén dun apartado, 
dentro de Medios de Comunicación, dedicado a axencias de publicidade, 
comunicación e relacións públicas, pero nel inclúense dende asesorías de 
comunicación empresarial até empresas de publicidade e estudos de fotografía, 
e tampouco permite afondar máis aló da razón social nin obter información 
sobre o ámbito de especialización destas empresas176. Por outra banda, 
tampouco existe unha asociación que reúna o conxunto de empresas que se 
dedican á comunicación e divulgación científica en Galicia, e na Asociación 
Galega de Comunicación da Cultura Científica e Tecnolóxica (AGCCCT) están 
asociadas maioritariamente persoas a título individual e non empresas. Por 
tanto, esta vía resultou infrutuosa. 

Outra liña de pescuda foron as resolucións da Convocatoria de Ayudas para 
el Fomento de la Cultura Científica,  Tecnológica y de la Innovac ión da 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), á que poden 

                                                      
175 Como o directorio de empresas galegas online, dentro do portal GaliciaDigital, dispoñible no seguinte 

enderezo web: http://empresas.galiciadigital.com/ 
176 Dispoñible online en: http://www.xunta.es/guia-da-comunicacion?p_p_id=1_  



X. MARIÑO ALFONSO (coord.) (2016): Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia , Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/isdcg.2016. 

333 

 

presentarse empresas, non así á convocatoria Diverciencia da Xunta de Galicia á 
que só podían presentarse entidades públicas ou sen fins de lucro. Como 
resultado desta vía, obtívose un universo de empresas moi reducido. Polo tanto, 
decidiuse tomar como mostra o cento por cento do universo e recoller os datos a 
través dun cuestionario. Este cuestionario realizouse en liña, a través de medios 
telemáticos como o chat ou o correo electrónico, dependendo da dispoñibilidade 
dos entrevistados. O cuestionario contiña preguntas abertas e outras de tipo 
avaliativo, tipo Likert. O nivel de participación foi satisfactorio, acadando 2/3 
de cuestionarios respondidos. En calquera caso, dada a dificultade para 
identificar o universo e o reducido da mostra, os resultados deben considerarse 
simplemente descritivos. 

A COMUNICACIÓN DA CIENCIA E DA TECNOLOX ÍA NO MARCO 
DA COMUNICACIÓN DA ORGANIZACIÓN EN GALICIA 

Segundo recolle o informe A comunicación en Galicia 2010 , no período 2004-
2009, paralelamente ao incremento dos departamentos internos de 
comunicación, aumentaron en Galicia aínda en maior medida as empresas de 
comunicación, que son definidas do seguinte xeito: «constituídas por 
profesionais da comunicación organizacional, ofrecen o servizo a diferentes 
entidades ben como responsables de toda a política comunicativa, ben 
realizando soamente algunha actividade de comunicación encargada e 
supervisada polo gabinete da propia entidade (normalmente deseño e 
mantemento da web, xestión de campañas de publicidade, dossiers de prensa ou 
seguimento de medios on line)177». 

Berta García Orosa, experta en comunicación nos organismos, profesora na 
Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de 
Compostela e autora deste artigo, recoñece nunha entrevista realizada ex 
profeso para este informe que non ten detectado unha especialización temática 
entre estas asesorías de comunicación, agás algún caso excepcional no ámbito 
da comunicación medioambiental. «A tendencia neste sector é cara a unha 
ampliación de negocio máis que a unha concreción en temáticas específicas», 
apunta. Porén, constata un aire de especialización en canto ao público ao que se 
dirixe (por exemplo, comunicación empresarial) ou no tocante á actividade 
principal da empresa (por exemplo, publicidade). 

Non se pode afirmar, pois, que exista unha especialización no ámbito da 
ciencia e a tecnoloxía entre as consultorías de comunicación e gabinetes de 
comunicación externos. O panorama que nos atopamos é o dun grupo reducido 

                                                      
177 GARCÍA OROSA, Berta: «A comunicación organizacional en Galicia. 2004-2009» en X. López García, e 

R. Aneiros Díaz (Coord.): A comunicación en Galicia 2010. Consello da Cultura Galega. Santiago de 
Compostela, 2010. 
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de empresas que comezaron prestando servizos como gabinete de comunicación 
externo de entidades vinculadas ao ámbito da ciencia e da tecnoloxía (como 
centros tecnolóxicos, universidades, academias e a propia administración), que 
non contaban con persoal de comunicación dentro da súa estrutura ou que 
decidiron externalizar certas tarefas, e que foron ampliando os seus servizos e 
clientes dentro deste sector. 

Un exemplo claro deste tipo de empresa é Torres y Carrera Consultores de 
Comunicación, nacida en 2003, que conta entre os seus clientes coa planta en 
Vigo de PSA Peugeot Citröen, o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia 
ou o Clúster de Empresas de Automoción de Galicia e que se encargou da 
comunicación, por exemplo, do Campus de Excelencia Campus Vida da 
Universidade de Santiago de Compostela. Trátase dunha consultoría de 
comunicación de gran tamaño, con 25 traballadores, cuxo ámbito de actuación 
non está circunscrito a Galicia, senón que inclúe o resto do Estado, e que conta 
entre os seus principais clientes con grandes empresas como Coca Cola, Cepsa 
ou a xa citada PSA Peugeot-Citroen. Segundo apuntan no cuestionario recollido 
para elaborar este artigo, dos contidos que producen, un 30 % están vinculados 
coa comunicación científica e tecnolóxica. Malia todo, non puidemos constatar 
este dato xa que, debido á política de confidencialidade que manteñen cos seus 
clientes, non nos proporcionaron máis detalles sobre os traballos realizados. 

Preguntados pola evolución do sector, admiten que houbo un antes e un 
despois da crise económica para o sector da comunicación, e a comunicación 
científica e tecnolóxica non foi unha excepción. Na súa opinión, antes da crise 
económica produciuse «unha paulatina profesionalización das empresas de 
comunicación cun importante desenvolvemento da comunicación tecnolóxica 
acorde cos investimentos que naquel momento contaba a I+D+i». A partir da 
crise, «hai una caída xeneralizada da actividade empresarial, mesmo da 
tecnolóxica, e todo se reflicte nunha caída das tarefas de promoción e 
divulgación. As empresas de comunicación dimensionaron o seu tamaño e 
actividade a esta realidade, ou buscaron outros horizontes de traballo ou 
simplemente desapareceron». O impacto da crise non foi exclusivo deste ámbito 
e a percepción xeneralizada sobre a comunicación corporativa en Galicia nos 
anos da crise económica (concretamente no período 2010-2012) é que supuxo 
un notable recorte de fondos, recursos e oportunidades comunicativas, segundo 
recolle Miguel Túñez no informe A comunicación en Galicia 2013  do Consello 
da Cultura Galega178. 

No tocante aos servizos que demandan os seus clientes, o principal segue a 
ser a relación cos medios de comunicación, aínda que recoñecen que as 
audiencias están cada vez máis segmentadas e as súas mensaxes xa non están 

                                                      
178 TÚÑEZ, Miguel: «A comunicación corporativa en Galicia» en X. López García; M. Rivas Barrós e Rosa 

Aneiros Díaz (Coord.): A Comunicación en Galicia 2013. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela, 
2013. 
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centradas exclusivamente nos medios de comunicación. Neste punto coinciden 
coa visión de Berta García Orosa, quen sinala que a evolución deste tipo de 
empresa derivou cara a un incremento dos servizos que ofertan, unha 
especialización nas distintas tarefas e unha segmentación dos públicos. En 
concreto, na súa faceta de comunicadores científicos declaran que o seu é un 
público especializado, quizais condicionado polo tipo de clientes cos que 
traballan (centro tecnolóxico, clúster empresarial, fabricantes). Este dato 
constata que non estamos falando dunha divulgación do coñecemento científico, 
senón de tarefas de comunicación corporativa orientadas a clientes deste sector. 

Sobre as expectativas de futuro, Torres y Carrera son optimistas e ven futuro 
no sector da comunicación científica e tecnolóxica, dun xeito dimensionado e 
estratéxico. Esta visión positiva coincide coas previsións que fai a profesora 
García Orosa sobre o sector, do que apunta que evoluciona moi favorablemente, 
cun incremento continuado, e expectativas moi optimistas por parte dos 
responsables das propias entidades. 

Outra consultora de comunicación que ofrece servizos no ámbito da 
innovación é Mundinova, creada en 2007, e promotora de Innovamas: Revista 
de Innovación, un portal especializado no fomento e divulgación da innovación. 
Este portal de Internet naceu en 2009, con apoio da convocatoria de axudas de 
fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación de FECYT. Tivo 
unha versión en papel entre os anos 2009 e 2011, período no que se publicaron 
sete números cunha cadencia de 2-3 números ao ano. No primeiro número da 
revista impresa, expoñían os obxectivos que perseguían con este proxecto: 
difusión da cultura innovadora, concienciación da necesidade de innovar, 
defensa da utilidade da innovación, achegar a innovación a todos os 
profesionais e cidadáns en xeral, fomentar a comunicación e colaboración entre 
todos os axentes da I+D+i galega e facer constar o seu recoñecemento179. No 
mesmo editorial, presentábanse como a primeira publicación periódica galega 
dedicada en exclusiva á innovación. 

A causa da crise descenderon os ingresos publicitarios —única vía de 
financiamento da publicación— e víronse obrigados a abandonar a edición 
impresa, segundo declarou a súa directora en resposta a unha entrevista 
realizada para este artigo. Non obstante, decidiron retomar o papel recentemente 
con outro produto, un Anuario da Innovación en Galicia, que estaba previsto 
que vise a luz no pasado mes de setembro de 2015. 

                                                      
179 A cita textual do editorial do primeiro número da revista Innovamás di como segue: «Desde la redacción 

de Innovamás queremos participar en esa puesta en valor del conocimiento y la creatividad, apoyando desde la 
divulgación y el intercambio de información, el esfuerzo de Galicia a favor de las iniciativas innovadoras. 
Nuestros objetivos primordiales son la difusión de la cultura innovadora, la concienciación de la necesidad de 
innovar y la defensa de la utilidad de la innovación, y acercarla a todos los profesionales y a los ciudadanos en 
general. También queremos fomentar la comunicación y la colaboración entre todos los agentes de la I+D+i 
gallega, y hacer constar su reconocimiento». 

Dispoñible online en: http://www.revistadeinnovacion.com/revistas/revistainnovamas_01.pdf 
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En resposta á nosa entrevista, recoñecen que un 70 % dos contidos da web 
son de produción propia. Ademais de recoller informacións sobre a actualidade 
no eido da innova, contan cunha sección de «Entrevistas» realizadas polos 
redactores do medio. 

Un dato relevante é que o seu boletín ou newsletter, de carácter quincenal, 
conta con 8000 subscritores de toda España e algúns do resto da Unión Europea. 
Os contidos non se limitan ao ámbito galego, senón que recollen tamén novas 
de carácter estatal e internacional, e o perfil do seu público é o de axentes do 
Sistema de Innovación: directivos de empresas, organismos públicos e privados 
vinculados coa innovación, etc., polo que non estamos ante un público xeral, 
senón un público iniciado na materia. 

En canto á medición dos resultados do medio, declaran recibir unhas 25 000 
visitas mensuais. Segundo o ranking Alexa, que se encarga de facer unha 
clasificación global das webs, Revistadeinnovacion.com ocupa o posto 2 258 
392 no contexto mundial fronte ao posto 137 057 de medios como 
GCiencia.com, web de ciencia galega, por exemplo. 

 

 
 
Captura de pantalla do portal Innovamás 

 
Nos últimos anos, ademais, xurdiron varias empresas centradas na 

comunicación da innovación. Un exemplo é Growcom, dedicada á 
comunicación da innovación e da ciencia, creada no 2008 por Sandra 
Rodríguez, unha xornalista que traballou con anterioridade na área de I+D+i da 
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administración autonómica e que viu un nicho de mercado na oferta de servizos 
de comunicación a empresas, centros de investigación e institucións vinculadas 
a este ámbito en Galicia. A súa carteira de servizos é moi variada: dende 
formación, organización de eventos, realización de campañas publicitarias, 
relacións cos medios, comunicación interna, etc. 

A aparición de empresas con este perfil coincidiu temporalmente cun 
momento no que se produciu un aumento no investimento público e privado en 
I+D+i —até 2009—, que levou aparellada a necesidade de comunicar e 
sensibilizar a sociedade sobre a importancia de destinar estes fondos a tal fin. 
Neste contexto, xurdiron convocatorias públicas de axudas destinadas a apoiar 
iniciativas de divulgación do coñecemento científico e tecnolóxico e, dentro das 
convocatorias de axudas á I+D+i, introduciuse, nalgúns casos con carácter 
obrigatorio, a necesidade de incorporar un plan de comunicación para difundir 
os resultados da investigación. Velaí que aparecese unha necesidade de 
comunicación que as propias empresas, centros tecnolóxicos ou institucións que 
se dedican á ciencia e a tecnoloxía debían cubrir e para a que non contaban con 
persoal propio. 

Nesta conxuntura, empresas como Growcom medraron rapidamente. A 
empresaria Sandra Rodríguez recoñece que, cando creou a empresa, no ano 
2008, non tiña referencias de que existise ningunha outra con este perfil e viu 
unha oportunidade. Asegura ter descuberto en pouco tempo que había unha gran 
demanda. A súa estrutura flexible —conta coa colaboración de profesionais con 
distintos perfís— permítelle ofrecer unha gran diversidade de servizos 
(organización de eventos, relación cos medios de comunicación, formación, 
asesoramento, campañas de difusión, etc.) e produtos (vídeos, páxinas web, 
publicacións en papel, etc). O momento álxido da empresa coincidiu cos anos 
inmediatamente previos á crise, 2008 e 2009. Despois, caeu moderadamente a 
súa actividade e hoxe en día admite estar camiño de remontar en facturación. Os 
seus principais clientes son institucionais (administración, centros tecnolóxicos, 
universidades, fundacións, academia, etc.) e nos últimos anos tamén se sumaron 
empresas cun perfil claramente innovador. O seu ámbito de actuación é 
principalmente Galicia. 

Neste período, dende a súa creación até a actualidade, Sandra Rodríguez 
opina que non se pode falar dun sector de empresas de comunicación que se 
dediquen á comunicación científica e tecnolóxica, máis aló dalgún freelance 
cunha especialización limitada e dalgunha axencia de comunicación xeral que 
leva a conta dalgún cliente deste ámbito (científico-tecnolóxico), pero sen 
vocación de especialización. 

En canto a como afectou a crise a este sector, Sandra Rodríguez defende que 
sobre todo as entidades privadas recortaron fondos dedicados a comunicación e 
divulgación científica e que prevalece a idea de que a comunicación, pero sobre 
todo a divulgación, constitúen gastos prescindibles. Ademais, é unha actividade 
que depende en gran medida das subvencións, en opinión de Rodríguez. Agora 
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ben, as expectativas de futuro son optimistas e ve futuro neste sector mentres 
non se sature xa que ten un crecemento limitado. Neste punto, coincide cos 
puntos de vista achegados anteriormente. 

Esta repercusión da crise na actividade das consultorías de comunicación 
queda constatado tamén no informe sobre A comunicación en Galicia 2013  
editado polo Consello da Cultura Galega180. Neste documento, as axencias de 
comunicación enquisadas coinciden en destacar a gravidade da crise para o 
sector, «fundamentalmente na contratación dun menor número de produtos ou 
servizos, en dificultades para cobrar os servizos prestados e nunha redución do 
número de clientes. Tamén se detecta, en menor medida, unha variación do tipo 
de clientes (desaparecen moitos clientes institucionais e grandes clientes) nos 
servizos contratados engadidos e no abaratamento dos servizos e rebaixa nos 
orzamentos». 

En canto aos proxectos executados por Growcom, destacan o informe A 
ciencia en Galicia , editado pola Fundación Barrié, o monográfico i20 
Innovación Empresarial en Ga licia: 20 casos de éxito e o dossier-resumo e 
vídeos de presentación da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 
(RIS3), estes dous últimos por encargo da Dirección Xeral de I+D+i da Xunta 
de Galicia e actual Axencia Galega de Innovación. 

O primeiro documento é un informe sobre o estado da I+D+i en Galicia 
editado no ano 2012 pola Fundación Pedro Barrié de la Maza e no que 
Growcom se encargou da coordinación editorial. Este informe responde a un 
dos obxectivos da área de investigación da Fundación que é «estimular a 
reflexión e o debate sobre a ciencia e a súa función de compromiso co 
crecemento e co desenvolvemento sustentable da comunidade social» e vén 
suplir unha carencia identificada en Galicia en materia de análise, debate e 
elaboración de propostas en materia de I+D+i, tal como recolle na súa 
presentación181. O máis destacable deste informe é a incorporación dun panel de 
expertos formado por profesionais do mundo da ciencia e das políticas 
científicas, que presentan unha análise dos datos e non se cingue a unha imaxe 
aséptica das estatísticas. Malia que se prevía que fose o primeiro dunha serie de 
informes que analizasen a evolución do Sistema galego de I+D+i, polo 
momento non tivo continuidade. 

O segundo traballo é unha selección de casos de éxito de innovación 
empresarial en Galicia, publicado en 2011 pola Consellaría de Economía e 
Industria co apoio da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). O proxecto preséntase en distintos formatos: web, documento 
impreso e audiovisual. O formato de reportaxe e o ton divulgativo empregado 
fan amena a súa lectura para calquera tipo de público, pero non debemos 

                                                      
180 MÍGUEZ, M. I. e RÚAS, X.: «As relacións públicas en Galicia: estado da comunicación empresarial e 

institucional» en X. López García, M. Rivas Barrós, e Rosa Aneiros Díaz (Coord.): A Comunicación en Galicia 
2013. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela, 2013. 

181 Fundación Barrié: A Ciencia en Galicia. Informe 1. A Coruña, 2012. Páx. 9 
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esquecer que o obxectivo deste proxecto era servir como referente de 
innovación a outras empresas galegas para que seguisen os pasos dos exemplos 
expostos182. Por conseguinte, estamos ante un produto destinado a un público 
moi concreto e non á sociedade no seu conxunto. 

Por último, o terceiro traballo de Growcom que destacamos son os vídeos 
explicativos e o documento resumo da Estratexia de Especialización Intelixente 
de Galicia (RIS3), a guía de ruta que seguirá o investimento en I+D+i da Xunta 
de Galicia até o 2020. En ambos os dous casos conséguese transmitir de forma 
atractiva o contido dun documento arduo como é un plan estratéxico. No caso 
dos vídeos, achegando o testemuño de actores do propio Sistema galego de 
I+D+i e apoiándose en imaxes de grande impacto e beleza. No caso do folleto 
resumo, empregando gráficos e esquemas para facer máis visual as relacións 
entre os distintos retos, prioridades, instrumentos, programas, etc. De novo, 
estamos ante un produto enfocado a un público especializado, os axentes do 
Sistema galego de I+D+i, cuxa distribución se limitou case exclusivamente á 
súa proxección no acto de presentación da Estratexia e á súa posterior difusión a 
través da páxina web da Estratexia. 

A DIVULGACIÓN CIENTÍFICA REALIZADA POR EM PRESAS EN 
GALICIA 

No tocante ao sector das empresas de animación, educación e lecer, atopámonos 
con que tampouco existe unha masa crítica de empresas que se dediquen á 
organización de actividades educativas e de lecer centradas na ciencia, a 
tecnoloxía e a innovación, senón un reducido número delas que ofertan entre as 
súas actividades obradoiros e faladoiros centrados nesta temática. 

A súa traxectoria é moi curta. Comezaron a aparecer a mediados dos anos 90 
en Galicia, viviron o seu momento álxido a mediados dos anos 2000, ao 
acubillo de convocatorias de axudas como Diverciencia, e sufriron as 
consecuencias da crise, pero sobreviviron adaptándose ao mercado. 
Recentemente, vimos nacer algunha outra empresa con este perfil que vén 
cubrir unha nova demanda, a das actividades educativas para escolares 
vinculadas coas novas tecnoloxías (robótica, programación, etc.). 

Os seus promotores, en resposta a esta entrevista, coinciden en que, naquel 
primeiro momento, no que apareceron as primeiras empresas dedicadas a isto en 
Galicia, houbo que crear a demanda, porque ninguén estaba a facer divulgación 
científica e tecnolóxica na nosa comunidade, máis aló dos museos científicos e 
dalgunha asociación. Por este motivo, foron os propios empresarios, pola súa 

                                                      
182 Tal como se recolle na presentación do documento baixo o título «Cuestión de actitutude» e asinado polo 

entón director xeral de I+D+i da Xunta de Galicia Ricardo Capilla Pueyo. Dispoñible online no seguinte 
enderezo web: http://i20.fundacioncalidade.org/i20/0B-ga.html 
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formación e teima, quen tiveron que facer un labor de concienciación das 
institucións, das empresas privadas e mesmo da sociedade para que apostasen 
por estas actividades. Posteriormente, comezou a popularizarse o I+D+i (o 
primeiro Plan galego de I+D+i entrou en vigor en 1999), as administracións 
empezaron a investir máis fondos nesta materia e a destinar unha partida 
específica á sensibilización e comunicación social da ciencia. Paralelamente, a 
administración autonómica comezou a desenvolver as súas propias iniciativas 
de divulgación científica e tecnolóxica e a fomentar que os demais axentes do 
Sistema galego de I+D+i tamén se implicasen. Así, xurdiron instrumentos como 
a convocatoria de axudas Diverciencia ou a cita anual coa Semana da Ciencia. 
A falta de experiencia e de recursos humanos destinados á organización deste 
tipo de actividades levou a moitos axentes do Sistema (centros tecnolóxicos, 
departamentos da administración, universidades, parques tecnolóxicos, etc.) a 
contratar os servizos destas empresas para desenvolver as súas actividades de 
comunicación e divulgación científica e tecnolóxica. Foi neste momento cando 
estas empresas recibiron a maior demanda e se estableceron relacións de 
colaboración —entre algunha delas e determinadas institucións— que perduran 
na actualidade. 

Coa chegada da crise económica, os orzamentos destinados a I+D+i sufriron 
un recorte significativo no noso país e, entre as distintas partidas, a destinada a 
comunicación e sensibilización social foi das primeiras afectadas183. No ano 
2010, convocouse por última vez a orde pública de axudas Diverciencia e 
moitos axentes do sistema galego de I+D+i deixaron de organizar actividades 
propias de divulgación científica por falta de apoio económico, a pesar de que 
existía unha convocatoria de axudas a nivel estatal, pero era moito máis 
competitiva e a porcentaxe de éxito, moi inferior. A desaparición deste apoio 
institucional fixo que moitos axentes abandonasen as súas actividades de 
comunicación e divulgación científica por imposibilidade de asumiren os 
proxectos de forma autónoma ou porque realmente non había un compromiso 
firme coa divulgación científica e tecnolóxica. Sumábanse á convocatoria da 
administración en citas como a Semana da Ciencia por resultarlles esta 
totalmente gratuíta e aproveitaban, así, para proxectar a imaxe do centro ou da 
entidade. 

En ausencia do papel dinamizador da administración, a Fundación Barrié 
asumiu o papel de «mecenas» da comunicación e divulgación científica, a través 
do seu departamento Educabarrié. A entidade, vinculada ao Banco Pastor, 
financiaba actividades de asociacións, centros de investigación e mesmo da 
administración, pero tamén promovía actividades propias, como os faladoiros e 
espectáculos científicos dirixidos a escolares de toda Galicia, actividades 
formativas dirixidas a docentes ou informes como o anteriormente citado A 

                                                      
183 Véxase a estatística de gasto en I+D dispoñible na web do Instituto Galego de Estatística, sección Ciencia 

e Tecnoloxía: www.ige.eu 
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ciencia en Galicia . A execución destas actividades propias era subcontratada 
precisamente a empresas con este perfil. 

Ceo Aberto é unha destas empresas, que naceu en 1995 por iniciativa de catro 
socios, dos que actualmente quedan dous. Un deles era profesor de Ciencias en 
Barcelona e o resto estaban rematando estudos e decidiron embarcarse neste 
proxecto. A súa actividade non está centrada exclusivamente en temas de 
ciencia e tecnoloxía, senón que ofrece tamén servizos de marketing, 
comunicación e educativos, aínda que cifra nun 70 % a porcentaxe da súa 
actividade relacionada coa divulgación científica e tecnolóxica. A súa evolución 
sufriu altibaixos, segundo sinalaron no cuestionario realizado para este capítulo, 
pero foron adaptando a súa oferta á demanda, seguindo as últimas tendencias do 
sector e apostando por traballar para grandes clientes. Así, conta entre os seus 
clientes con empresas como R e entidades como a Cidade da Cultura, a 
Fundación Barrié, a Axencia Galega de Innovación (GAIN) ou o Parque 
Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole). Actualmente, son sete traballadores, entre 
xornada completa e partida, todos eles con formación en áreas científicas e 
técnicas. David Ballesteros, socio da empresa, admite que os faladoiros e os 
obradoiros para escolares son as actividades máis demandadas e que o 
obxectivo máis perseguido polos seus clientes é espertar vocacións científicas. 
Os estudantes de secundaria constitúen, pois, o seu público principal. 

Malia que foron tamén vítimas da crise, agora admiten que é un mercado en 
expansión. Algúns dos proxectos de comunicación e divulgación científica que 
realizaron foron as Aulas Tecnópole para o Parque Tecnolóxico de Galicia, os 
faladoiros-espectáculo para a Fundación Barrié ou, máis recentemente, un 
proxecto propio de programa de televisión de divulgación científica, Éche así. 
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Aulas Tecnópole 

 
As Aulas Tecnópole, un dos seus proxectos máis ambiciosos, contan xa 

cunha traxectoria de 5 anos e poden considerarse, pois, unha actividade 
consolidada. Esta iniciativa do Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) 
atópase na fronteira entre a formación e a divulgación. Aulas Tecnópole 
consiste nun programa de iniciación á investigación que reúne unha tarde á 
semana (2 horas) durante todo o curso (de outubro a maio) a alumnos de ESO e 
Bacharelato no Parque Tecnolóxico de Galicia co obxectivo de desenvolver un 
proxecto de investigación. 

A súa finalidade, segundo explica a propia Tecnópole na súa web, é «achegar 
a súa actividade á sociedade e contribuír a espertar vocacións científicas e 
incentivar o espírito emprendedor entre os máis novos», na liña do traballo 
iniciado con Galiciencia. Ademais, ambos os dous proxectos retroaliméntanse 
xa que os participantes nas Aulas poden presentar as súas propostas na feira 
científica e a feira nútrese destes proxectos para a súa exposición. 

Cada ano participan ao redor de 75 mozos e mozas de toda a provincia de 
Ourense, segundo David Ballesteros, responsable da actividade por parte da 
empresa Ceo Aberto. Para facilitar o desprazamento ao Parque Tecnolóxico, que 
se atopa a uns 10 km da cidade de Ourense, a organización pon a disposición 
dos participantes un servizo de autobús dende distintos puntos da capital da 
provincia. Malia estas facilidades, o feito de tratarse dunha actividade extra, 
fóra do horario escolar e durante todo o curso, fai que non haxa un aluvión de 
solicitudes e, polo tanto, non se precise dunha selección. Ora ben, nas bases de 
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participación recóllese que, en caso de necesidade, terían prioridade os 
participantes noutras edicións. 

Os rapaces e rapazas participan por iniciativa propia, non a través do seu 
centro de ensino, polo tanto, aqueles que se inscriben na actividade 
presupónselles unha motivación pola actividade. En canto á distribución por 
xénero dos participantes, cómpre significar que a porcentaxe de homes supera 
ao de mulleres, nunha porcentaxe de 63 % fronte a un 37 %. 

Nesta edición, a de 2015/16, incorporan como novidade dúas modalidades: as 
Aulas Tecnópole tradicionais e as Aulas Tecnópole de Robótica, dirixidas a un 
público máis novo (de 9 a 13 anos) e cuxo obxectivo é introducir os máis mozos 
no mundo da programación e da robótica, que tanto pulo ten hoxe en día. 
Segundo apuntan fontes da Tecnópole, a decisión de incorporar unha 
modalidade das Aulas dedicada á robótica debeuse ao éxito duns obradoiros 
sobre esta materia celebrados durante o verán, así como á introdución da 
robótica no currículo escolar. Neste caso, o número de participantes é inferior 
(24), a duración das sesións é de 1,5 horas e o procedemento de selección é por 
rigorosa orde de inscrición. 

En canto ao financiamento da actividade, corre por conta da Consellaría de 
Economía e Industria da Xunta de Galicia, co cofinanciamento dos propios 
participantes, a través dunhas pequenas cotas mensuais, dende a pasada edición. 

En canto á avaliación da actividade, ao finalizar o curso, pásaselle unha 
enquisa de satisfacción aos participantes e os resultados que se tiran desta 
avaliación son moi positivos. En termos numéricos, a puntuación media acadada 
foi de 4,71 sobre 5 puntos. 

En canto ao cumprimento do obxectivo xeral formulado pola actividade, o de 
fomentar vocacións científicas e o espírito emprendedor entre os máis mozos, a 
Tecnópole séntese satisfeita e alude aos numerosos premios recollidos polos 
alumnos e alumnas das Aulas en certames estatais e internacionais para avalar o 
seu éxito. 

Outra mostra do interese desta iniciativa é que se está a replicar unha 
actividade similar en Ponteceso, promovida pola Fundación Eduardo Pondal e 
executada por Ceo Aberto, e que leva por nome Aulas Científico-Tecnolóxicas 
Isidro Parga Pondal. Neste caso, o ámbito xeográfico é máis reducido e a 
actividade menos ambiciosa. 

Coetáneo á creación de Ceo Aberto naceu tamén a empresa ourensá Altega no 
ano 2000, herdeira dunha empresa anterior, Animación, Lecer e Tempo libre de 
Galicia S. L. , xurdida en 1997. Naquel momento, a divulgación científica non 
era nin moito menos a súa actividade principal, segundo Dositeo Veiga, 
promotor do proxecto: «non o considerabamos como un campo de traballo no 
que poder crear produtos culturais que tivesen mercado». Isto, a pesar de que 
pola súa formación, licenciado en Física, e pola súa afección, a astronomía, xa 
tiñan feito de xeito voluntario entre amigos algunha actividade de divulgación 
científica vinculada á astronomía. O tipo de servizos que ofrecían eran a 
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organización de campamentos de verán, xogos tradicionais en festas patronais, 
campañas educativas en colexios e actividades para maiores, entre outras. A 
primeira actividade de divulgación científica que desenvolven de xeito 
profesional foi o deseño dun programa de actividades de animación 
sociocultural e dinamización cultural, tanto de natureza como de patrimonio, 
astronomía, etc. no albergue de Os Biocos (San Xoán de Río), ao redor do ano 
2003. Este albergue dispón dun observatorio astronómico e tratábase de 
aproveitalo para uso turístico. No marco deste proxecto, xurdiron as primeiras 
«noites de estrelas» que empezaron a celebrar no verán de 2004, que consistían 
nunha cea e, a continuación, unha observación do ceo nocturno guiada. A partir 
de aí, o peso da actividade de divulgación científica foi medrando dentro da 
empresa, até os anos 2007-2009, en que chegaron a ser sete persoas no cadro de 
persoal. Nestes anos, desenvolveron iniciativas de divulgación científica para o 
Laboratorio de Meteoroloxía de Galicia, Meteogalicia, Centro de Innovación e 
Servizos da Madeira, Centro de Innovación e Servizos de Galicia, entre outros. 
Posteriormente, cando desapareceu o financiamento público a este tipo de 
actividades en Galicia, esta liña de negocio volveu decrecer até ter unha 
presenza residual nestes momentos. Dositeo Veiga é moi pesimista ao respecto 
e non confía en que, a curto prazo, haxa futuro neste sector. De feito, opina que 
depende das propias empresas que traballan neste ámbito que sexan capaces de 
crear contidos, modos de divulgación e produtos vendibles ao redor da 
divulgación. 

Por último, quero significar o proxecto VermisLAB, que é de moi recente 
creación, nado en outono de 2014, a partir da empresa VermisProject, un estudo 
de deseño integrado por nove profesionais de distintos perfís que ofrece deseño 
e desenvolvemento de produtos innovadores con sede en Santiago de 
Compostela e en Londres. O seu proxecto VermisLAB consiste en aplicar o 
Design Thinking (o pensamento de deseño é unha metodoloxía que axuda a 
resolver problemas complexos e a detectar necesidades) e o movemento maker 
(un maker vén sendo unha persoa «manitas», argalleira, facedora, etc.) ao 
ámbito educativo e ao da divulgación. O movemento maker, tal como 
describían Enrique e Marcos Saavedra no faladoiro impartido no marco do 
evento TEDx Galicia en xaneiro de 2015, consiste nun grupo de xente, makers, 
ao longo e ancho do mundo que se xuntan nun espazo para desenvolver os seus 
proxectos e que, grazas ao software libre e ás novas tecnoloxías, contribúen a 
espallar e democratizar a innovación184. O que motiva a estes makers é a 
curiosidade, aprender, divertirse, mellorar, compartir, resolver problemas, etc. e 
os promotores de VermisLAB o que queren é que este movemento chegue ás 
escolas, porque, en palabras súas, alí están os makers do mañá. Trátase dun 
proxecto pioneiro en España, segundo o seu punto de vista. 

                                                      
184 SAAVEDRA, M. e SAAVEDRA, E.: «Makers: democratizando a innovación» en TEDx GAlicia, 

23/01/2015. Dispoñible en: http://www.youtube.com/watch?v=AQgHIPU7ZEg 
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VermisLAB ofrece unha serie de obradoiros, para todos os públicos a partir de 
cinco anos, de diferentes temáticas nas que hai unha aprendizaxe baseada en 
proxectos. Os temas destes obradoiros teñen case todos relación coa ciencia ou 
a tecnoloxía e a innovación: deseño, escaneado e impresión 3D, electrónica, 
bio-construción, robótica, astronomía, etc. O seu obxectivo era que este 
proxecto puidese desenvolverse nos colexios, pero non recibiron o apoio 
institucional, así que agora o ofertan ás familias e recoñecen que existe 
demanda, porque din que, «na maioría dos casos, o ensino público e privado 
non cobre as inquedanzas dos rapaces por aprender dunha maneira que os faga 
involucrarse». O problema é que este tipo de actividades son caras e só poden 
asumilas familias con recursos. Por este motivo, están buscando apoio 
económico para poder ofrecer estes servizos do xeito máis económico posible e 
así poder chegar a un maior número de beneficiarios. Malia non ter recibido 
apoios ata o momento, as súas perspectivas de futuro son optimistas e defenden 
que non van deixar de facer cousas que cren que poden achegar valor á 
sociedade. «A ciencia é un piar fundamental», recoñece Enrique Saavedra, co-
artífice do proxecto, quen engade que é vital a divulgación dunha maneira 
lúdica que esperte a curiosidade dos proxenitores e dos/as nenos/as. 

CONCLUSIÓNS 

En primeiro lugar, cómpre destacar que non podemos falar dunha industria da 
comunicación e da divulgación científica en Galicia. O número de empresas que 
se dedican a esta actividade é moi reducido e, na maioría dos casos, compaxinan 
esta actividade con outras tarefas non vinculadas á ciencia, á tecnoloxía e á 
innovación. Así, as consultorías de comunicación non se pechan a desenvolver 
traballos de comunicación para outros sectores e as empresas de educación, 
cultura e ocio integran actividades de divulgación científica nunha oferta máis 
ampla que inclúe actividades da máis diversa índole (deportes, lecer, idiomas, 
etc.). 

Constatamos ademais que os traballos realizados polas consultorías de 
comunicación non poden considerarse traballos de divulgación científica, 
entendida como o achegamento da ciencia e da tecnoloxía a un público xeral co 
obxectivo de xerar un interese cara a esta materia e contribuír á cultura 
científica da poboación. O tipo de tarefas que desenvolven maioritariamente, 
como son as relacións cos medios de comunicación, campañas de imaxe e 
publicidade, etc., son propias da comunicación corporativa coa única 
singularidade do sector ao que pertencen os seus clientes, o da I+D+i. 

Neste contexto xeral, cómpre significar que atopamos a excepción dalgunha 
empresa que intenta ir un paso máis alá e ofrecer un produto máis especializado, 
na maioría dos casos para un cliente institucional. Porén, o obxectivo principal 
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segue a ser, como no resto de accións de comunicación da organización, 
proxectar unha imaxe positiva da entidade cara aos seus distintos públicos. 

Asemade, estes traballos no ámbito da comunicación científica, 
nomeadamente no ámbito da comunicación da innovación, en moitos casos 
están dirixidos a un público especializado, maioritariamente a outros axentes do 
Sistema de Innovación. Por exemplo, a Revista de Innovación conta entre os 
seus lectores maioritariamente con persoal de empresas e organismos 
vinculados ao sector da I+D+i. 

Para que estas iniciativas cheguen finalmente á cidadanía, pasen de 
comunicación a divulgación, conviría empregar unha linguaxe e unhas canles 
adecuadas para chegar a este público. Neste senso, se, por exemplo, queremos 
divulgar casos de éxito no ámbito da innovación entre a cidadanía, ademais de 
editar un catálogo impreso e unha serie de vídeos online, sería interesante facer 
chegar esta información aos medios de comunicación en forma de reportaxe 
para que a publiquen nas súas páxinas e a inclúan nos seus espazos 
informativos, ou ben contratar un espazo na radio ou na televisión onde se 
difundan estes exemplos nun ton divulgativo. Cómpre lembrar que segundo o 
informe Los públicos de la ciencia, editado pola Fundación Dr. Antonio Esteve, 
a fonte principal de información científica e tecnolóxica da sociedade española 
seguen a ser os medios de comunicación convencionais185. 

Cómpre facer, pois, un esforzo de sensibilización, especialmente entre as 
empresas e entidades privadas que realizan ciencia e tecnoloxía en Galicia para 
convencelas de que comunicar o seu labor á sociedade é útil e mesmo rendible, 
máis aló das campañas de imaxe convencionais nos medios de comunicación. 
Quizais a conxuntura económica do último lustro non axudou nesta misión, 
máis se cabe cando a propia administración retirou o apoio económico a estas 
tarefas, non obstante cremos que existe un enorme mercado por conquistar para 
as asesorías de comunicación. Por suposto, que a administración asumise un 
papel dinamizador contribuiría a esta misión, por exemplo, recollendo nas súas 
convocatorias de axudas á I+D+i a obrigatoriedade de incluír un plan de 
comunicación186 ou cofinanciando iniciativas nesta liña, como xa o está a facer a 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a través da súa 
liña de axudas para o fomento da cultura científica e da innovación. 

Cando o tecido empresarial e a maioría dos axentes do Sistema galego de 
I+D+i cheguen a esta conclusión, van precisar de persoal especializado que sexa 
capaz de trasladar á sociedade os seus logros e aí van botar man, moi 
probablemente, deste tipo de empresas, consultorías de comunicación externas, 
que deberán estar formadas e preparadas para asumir esta tarefa. Por este 

                                                      
185 FRANCESCUTTI, L. P. (Coord.): Los públicos de la ciencia. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio 

Esteve, nº 31. Fundación Dr. Antonio Esteve. Barcelona, 2014 
186 Actualmente, a Axencia Galega de Innovación (GAIN) obriga aos beneficiarios da convocatoria 

ConectaPeme, a súa principal liña de axudas, unicamente a realizar un evento de difusión ao comezo e ao final 
do proxecto para expor os seus resultados. 
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motivo, cremos que o futuro se albisca prometedor para este sector. Namentres, 
tócalles ás propias consultorías de comunicación afrontar esta tarefa de 
sensibilización entre os distintos axentes do Sistema galego de I+D+i. 

Por outra banda, as empresas de educación, lecer e cultura dependen 
excesivamente do cliente institucional para ofrecer actividades centradas en 
ciencia, tecnoloxía e innovación. As entrevistas realizadas a varios empresarios 
do sector poñen de manifesto que o cliente maioritario deste tipo de actividades 
son a Administración ou grandes entidades como a Fundación Barrié. De feito, 
cando estas empresas intentan ofertar directamente este tipo de actividades ao 
público final, como no caso dos obradoiros de robótica, atópanse co atranco de 
que o custo da actividade é demasiado alto, que poucas familias están dispostas 
a asumilo e que, polo tanto, precisan dun apoio institucional para facer 
alcanzable estas actividades a un público xeral. Neste senso, cobran moita 
importancia convocatorias como a de FECYT que facilitan o cofinanciamento 
de moitas destas actividades e diminúen o custo final que debe asumir o público 
destinatario. 

Tamén se fai preciso convencer as entidades que fan ciencia e tecnoloxía da 
importancia de divulgar o seu labor entre un público xeral e dun xeito ameno e 
entretido. Nesta misión, teñen moito que achegar as empresas que se dedican á 
animación e á educación, sen socavar o importante papel que deben xogar os 
investigadores, aos que poden apoiar en varios labores: formación dos 
investigadores en habilidades comunicativas, elaboración de materiais 
divulgativos, teatralización das visitas, etc. A este respecto, igual que ocorría 
coas asesorías de comunicación, hai que facer un labor de sensibilización sobre 
a importancia de divulgar o seu labor á sociedade. 

Outra batalla que cómpre gañar é a de persuadir o conxunto da sociedade 
sobre o interese de participar neste tipo de actividades. Comentaba un dos 
entrevistados que unha familia prefire pagar para que os seus fillos vaian 
adestrar a fútbol ou a clases de idiomas que por un obradoiro de novas 
tecnoloxías, por exemplo. Quizais unha vía para acceder a este mercado sexa 
ofertando estas actividades ás asociacións de nais e pais dos colexios para que 
as inclúan na súa oferta de actividades extraescolares e poidan solicitar 
cofinanciamento ás administracións locais, para axudar así a sufragar o custo da 
actividade ás familias. Outra cuestión para ter en conta é que a oferta de 
actividades extraescolares para escolares é moi elevada e, ao mellor, conviña 
explorar novos nichos de mercado, como o ocio familiar de fin de semana, o 
turismo científico ou o ocio para adultos. Unha mostra destes novos campos que 
se poden conquistar para a ciencia son, por exemplo, os obradoiros de chapuzas 
para familias no MUNCYT, o turismo astronómico ou as actuacións dos 
monologuistas da Big Van Theory dirixidas a un público adulto. 

Outra reticencia que cómpre vencer é a de pagar para acceder a este tipo de 
actividades, quizais porque o público está afeito a participar nelas de xeito 
gratuíto no marco de eventos como a Semana da Ciencia ou nas actividades 
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promovidas pola administración en museos, etc. Porén, se o contido da 
actividade é interesante e o formato entretido, o público está disposto a pagar, 
como no acceso a calquera outra actividade de lecer. 

Debemos sinalar, finalmente, que, cada vez máis, a ciencia está a conquistar 
novos espazos (rúas, eventos culturais, teatros, museos, etc.), así como novos 
públicos (familias, adultos, adolescentes, etc.). Nos últimos anos, estamos 
acostumados a asistir a funcións de teatro científico, cafés e veladas en pubs con 
debate científico, campamentos de verán con actividades vinculadas á ciencia e 
á tecnoloxía, etc. Velaquí unha oportunidade de negocio para as empresas que 
se dedican a educación, lecer e cultura. 
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A irrupción da Internet de xeito masi vo na vida cotiá a finais do s XX puxo nas 
mans da comunicación da ciencia unha ferramenta poderosa, rápida e eficaz. A 
World Wide Web poboouse rapidam ente de sitios web dedicados a algunha  
faceta do prism a da ciencia: publicacións  especializadas, webs de museos e 
outras institucións, blogs persoais e, entre o utros, portais dedicados á 
divulgación dun xeito global. Aínda que poucos discutirán a necesidade social , 
a eficacia comunicativa e, tamén, o nicho de mercado dun portal web dedicado á 
divulgación da ciencia de maneira glob al, paradoxalmente na actualidade en 
Galicia as plataformas dixitais desa natureza poden contarse cos dedos dunha  
man ou, case mellor, cun dedo da man.  

Na internet en galego hai m ultitude de sitios web con información científica 
de natureza divulgativa. A inmensa ma ioría consiste en repositorios con 
información de natureza mái s ou menos es pecífica para un campo da cienci a, 
relacionado con algunha actividade ou even to concreto, ou de interese para 
algún colectivo ou asociación particular. Todos eses sitios da rede cumpren, con 
máis ou menos calidade, a im portante función de difusión do coñecemento 
científico. Mais, se pensam os nunha plat aforma dixital dedi cada á ciencia de 
maneira global e con actualizacións diar ias, na actualidade (m arzo de 2016) 
existe en galego tan só unha: GCiencia (www.gciencia.com). Nos outros portais 
web de referencia e con ri gor científico, ou ben a i nformación que se a porta é 
máis especializada –non global–, ou ben non existe unha actualización periódica 
diaria ou semanal. 

 
Canalciencia, o primeiro portal w eb de divulgación gl obal da ciencia en 
galego 
Entre 1999 e 2008 os biólogos Alberto Cifu entes Torres e Beatriz García Oñate 
mantiveron activo na rede o portal de  divulgación científica Can alciencia, 
actualizado a diario e tamén con secci óns semanais. F oi inicialmente un  
proxecto custeado polos propi os autores que, desde novem bro de 2006, estivo 
subvencionado pola Obra Social de Caixa  Galicia. Como exemplo do seu custe, 
no derradeiro ano de vida, o custe total de mantemen to foi de 780 € (hosti ng, 
dominio, acceso á rede). Na últim a época a media de visitas mensuais foi de 
6550 (arredor de 79 000 anuais).  

Este portal pioneiro de divul gación científica en galego pechou en 2008,  por 
esgotamento, debido ao esforzo que lle supuña aos seus re sponsables editar e 



 

352 

coordinar unha actualización diaria. Alberto Cifuentes e Beatriz García explican 
así algúns aspectos da historia e funcionamento do portal:  

 
“Para o funcionamento de Canalciencia.com mantivemos contacto con 
grupos de investigación das universidades galegas, os seus servizos de 
divulgación, coas máis salientábeis organizacións de defensa 
medioambiental e con xornalistas de diferentes medios de comunicación. 
Canalciencia.com tiña unha clara orientación ao espallamento da formación 
en cultura científica á sociedade galega, en especial, aos estudantes de 
secundaria e bacharelato. Todas as novas recollidas eran das fontes 
orixinais (artigos de revistas, notas dos autores, boletíns informativos de 
institucións dedicadas á ciencia, etc.). A inmensa maioría das notas de 
actualidade, imaxes e resumos de artigos remitían, mediante un hipervínculo, 
á fonte orixinal. Non se trataban asuntos relacionados coa chamada 
paraciencia ou pseudociencia en calquera das súas pólas, non sendo para 
evidenciar a súa inconsistencia. Atendendo a súa orientación, a redacción 
dos textos trataba de ser sinxela pero sen perda do rigor científico e 
informativo. O deseño das páxinas era claro e cunha buscada simplicidade, 
sen elementos que impidan a lectura.  

Canalciencia pasou por tres fases: unha primeira coma Boletín Ciencia 
sen dominio de seu (desde agosto a setembro de 1999), unha segunda coma 
Canal Ciencia de Vieiros, de setembro de 1999 a abril de 2000, e a terceira, 
xa coma Canalciencia e dominio propio desde abril de 2000. Até agosto de 
2001, Canalciencia.com estivo aloxado nun espazo cedido amablemente por 
galego21.org. Dende esa data, Canalciencia.com aloxouse en Dinahosting. 
Desde 2001 até 2004 mantivo unha lista de subscritores que recibían un 
aviso semanal coas novidades publicadas. A lista tivo un máximo de 132 
persoas inscritas. 
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Canalciencia.com aceptaba colaboracións esporádicas que, nalgúns 

casos, creaban as súas propias seccións, tales como a de Astrofotografía de 
Óscar Blanco Varela, da Asociación Astonómica Coruñesa Io, ou a de 
Meteofotografía (unha sección de imaxes de nubes e fenómenos 
meteorolóxicos) do xornalista Henrique Neira, de El Correo Gallego. Entre 
2002 e 2008, Xusto Rodríguez Río (do Servizo de Normalización Lingüística 
da USC) mantivo a sección 'Un idioma preciso', dedicada a resolver 
problemas de terminoloxía científica e técnica e neoloxismos (unha vez que 
pechou Canalciencia, esta sección trasladouse ao web do SNL da USC, onde 
sigue a funcionar hoxe en día). 

En agosto de 2006 e diante da vaga de lumes dos montes galegos, 
Canalciencia.com puxo en marcha a iniciativa Operación Carballo, un 
proxecto de creación de pequenos viveiros de carballos cunha tripla 
intención: potenciar o respecto polas nosas árbores e o monte de noso, 
fomentar entre os máis novos a observación de procesos biolóxicos, e axudar 
á recuperación do monte plantando as arboriñas nacidas nos viveiros. Á 
Operación Carballo sumáronse, entre outras entidades, o Centro On de 
Caixa Galicia, a Obra Social de Caixa Galicia, a organización ecoloxista 
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ADEGA e diferentes centros escolares. Atendéronse todas as peticións de 
asesoramento, material, difusión das actividades, etcétera.” 
 
Canalciencia xurdiu polo entusiasmo n a ciencia e a divulgación, de xeito 

independente e sen ánim o de lucro, nos primeiros anos en que Internet se 
converteu nunha ferramenta accesible para todos. Foi  precisamente es a 
facilidade e universalidade do acceso á rede a que xer ou unha demanda de 
información –no noso caso de inform ación sobre o coñecemento científco– que 
esixía tempo e esforzo se se quería facer un portal de divulgación de calidade. A 
divulgación amateur na rede segue a se r hoxe en día extremadamente activa e 
mantén un estado de renovación constant e, pero os proxectos serios de portais 
de divulgación global actualizados diar iamente son m áis escasos, xa que 
precisan dunha adicación intensa que esixe a profesionalizació n ou a  
participación dun gran número de colaboradores. 
 
Plataformas dixitais de divulgación no Estado 
Como adiantaba na introducción, en Galic ia existe tan só un portal global de 
divulgación, GCiencia, que verem os no apartado seguinte. Antes, pode resultar 
útil e informativo coñecer os tres gran des proxectos de divulgación global na 
rede que se teñen desenvolvi do con éxito en España nos últi mos anos. Son t res 
conceptos distintos, con obxectivos dis tintos e estruturas de funcionamento 
tamén diferentes. Trátase da axencia estatal SINC, do equipo de xornalism o 
científico Materia e do portal colaborativo Naukas. 

SINC é o acrónimo de “Servicio de Información y Noticias Científicas”, unha 
axencia pública estatal dedicada á difusi ón de novas, reportaxe s, entrevistas e 
material audiovisual sobre ciencia e te cnoloxía. O equipo está form ado por 7 
redactores, todos eles especializados en ciencia. É importante destacar o feito de 
que a redactora xefa, Pampa García, adem ais de xornalista é tamén licenciada  
en física, e o redact or do que eles me smos chaman “ciencias duras”, Enrique 
Sacristán, é xornalista e biólogo. O fe ito de que parte da redacción teña 
formación científica facilita, non só a selección crítica das novas que se 
producen todos os dí as, senón unha m ellor comprensión do marco conceptual 
no cal se sitúan as achegas da ciencia. 
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En outono de 2015 a plataforma SIN C recibía ao mes arredor de 11 000 

visitas (visitantes únicos).  
O portal Materia, pola súa banda, é o resultado dun arriscado proxecto 

xornalístico que resultou sendo un éxit o. Está formado por un equipo de 6 
persoas, dirixidos por Patric ia Fernández. Os redactores  son xornalistas 
especializados en ciencia con experi encia noutros medios de com unicación e 
tamén con formación científica. O equipo foi artífice da sección de Ciencias do  
xornal Público, unha sección que destacab a pola súa extensión e calid ade. Ao 
desaparecer o xornal Públic o (máis tarde m ontaríase cun equipo dist into unha 
versión unicamente dixital), os 6 redact ores quedaron sen t raballo e decidiron 
crear pola súa conta o portal Materia, que  se puxo a andar en xullo de 2012. A 
aposta era arriscada porque o portal fo i desde o primeiro m omento de acceso 
libre. O modelo de Materia consistiu en crear artigos de comunicación científica 
de calidade, que poñían a disposición de calquera outro m edio na web que 
estivese disposto a difundi los. Dese xeito conseguiron visi bilidade e 
afianzáronse como un dos principais proxectos xornalísticos privados de 
comunicación científica na rede en español. 
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En setembro de 2014 Materia asocious e co xornal El País, converténdose na 

sección de Ci encia dese medio. Ante s desa transformación, como portal 
independente, Materia recibía arredor de 300 000 visitas ao mes (visitantes 
únicos). Na actualidade, a páxina de Cien cia de El  País elaborada por Mater ia 
recibe máis de 3 m illóns de visitas ao mes. Un dato moi relevante, que indica a 
gran capacidade de difusión que teñen os  principais xornais i ncluso de novas 
polas que tradicionalmente non apostan, xa que a inform ación científica ten na 
maioría dos grande s medios un papel to talmente marxinal. Na actu alidade, 
despois da súa integración en El País , a web  orixinal de Mat eria segue 
manténdose de xeito paralelo e actualizándose cos artigos dos seus redactores.  

A outra gran plataform a dixital de divulgación en español é NAUKAS. 
Comezou a funcionar en xullo de 2010 co nome de Amazings, para despois 
mudar a Naukas. Trátase dun portal or ganizado por un gr upo de bl ogueiros 
especializados en ci encia e tecnoloxía,  que ten máis de cen colaboradores 
habituais, principalmente científicos, educadores e xornalistas científicos. 
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Para poñer en m archa Naukas, os seus promotores comezaron cunha 

inversión inicial de 3000 €. Ninguén cobra un salario c on este portal, excepto o 
relativo a ingresos por publici dade, que non deixa de ser an ecdótico (cun total 
que, en 2015, non chegaba aos 4000 € por a no). Este portal recibía a mediados 
de 2015 a visita de 500 000 us uarios ao mes (usuarios únic os), cun total de 1 
140 000 páxinas vistas.  

Igual que en SINC e Materia, no por tal Naukas expl ícanse de xeito 
divulgativo novas relacionadas coas investigacións máis recentes, pero tamén se 
tratan moitos outros temas relacionados coa historia da ciencia, a relación entre 
ciencia e arte, ou os probl emas das pseudociencias. Resulta ademais m oi 
interesante o feito de que , a partir da  plataforma dixital, Naukas está a 
converterse nunha plataforma de com unicación da ciencia a través doutros 
medios, mediante a organización de ev entos de divulgación como Nauk as 
Bilbao ou Naukas Atapuerca, ou a creaci ón dun selo editorial. Neste últi mo 
caso, un proxecto que comezou como blog colaborativo na internet, termina por 
dar froitos como a creación dunha edit orial de libros en papel (tamén con 
versión dixital), unha traxectoria que r ecorre un camiño en sentido contrario á 
tendencia actual en moitos medios de comunicación. 
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GCiencia, plataforma dixital da ciencia galega 
En Galicia hai desde novem bro de 2013 un portal web especializado en ciencia 
e tecnoloxía: o xornal dixital GCiencia . Na act ualidade é a plataforma de 
referencia en Galicia para  a co municación das ach egas da ci encia, cun énfase 
importante na ciencia feita no noso país , pero tamén con artigos e secció ns que 
abranguen todo o espectro da ciencia e a tecnoloxía.  

Os artífices e codirectores de GCienc ia son os xornalistas Eduardo Rolland e 
Pablo López. Eles mesm os resumen así os obxectivos do proxecto no Editorial 
fundacional que foi publicado o prim eiro día de vida do xornal: “Crear un 
medio de comunicación en Galicia sobre ciencia, recollendo a que se fai nas 
tres universidades, centros do CSIC, Xunta, outras administracións, empresas, 
centros de investigación independentes etc... Recoller todas as disciplinas 
científicas e tecnolóxicas. E falar tamén dos científicos galegos no estranxeiro, 
da historia da ciencia galega e en Galicia; e ofrecer un panorama científico 
xeral pero achegado a Galicia e en lingua galega”. 

 

 
 
Para lanzar GCiencia, o proxecto, ch amado inicialmente Galicia Search, 

presentouse á pri meira edición das bo lsas iProx, Iniciativa de Proxectos 
Xornalísticos, convocadas polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galici a 
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(CPXG) e Novagalicia Banco, “co obxectivo de prom over traballos 
relacionados coa realidade socioeconóm ica galega”. Resultaron gañadores 
xunto a outros tres proxectos,  recibindo cada un deles 1500 €. Unha pequena 
axuda que serviu para dar lle pulo á idea, pero que desde logo non chegaba para 
poñer un marcha un portal da  envergadura e calidad e de GCiencia. Como 
explican os seus directores: “A financiación inicial correu a cargo de Pablo 
López e Eduardo Rolland. Asumimos unha inversión constante durante máis 
dun ano para pagar todos os proveedores: redactores, audiovisual, soporte 
técnico, etc. En xuño de 2014, GCiencia pasou a ser editada por Ciencia 
Galega Industrias Creativas, S.L., sociedade que constituímos para administrar 
o portal. Os ingresos de GCiencia, como calquera medio de comunicación, 
baseánse na publicidade, xunto (dende finais de 2014) coa subvención da 
FECYT. A nosa filosofía e non repartir beneficios, se os houbese. O obxectivo 
de GCiencia e reinvestir e medrar, sumando colaboradores, seccións, servizos, 
etc. A empresa, por sistema, non dá beneficios senón que os reinviste.”  

Varias seccións e act ividades de GCiencia foron subvencionadas con 10 000 
€ dentro da convocatoria de axudas da FECYT de 2014. Esta axuda serviu para 
producir (de xeito trilingüe, en galego,  castelán e inglés) reportaxes sobre  
biotecnoloxía (Biogalicia), sobre empresas innovadoras (Innova r para 
Emprender) e audiovisuais (C iencia en Vivo). Na convocatoria de 2015 da 
FECYT (para desenvolver no ano 2016) o portal volveu  ser financiado, neste 
caso con 11 500 €, para continuar coa elaboración de reportaxes e audiovisuais.  

En 2015 GCiencia contaba con m áis de 80 000 visitantes únicos e máis de 
100 000 páxinas vistas por m es. No listado de medios xornalísticos galegos na 
rede, GCiencia sitúase como o primeiro portal dedicado á ciencia e a tecnoloxía, 
por riba dalgúns xornais xeralistas como Atlántico Diario ou El Ideal Gallego. 

 

 
 



 

360 

Pero probablemente máis relevante é o feito de que o portal de GCiencia está 
situado entre os 20 prim eiros postos de t odas as webs escritas en galego, feito 
que indica un claro i nterese, en Galicia e en galego, polas novas relacionadas 
coa ciencia e a tecnoloxía. 

 

 
 
Na actualidade o equipo de  GCiencia está form ado por unha redacción de  

catro redactores estables, ademai s de moitos colaboradores e outros xornalistas 
que realizan reportaxes e entrevistas por encargo á peza. O mantemento e a 
elaboración dos contidos do portal compl eméntase cun equipo audiovisual 
habitual para as súas reportaxes, tradutor de inglés para os contidos nesta 
lingua, unha empresa contratada para administración, así como profesionais 
para soporte técnico, deseñador e contratación puntual de servizos para 
algunhas actividades, por exemplo os premios Galicia Spin-off. 

Os contidos do port al teñen un núcle o central de car ácter xornalístico, de 
actualización diaria, que se compl ementan con, entre outras opcións, unha serie 
de bitácoras de natureza especificament e divulgativa, escritos na súa maiorí a 
por científicos e xornalistas. Adem ais da aposta pola divulgación da ciencia e a 
tecnoloxía, é destacable o feito da im plicación social de GCien cia para 
promover e im pulsar tanto a propia di vulgación como o desenvol vemento de 
ideas e empres as, a través  do premio de co municación científica “Contar a 
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ciencia” (que organizan co apoio de “La Caixa” e que en 2015 tivo a súa 
segunda edición) ou os pr emios Galicia Spi n-off (co patrocinio do Banco 
Pastor), “creados para rec oñecer as mellores iniciativas em presariais xurdidas 
dende grupos de investigación das tres universidades galegas”. 

 
O fenómeno Microsiervos 
Pola súa relevancia no mundo da internet, merece aquí unha mención especial 

o portal Microsiervos (m icrosiervos.com), xa que un dos seus tres creadores e 
redactores é o coruñés Javier Pedreira (Wicho), responsable de informática dos 
Museos Científicos Coruñeses. Micros iervos é un blog escrito en castelán 
dedicado principalmente á tecnoloxía e a innovación, pero que dá tamén cabida 
a todo tipo de novas relacionadas coa cien cia en xeral, esp ecialmente aquelas 
relacionadas coa astronom ía, a explor ación espacial e a aeronáutica. Na 
actualidade o portal ten 2 millóns de páxinas vistas ao mes (ademais de preto de 
680 000 seareiros en Twitter , 27 000 en Facebook). 

Microsiervos leva producido nada menos que 36 000 entradas. Foi creado na 
súa forma actual en xull o de 2003. O pr opio Javier Pedreira nos describe o 
proxecto: 

 
“Microsiervos é un proxecto que naceu como un blog persoal escrito por tres 

amigos, Alvy, Nacho e Wicho, dedicado a todo o que nos gusta e interesa. 
Comezou a publicarse en 2003 no seu formato actual, aínda que as primeiras 
anotacións proveñen de 2001.  

Acostumamos a describilo coma un blog de divulgación sobre tecnoloxía, 
ciencia, Internet e moitas cousas máis, pero o certo é que es máis complexo que 
todo iso: ten moitas anotacións de humor e outros temas moi variados que nos 
interesan aos autores, como a astronomía e a aviación, os xogos de azar, as 
lendas urbanas, os “gadgets”, as grandes ou pequenas conspiracións ou os 
quebracabezas. Tamén publicamos reseñas de libros e películas, algunhas 
vivencias persoais, dos nosos respectivos traballos ou de xente próxima, e 
calquera outra cosa que nos apeteza. 

Os autores autodenominámonos «un grupo de geeks» ou «tolos pola 
tecnoloxía». Facemos este weblog porque nos gusta e nos divirte. Como é un 
blog un tanto artesanal está suxeito a todo tipo de limitacións e nesgos; os máis 
evidentes son que as anotacións acostuman incorporar apreciacións persoais, 
toques de humor ás veces estraños ou que o feito de contar algo ou de facelo 
ameno e divertido ás veces está por riba do rigor: é un blog escrito por persoas 
normais e correntes nunha linguaxe próxima, coas vantaxes e desvantaxes que 
todo iso supón.” 

 
No caso de Microsiervos é im portante ter en  conta tamén o as pecto 

económico. Na internet é com ún que os  blogs persoais de m aior éxito se 
convertan nunha fonte de ingresos para os  seus autores, pe ro o que non é tan 
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común é que se trate de blogs sobre ci encia ou divulgación da ciencia. Co mo 
indican os seus aut ores, Microsiervos é unha web que da  claras ganancias 
económicas, algo a destacar dentro do panorama da divulgación en internet. 

 
Da tecnoloxía á meteoroloxía 
Na internet, en galego ou feitos desde Galicia, hai moitos outros sitios web con  
contidos relacionados coa cien cia, a tecnoloxía e a divulgación. No apartado 
final vai un listado máis extenso, pero  antes queremos destacar algunhas webs 
que teñen un interese especial: 

 
Código Cero 
Aínda que non se trata dun medio para a divulgación da ciencia, cando menos 

para unha divulgación con pretensións pedagóxicas, merece aquí unha mención 
especial a revista Código Cero (http://c odigocero.com/ e http://codigo.gal/), por 
ser a decana da inform ación dixital en  Galicia sobre tecnoloxía e empres as 
tecnolóxicas. Naceu en xull o de 2001 com o portal dixital e pouco despois, e n 
decembro do mesm o ano, saíu tamén a ve rsión en papel. Na actualidade, n a 
versión en papel (que está dixitalizad a e pode obterse no port al web) hai unha 
sección de divulgación científica a car go da asociación Divulgacción pero, con 
todo, a maioría dos contidos céntranse  nas tecnoloxías da inform ación e a 
comunicación (TIC). No 2015 a web tivo algo máis de 657 000 visi tas, cunha 
media de 55 000 visitas ao mes. Como non podía ser doutro xeito para un medio 
desta natureza, procuran di fundir tamén a súa actividade a través das redes 
sociais e, co mo indica M arcus Fernández, o seu web master, “temos tres 
milleiros de subscritores ao noso boletín  por correo electrónico, 1.626 seareiros 
en Facebook (onde as nosas novas teñen cen tos de lecturas íntegras, xa que non 
forzamos a que os lectores teñan que visitar a nosa web, polo momento) e 4.741 
seareiros en Twitter”. 

 
O Álbum da ciencia 
Trátase dun ambicioso proxecto do Consello  da Cultura Galega, dirixido por 

Xosé A. Fraga, de recom pilación das biogr afías dos científicos e pensadores 
máis sobranceiros da ciencia e a cultura galegas  
(http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/ ). Conta con preto de trinta 
colaboradores e pretende amosar online as biografías de arredor de 300 autores, 
“unha parte susbsta ncial do I+D histór ico do paí s, unha especie de panteón 
virtual da excelencia científica que propo rcionará unha valiosa e actualizable 
información a públicos diversos”. 

Na actualidade conta xa con 260 en tradas, converténdoo nunha referencia 
única e de gran valor para calquera interesado en pescudar na historia da ciencia 
en Galicia. Ademais de científicas e científicos galegos, inclúe tamén outros 
persoeiros que, dun xeito ou outro, ti veron unha influencia im portante na 
ciencia do país, com o por exem plo o xeólogo alemán Guillerm o Schulz, o 



 

363 

oceanógrafo zaragozano Odón de Buen, ou o t amén alemán Alexander von 
Humboldt. 

 
Divulgare 
O grupo de Inve stigación de Ecol oxía e Evolución de Plantas da 

Universidade de Vigo, dirixi do por L uis Navarro, creou en 2010 Divulgare 
(http://www.divulgare.net/ ), un prox ecto de divulgación centrado na 
comunicación gráfica e audiovisual, no cal  participan tanto científicos com o 
artistas gráficos. O proxecto destaca pola excelenci a na reali zación de 
curtametraxes de animación, aos que se pode acceder de  xeito gratuíto a través 
da rede, o cal lle ten dado unha im portante difusión a nivel m undial. Ademais, 
como indica o propio director do grup o “a presenza das curtametraxes en  
festivais de cinema internacional axudo u a dar visibili dade internacional en 
ámbitos sociais moi diferentes do científ ico ou educativo ao traballo realizado 
por este grupo de di vulgación. A calidad e artística destas producións fíxol les 
merecedora de numerosos prem ios e distinci óns internacionais” (máis 
información no capítulo “A divul gación científica realizada dende o  ámbito 
institucional”). 

 
Setestrelo 
O Consello da Cultura Galega ofrece tam én semanalmente e de xeito 

ininterrompido artigos de divulgaci ón e novas con conti do científico desde 
2002, a través do portal culturagalega.o rg. Ademais das novas que aparecen na 
cabeceira, entre 2003 e 2012 Xurxo Mari ño mantivo as sección “Os dados do 
reloxeiro” e “ADN. Apuntamentos Do Na tural”, con artigos divulgativos que 
abranguían distintas disciplinas científicas. Na actualidade, as novas e artigos de 
divulgación científica do portal culturaga lega.org están agrupados na sección  
Setestrelo. Esta sección lanzouse a mediados de 20 15 co obxectivo de publicar 
de xeito regular –aínda que non diario– novas sobre a cultura científica galega, 
reportaxes, monográficos e artigos de divulgación.  

 
 
 
O e-Museo 
Entre os sitios web que teñen un repositor io amplo de recursos dixitais de 

divulgación científica, destaca o m useo virtual dos Museos Científicos 
Coruñeses (http://mc2coruna.org/emuseo/ ) . Na web pódense descargar 
monografías sobre temas de actualidade (g ripe aviaria, antenas e saúde, vacas 
tolas, etc), guías electrónicas (cre adas orixinalmente co mo elementos 
expositivos dos m useos), exposicións vi rtuais, actividades interactivas, libros, 
audios e vídeos. 

 
Blogs persoais 



 

364 

Entre os blogs persoais escritos en  galego e con artigos e reportaxes 
divulgativos, destaca a web de Manuel Gago,  un xornalista e escritor, profesor 
da Universidade de Santiago, director  de culturagalega.org e prom otor de 
patrimoniogalego.net. No seu activo blog persoal CapítuloCero 
(http://www.manuelgago.org/blog/) ten unha sección de gran imp acto dedicada 
á investigación e divulgación da arqueoloxía. 

 
Información meteorolóxica 
Nunha rexión com o Galicia, na que as variacións cl imáticas condicionan o 

traballo diario dunha parte importante da poboación, resulta de especial interese 
a información relativa ao tempo atm osférico, o estado do mar e outras novas 
relacionadas coa meteoroloxía. Ademais da información meteorolóxica, o portal 
4gotas ten unha im portante actividade divulgativa centrada nos artigos do seu 
blog “4 cousas” e no videoblog “1 gota de nube” elaborado por Beatriz Hervella 
(neste caso con vídeos divulgativos en castelán). 

 
Mecenado 
Finalmente, é tamén im portante destacar a labor de mecenado dalgunhas 

empresas privadas que co seu  patrocinio impulsan proxectos de divulgación 
científica na rede. Neste caso é moi dest acable a labor da com pañía galega de 
hospedaxe web Dinahosting,  que desde hai varios anos ofrece hospedaxe 
gratuíto na rede a blogs e  portais de divulgación científica. O portal 
Naukas.com, a web de Materia e varios dos principais blogs de di vulgación 
científica do Estado están patrocinados por esta compañía galega. 
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CONCLUSIÓNS 

A única plataforma dixital de inform ación xeral sobre ciencia en galego con 
actualización diaria dos contidos é o xo rnal GCiencia. Non deixa de resultar 
rechamante que, nunha com unidade tan activa com o é a galega na 
comunicación da ciencia, non existan outros formatos web de información xeral 
sobre ciencia. Ningunha das tres universid ades galegas dispón dun espazo en 
internet con esas características. Ta mpouco é que sexa algo com ún noutras 
rexións de España. Podía pensa rse polo tanto que esta escas eza de plataformas 
dixitais de divulga ción precisan dunha  poboación m ínima para que a súa 
existencia mereza o esforzo de poñela en marcha, pero  este non é o caso, como 
amosa claramente a web “Cuaderno de Cultura Científica” da UPV/EHU (que é 
unha das variadas actividades de divul gación que ten en marcha a Cátedra de 
Cultura Científica desa universidade, diri xida por Juan Ignacio Pérez Iglesias), 
ou a web “Mètode” da Universitat de València (que é a versión dixital da revista 
de divulgación e pensamento científic o do mesmo nom e, dirixida por Martí 
Domínguez). Fóra do contorno universi tario, probablemente o m ellor caldo de 
cultivo para o desenvolvemento dunha plataforma web de divulgación científica 
estea na asociaci ón Divulgacción, que  agrupa a todas aquelas persoas 
interesadas na divulgación da ciencia en Gal icia (científicos, xornalistas, 
divulgadores profesionais, xestores, etc) . De xeito similar ao que acontece coa 
plataforma Naukas, o colectivo que integra Divulgacción é probablemente o 
máis indicado en Galicia pa ra poñer en marcha unha we b actualizada diaria ou 
semanalmente dedicada á divulgación da ciencia. 
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ANEXO 

Listaxe de webs con algún tipo de contido divulgativo 
A continuación vai unha escolma de sitio s de internet feitos en galego ou 

desde Galicia que teñen algún tipo de con tido científico ou técnico de natureza 
divulgativa. Non é unha lis taxe exhaustiva, senón unha  recompilación parcial 
para reflectir dalgún xeito a variada gama  de sitios relacionados coa ciencia e a 
divulgación en galego. 

 
Sitios web con contido divulgativo de carácter xeralista 
Museos Científicos Coruñeses 

 e-Museo. Sitio cunha ampla oferta de recursos dixitais (monografías, e-
guías, exposicións online, interactivos, libros, audios e vídeos): 
http://mc2coruna.org/emuseo/ 

 wikiteka. Blog con artigos sobre ciencia e actualidade: 
http://www.wikiteca.org/ 

Consello da Cultura Galega 
 Setestrelo: http://culturagalega.gal/tematica.php?tematica=ciencia 
 Álbum da Ciencia. Ambicioso proxecto dirixido por Xosé Antón 

Fraga, que incorpora biografías dos científicos galegos  
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/ 

 Mediateca do CCG. Arquivo con publicacións divulgativas como “Os 
dados do reloxeiro” e “Pó de estrelas”, de Xurxo Mariño; e obras da 
colección “Ciencia para todos” como “O sabor das mazáns”, “Parando 
a marea negra” e “Vivir no solo”, de Marilar Aleixandre e Fran Jaraba, 
ou “¿De quen é a auga?”, de  Marilar Aleixandre e Estudio Tangaraño: 
http://consellodacultura.gal/mediateca/index.php 

SGHN (Sociedade Galega de Historia Natural) 
 Ten unha páxina inicial con todo tipo de novas: http://www.sghn.org/ 
 Están dispoñibles as versións dixitais das revistas Braña e Paspallás: 

http://www.sghn.org/Publicacions/Branha/Branha.html 
 http://www.sghn.org/Publicacions/Paspallas/Paspallas.html 
 Conta tamén cun blog: http://sghnferrol.blogspot.com.es/ 
 Hai artigos e novas de carácter divulgativo nas seccións de astronomía 

e herpetoloxía: 
 http://www.sghn.org/Seccion_Astronomia/Seccion_Astronomia.html 
 http://www.sghn.org/Seccion_Herpetoloxia/Seccion_Herpetoloxia.htm

l 
GCiencia 
Xornal dixital dedicado á ciencia galega: http://www.gciencia.com/ 
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 Ten unha sección de blogs con carácter divulgativo: 
http://www.gciencia.com/seccion/bitacoras/  

 A sección “tolociencia” tamén ten artigos divulgativos: 
http://www.gciencia.com/seccion/tolociencia/ 

Fundación Barrié 
 educaBarrié: 

http://www.fundacionbarrie.org/exito_escolar_educabarrie_galego 
Real Academia Galega de Ciencias 

 Ten a sección “A ciencia en Galicia”, que conta cunha breve selección 
de artigos e a explicación dos seus resultados: 
http://www.ragc.cesga.es/es/node/302). 

Universidade de Vigo  
 Ten unha web chamada ‘novas divulgación’ elaborada pola Unidade de 

Cultura Científica: https://culturacientifica.wordpress.com/ 
Enciga (Ensinantes de Ciencias de Galicia) 

 No seu portal está dispoñible a versión dixital do Boletín das Ciencias: 
http://www.enciga.org/?q=boletin_todos 

Museo de Historia Natural da USC 
 Conta cunha serie de vídeos na sección ‘Visita virtual’ e con breves 

comentarios divulgativos en ‘Sabías que...’, na portada: 
http://revistas.usc.es/museohn/ 

CSIC 
 Na web do CSIC está a “Unidad de Cultura Científica” do CSIC en 

Galicia, con algún material divulgativo e ligazóns ás súas redes sociais: 
http://www.delegacion.galicia.csic.es/divulgacion  

TVG 
 Ten agrupados os videos de todas as noticias relacionadas coa ciencia e 

tecnoloxía: http://www.crtvg.es/informativos/categoria/ciencia-e-
tecnoloxia  

Microsiervos 
 http://www.microsiervos.com/ 

Club de Ciencia e Investigación 
 Club das Bibliotecas Municipais e o Fórum Metropolitano da Coruña, 

feito por rapaces de 9-13 anos. Ten un blog de carácter divulgativo: 
https://ccibiblio.wordpress.com/category/accion-ambiental/ 

Divulgación360 
 Web da Xunta de Galicia cun calendario de actividades de divulgación 

e novas sobre ciencia: http://www.divulgacion360.org/ 
Divulgacción 

 Web da Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e 
Tecnolóxica: http://divulgaccion.org/ 
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Blogs sobre ciencia en xeral  
 Blog sobre bioloxía e xeoloxía do CPI A Cañiza, con algo de 

divulgación: http://barbantesa.blogspot.com.es/ 
 Blog divulgativo do IES de Palas de Rei: “Ciencia no Camiño”: 

http://ciencianocaminho.blogspot.com.es/ 
 

 Blog con algo de divulgación do IES de Ponteceso: “Ciencias para o 
mundo contemporáneo”:  http://cienciasponteceso.blogspot.com.es/ 

 Blog divulgativo do IES Praia Barraña de Boiro: “Cultura científica 
Boiro”: http://cienciaquenosinteresa.blogspot.com.es/ 

 Blog do IES Ramón María Aller con algo de divulgación: “Toc-Toc-
A-Ciencia”: http://toca-ciencia.blogspot.com.es/ 

 Neste mesmo IES tamén teñen o blog divulgativo “A gaiola de 
Faraday”: http://gaiolafaraday.blogspot.com.es/p/inicio.html 

 Blog divulgativo sobre ciencia en xeral do IES A Basella (Vilanova de 
Arousa): http://ies.abasella.ccmc.climantica.org/ 

 Blog da asociación Axena, con material escrito e audiovisual de 
produción propia: http://blogueiros.axena.org/ 

 
 
Astronomía 

 APOD galego 
Tradución ao galego da páxina Astronomy Picture of the Day da 
NASA: http://astrogalicia.org/apod/ 

 Agrupación Astronómica Rías Baixas 
http://astroriasbaixas.jimdo.com/ 

 Clube Vega (Clube de Astronomía de Compostela) 
http://denebola.org/japp/vega/ 

 Agrupación astronómica coruñesa Ío 
http://agrupacionio.com/blog/ 

 Asociación Astronómica de Vigo 
http://www.astrovigo.es/ 

 Astronomía na beirarrúa 
https://www.facebook.com/Astronomia.na.beirarrua 

 Astromanía 
Foro moderado desde Galicia: http://astromania.es/ 

 
Webs sobre bioloxía e natureza en xeral 

 Divulgare 
http://www.divulgare.net/  

 Centro de extensión universitaria e divulgación ambiental de 
Galicia(CEIDA). Con carácter divulgativo destaca a sección 
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‘Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes’: 
http://www.ceida.org/costadexo/index.php 

 Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) 
No seu portal pode baixarse a revista CERNA, con algo de 
divulgación: http://adega.gal/web/revistacerna/portada.php 

 Están tamén os ‘Cadernos’, máis técnicos: 
http://adega.gal/web/cadernos/portada.php 

 En ‘outras publicacións’ teñen algo de material divulgativo: 
http://adega.gal/web/publicacions/portada.php 

 Asociación Naturalista Baixo Miño (ANABAM) 
Ten no seu portal algún material con carácter divulgativo: 
http://www.anabam.org/ 

 Colectivo Ecoloxista do Salnés 
https://cesalnes.wordpress.com/  

 Revista “O Bugallo”, con algún artigo de carácter divulgativo: 
https://cesalnes.wordpress.com/o-bugallo/ 

 Fragas do Mandeo 
http://www.fragasdomandeo.org  

 Biodiversidade ameazada 
Proxecto da USC, a Univ. do Porto e outras entidades: 
http://www.biodiversidade.eu   

 Morcegos de Galicia 
Web da Asociación DROSERA para o Estudo e Conservación do 
Medio Natural: http://www.morcegosdegalicia.org  

 Islas Atlánticas de Galicia 
http://www.parquenacionalillasatlanticas.com  
Recursos didácticos que se poden solicitar ao parque, tendo en conta 
que se deberá xustificar a solicitude pois as edicións son limitadas.  

 Grupo Naturalista Hábitat 
Blog sobre todo informativo, pero con algún documento divulgativo: 
http://gnhabitat.blogspot.com.es/ 

 Verdegaia 
http://www.verdegaia.org/ 

 Fauna vertebrada de Ourense 
http://faunaourense.blogspot.com.es/ 

 Asociación Herpetolóxica Galega 
http://ashega.blogspot.com.es/ 

 Crónicas bicheras 
http://cronicasbicheras.blogspot.com.es/ 

 Blog divulgativo sobre bioloxía “Cousas de bioloxía”: 
http://cousasdebioloxia.blogspot.com.es/ 

 Rede Galega de Sementes 
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https://redegalegadesementes.wordpress.com/ 
 Con material  informativo sobre tipos de sementes, calendarios de 

produción, como conservalas, etc.  
 Fitofaladoiro 

http://fitofaladoiro.eu/  
Proxecto colaborativo de recompilación de nomes e usos populares de 
plantas silvestres de Galicia. Colabora a USC a través do seu Herbario 
e Banco de Xermoplasma e do Instituto da Lingua Galega (ILG). 
Inclúe información sobre recollida, preparación, etiquetado e 
conservación de exemplares de plantas.  

 Bichos e demáis familia 
http://www.bichosedemaisfamilia.blogspot.com.es/  

 A Lobagueira 
http://alobagueira.blogspot.com.es/  

 Asociación Galega de Custodia do Territorio 
http://www.custodiadoterritorio.org/ 

 Verín Natural 
http://verin-natural.blogspot.com.es/ 
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Bioloxía mariña 
 Coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños (CEMMA) 

No portal de CEMMA está dispoñible a revista Eubalaena, que é de 
investigación, pero ten algún artigo con carácter divulgativo: 
http://www.cemma.org/inve/inve_02.htm 

 Está tamén dispoñible Phocoena un boletín de novas: 
http://www.cemma.org/divu/bolet.htm 

 Hai un apartado con trípticos con información de cetáceos: 
http://www.cemma.org/inve/inve_ministerio2011.htm 

 Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC 
Ten unha sección de “ciencia y sociedad” adicada á divulgación: 
http://www.iim.csic.es/index.php/ciencia-y-sociedad/ 

 Asociación de Oceanógrafos de Galicia  
http://www.oceanografosgalicia.org  

 Museo do Mar de Galicia 
http://www.museodomar.com/es  

 Tiburones en Galicia 
http://tiburonesengalicia.blogspot.com.es/  

 
Matemáticas 

 Agapema 
Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática. No 
portal está dispoñible a versión dixital da Revista Gamma: 
http://www.agapema.org/?q=node/316 

 divulgaMAT 
Nesta web do “Centro virtual de divulgación de las matemáticas”, está 
dispoñible o material dunha exposición traducida ao galego: “O rostro 
humano das matemáticas”: 
http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=12615:enero-2008-o-rostro-humano-das-
matematicas-galego&catid=62:exposiciones-con-
historia&directory=67 

 IES Ramón Otero Pedrayo 
No seu web hai acceso a varios boletíns propios de divulgación 
matemática: Mathesis, o actual, e outros anteriores, Dous_Pi_erre e 
Pous_Pi_unión: 
http://www.edu.xunta.es/centros/iesoteropedrayocoruna/node/277 

 Matemáticas a bocados 
Para estudantes de ESO, con certo carácter divulgativo: 
https://candaormates.wordpress.com/ 

 Matemáticas na Rúa 
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Blog feito por un profesor de matemáticas: 
http://matematicasnarua.blogspot.com.es/ 

 Retallos de matemáticas 
http://retallosdematematicas.blogspot.com.es/ 
Blog feito por un profesor de matemáticas. 

 Matemáticas en imaxes 
http://fernandoalcalde.blogspot.com.es/ 

 Mateblog 
Feito desde o IES Agra de Raíces: http://ticfb.blogspot.com.es/ 

 Matemáxicas 
Blog feito por alumnas do IES Carlos Casares de Vigo: 
http://blogmatemaxicas.blogspot.com.es/ 

 
Micoloxía  
As distintas asociacións teñen webs con información xeral sobre o mundo da 
micoloxía, galerías de fotos, conferencias, exposicións, saídas ao campo, 
cociña, etc. Destacan as seguintes: 

 A Zarrota 
http://www.azarrota.org 
Con información variada, como cadros de identificación, unha clave 
dicotómica ou un “calendario setero” no que hai información sobre en 
que quincena de cada mes aparecen as distintas especies e en que 
hábitat.  

 Cantarela 
http://www.cantarela.org/ 
Destacan as actividades orientadas a cativos, como un concurso de 
debuxo desde o ano 2000 ou a elaboración de  maquetas sobre natureza 
e cogomelos dende o ano 2003.  

 Pan de raposo 
http://panderaposo.es 
http://panderaposo.blogspot.com.es/  
Teñen unha publicación chamada "Boletín" que se pode descargar en 
pdf; o último, nº 10, do verán 2006. 

 Os Cogordos 
http://www.cogordos.com/  

 Sociedade Micolóxica Lucus 
http://www.smlucus.org/  
Pódese descargar moito material divulgativo en pdf. Teñen un 
programa extenso de actividades e un servizo de préstamo de libros. 
Tamén están dispoñibles os números da revista “Tarrelos”, da 
Federación Galega de Micoloxía.  

 Asociación Micolóxica Refungando 
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http://refungando.blogspot.com.es 
 Grupo Micolóxico Galego Luis Freire 

http://www.mykes.es/    
Grupo Micolóxico Galego e a Universidade de Vigo, no 2012 crearon 
unha  interesante aplicación para Android que axuda a identificación 
de 255 especies das setas mais frecuentes en Galicia. A aplicación está 
dispoñible de forma gratuíta en Google Play. 

 
Ornitoloxía 

 Sociedade Galega de Ornitoloxía 
http://www.sgosgo.org/ 
Hai moitos blogs sobre avistamento e anelamento de aves en distintas 
zonas de Galicia. Algúns exemplos: 

 Ría de Ribadeo 
Aves e natureza da ría de Ribadeo e outros lugares:  
http://ria-de-ribadeo.blogspot.com.es/ 

 Grupo de Anelamento Anduriña 
http://grupodeanelamentoandurinha.blogspot.com.es/ 

 Aves y paisajes del Finisterre 
http://avesypaisajesdelfinisterre.blogspot.com.es/ 

 Aves de San Simón y la Península de O Morrazo 
http://avesdesansimon.blogspot.com.es/ 

 Aves de la Ría do Burgo 
http://avesdelariadoburgo.blogspot.com.es/ 

 Aves e Natureza da Fonsagrada: 
http://www.avesenaturezadafonsagrada.blogspot.com.es/ 

 Anillamiento en Galicia y algo más 
http://anillagalicia.blogspot.com.es/ 

 
Tecnoloxía 

 Código Cero 
http://codigocero.com/ 

 Páxina personal de Xabier Prado 
Con anuncios de charlas e outras actividades: 
http://fisicavisual.yogote.net/ 

 Tecnoloxía.org 
Blog divulgativo do IES primeiro de Marzo de Baiona: 
http://tecnoloxia.org/ 

 Igaciencia 
Web sobre software, robótica, tecnoloxía: 
http://www.igaciencia.eu/drupal7/ 
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Webs persoais, de información xeral 
 Capítulo Cero 

Web de Manuel Gago con artigos de temática moi variada e con 
contidos divulgativos principalmente sobre arqueoloxía: 
http://www.manuelgago.org/blog/ 

 Culturacientífica 
Web de Xurxo Mariño con acceso a material divulgativo (libros, 
artigos): http://www.culturacientifica.org/ 

 
Canles en Youtube 

 Canle de 4gotas 
https://www.youtube.com/user/ElCanal4gotas/videos 

 Canle de CEMMA 
https://www.youtube.com/user/cemmacetaceos 

 Canle de Anabam 
https://www.youtube.com/channel/UCUAa32SizXFRzOMWNrgCd-A 

 Canle de Carlos Vázquez Fernández, do CEIP Condesa de Fenosa, O 
Barco, no que hai videos educativos feitos polo alumnado: 
https://www.youtube.com/channel/UCoHRD7lh2QhAm-ZQayDLdkg 

 Canle do CEIDA 
https://www.youtube.com/channel/UCJYq6tPmM18UmXzEhbNryMA 

 Canle do IES Carlos Casares de Viana do Bolo 
https://www.youtube.com/channel/UCIa-7eAWIW-gaN7Sw2KqM3w 
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A comunicación da ciencia a un público non experto é unha actividade que, 
cando menos desde o século XIX, en Galicia non deixou de incrementar a súa 
importancia social e os actores que participan dela. Comezou sendo un labor 
esencialmente persoal, impulsado por pensadores e divulgadores como Antonio 
Vila Nadal, Emilia Pardo Bazán, Octavio Lois, José María Gil Rey ou José 
Rodríguez Mourelo. Ao longo do tempo foron sucedéndose unha notable 
cantidade de revistas que, con obxectivos e público moi diverso, incluían artigos 
de natureza divulgativa nos que se informaba de curiosidades, novidades 
técnicas e dos máis diversos campos da ciencia. Ademais das pezas divulgativas 
que foron aparecendo en xornais, revistas e libros de ciencia popular, destacan 
tamén as exposicións e o excursionismo como actividades que achegaban as 
novidades científico-técnicas ou a mesma natureza a distintos tipos de público. 
Desde mediados do século pasado e ata comezos do presente, cómpre salientar 
o labor educativo e de transferencia de tecnoloxía do Servizo de Extensión 
Agraria, que desenvolveu con notable éxito un modelo particular de divulgación 
do coñecemento dedicado a mellorar a calidade de vida no rural, tratando de que 
labregas e labregos fosen protagonistas activos na mellora das súas 
explotacións. 

Na actualidade, os museos de ciencia non só manteñen unha importante 
tradición, senón que cumpren un importante labor na divulgación actual da 
ciencia como centros de referencia polo seu rigor, pola capacidade de atracción 
de todo tipo de público e como núcleos a partir dos cales se desenvolven moitas 
actividades ademais das directamente relacionadas cos seus fondos. Os museos 
analizados (á parte dos centros interactivos), aqueles que están recoñecidos 
oficialmente como tal, están todos espallados pola provincia da Coruña excepto 
o Museo do Mar de Vigo, reflectindo un claro desequilibro no acceso que 
escolares e outros visitantes teñen a este tipo de centros. Uns centros que, malia 
térense adaptado con certa eficacia ás necesidades sociais de comunicación da 
ciencia, na maioría teñen un vínculo feble cos labores de investigación 
(realizados polo propio centro, das universidades galegas, etc.). Este e outros 
problemas relacionados co mantemento e co deseño de novos programas de 
divulgación poderán solucionarse, entre outras intervencións, na medida en que 
se recuperen os orzamentos, diminuídos nos últimos anos. Uns orzamentos que 
son críticos para os Museos Científicos Coruñeses, a institución cultural galega 
máis visitada por escolares. O seu prestixio dentro e fóra de Galicia e a súa 
longa traxectoria non deben ficar comprometidos por unha diminución na súa 
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velocidade de cruceiro. Resulta preocupante o avellentamento dos módulos 
interactivos da Domus e o Aquarium, a dificultade para producir exposicións 
temporais ou o escaso número de visitantes de determinadas franxas de idade 
(adolescentes e público adulto novo). Os MC2 deben contar cun decidido apoio 
institucional para potenciar a realización de producións propias (módulos 
interactivos, exposicións temporais, producións audiovisuais do planetario, 
etc.), para incrementar o labor de educación científica dos escolares ou para a 
realización de investigación científica propia. 

No caso da prensa diaria, nas dúas últimas décadas esta foi incrementando a 
produción de contidos relacionados coa ciencia e, mesmo, acubillando un 
incipiente xornalismo científico. Neste tempo, as informacións sobre ciencia e 
tecnoloxía conseguiron un oco na axenda temática dos xornais de pago, pero o 
panorama global segue tendo máis sombras ca luces, a pesar de que estes 
medios son unha das principais fontes de información popular sobre temas de 
ciencia. Nun eido en que hai máis vontade persoal dalgúns xornalistas e 
colaboradores que interese particular dos propietarios dos xornais, estes temas 
non chegan ao 2,5 % da superficie das cabeceiras. Contidos que na maioría dos 
casos teñen algunha vinculación con Galicia e/ou co medio sanitario e que 
adoitan aparecer en seccións diversas dos xornais, dada a inexistencia dunha 
sección de ciencia nos xornais galegos impresos (seccións que si existen en 
medios dixitais como Galicia Confidencial ou Praza Pública). Un problema 
destacado da prensa diaria, derivado entre outros motivos da falta de 
especialización da maioría dos xornalistas, é o da inclusión de temas 
pseudocientíficos e, tamén, a incapacidade para eliminar das páxinas de moitas 
cabeceiras entretementos coma o horóscopo. Respecto aos suplementos que 
acompañan algúns xornais houbo, entre finais do século XX e comezos do 
presente, un certo florecemento de suplementos de contido 
científico/tecnolóxico, como o «Descubrir» de O Correo Galego, ou «Eureka!» 
de Diario de Pontevedra. Porén, esa actividade esmoreceu, á espera de tempos 
mellores que poidan financiar propostas dese tipo, agás o notable exemplo de 
«La Voz de la Escuela» de La Voz de Galicia , que se publica desde 1982. 
Excepto casos concretos como o de Manuel L. Casalderrey, Jorge Mira ou Xosé 
A. Fraga, hai en xeral tamén unha certa escaseza de columnismo especializado 
sobre cuestións científicas. 

Máis desolador é o campo de comunicación científica das revistas: na 
actualidade non existe en Galicia ningunha revista de divulgación para todos os 
públicos, nin sequera por parte das universidades. Unha eiva que cando menos 
si que está a solucionarse por parte das editoriais, con coleccións como a 
Biblioteca de Divulgación Serie Científica da USC ou a colección Básicos 
Ciencia que está a desenvolver Xerais. 

No que respecta ao medio televisivo –unha das principais fontes de 
información sobre ciencia e tecnoloxía (xunto a Internet e a radio)–, destaca un 
certo florecemento de programas sobre ciencia ou con algún contido de natureza 
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científico-tecnolóxica a partir do ano 1999. Programas que, pola contra, 
precisan de financiamento externo ás canles para saír adiante e que, ademais, 
raramente se sitúan en horarios de audiencias altas. Unha novidade dos últimos 
anos é o acceso á TV a través de Internet e, tamén, a oferta «á carta» da TV por 
cable, situación que, ademais de modificar o perfil do televidente, tamén abre 
opcións novas para os produtores. Independentemente destas innovacións 
tecnolóxicas, unha importante eiva para a elaboración de contidos sobre ciencia 
en TV segue a ser a escaseza de recursos de imaxe. A radio, aínda que con 
menos audiencias que as televisivas, segue a ser un medio de gran relevancia no 
cal xa é relativamente habitual que exista algunha sección de ciencia nos 
principais magazines. En calquera caso, e de xeito similar ao que acontece na 
prensa escrita, a oferta de programas ou espazos dedicados á ciencia, tanto na 
radio coma na TV, é ínfima se se compara co resto da programación. 
Precisamente pola dificultade para manterse en antena ao longo do tempo, 
resulta salientable o esforzo feito por programas como Efervesciencia (na Radio 
Galega) e Historias del Tiempo  (en V Televisión). Por outra banda, resulta 
preocupante que, en xeral e no resto das programacións, os temas científicos 
reciben en moitos casos menos atención que as pseudociencias, situación que 
sería desexable remediar, sobre todo no que respecta aos medios públicos de 
comunicación. 

A comunicación da ciencia mediante charlas e outras actividades similares 
ten un alcance moito menor, se atendemos á audiencia, que a radio ou a TV, 
pero ten a gran vantaxe da interacción directa entre o público e os 
científicos/divulgadores. Galicia é, para este tivo de eventos, especialmente 
activa e produtiva se a comparamos con outras rexións do Estado: os cafés-
teatro científicos, o programa ConCiencia, o Discurshow ou os Puntos 
Científicos son todas elas innovadoras actividades de divulgación ideadas desde 
Galicia. Trátase, en xeral, de programas de divulgación que teñen un custo 
económico moderado ou nalgúns casos practicamente nulo, detalle importante 
que debería animar os responsables da Administración autonómica a poñer en 
marcha programas estables de financiamento, tendo en conta, ademais, que 
moitas das charlas organizadas ao longo do ano por todo tipo de colectivos 
chegan a pequenas localidades e a un tipo de público que normalmente non ten 
acceso aos principais eventos de divulgación. 

Desde o ámbito institucional, a Xunta de Galicia diminuíu notablemente o 
seu papel dinamizador da divulgación científica e tecnolóxica nos últimos anos, 
a pesar de ter desempeñado no pasado un importante papel no apoio a estas 
actividades a través de convocatorias como Diverciencia ou da coordinación de 
citas como a Semana da Ciencia. Debido á forte caída no financiamento por 
parte das administracións locais, os colectivos que en Galicia organizan 
actividades de cultura científica recorren na actualidade esencialmente á 
convocatoria de axudas da FECYT e ao patrocinio da Fundación Barrié. Malia 
todo, entidades como a delegación do CSIC en Galicia manteñen unha loable 
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actividade de divulgación, con actividades como Exper-i-ciencia –que no curso 
2015/2016 chegou á súa undécima edición–, e nas universidades tamén 
continúan actividades relevantes como o Programa ConCiencia da USC ou o 
concurso Ciencia que conta! da Universidade de Vigo. Un papel, o das 
universidades, que debería tender a afianzarse, dotándose de equipos estables 
para a promoción da divulgación –potenciando por exemplo, entre outras 
actuacións, as Unidades de Cultura Científica promovidas pola FECYT. 

A crise global e a diminución do financiamento institucional están a afectar 
tamén as asociacións sen ánimo de lucro, problema que non só orixina una 
redución na capacidade organizativa, senón tamén un descendo no número de 
persoas asociadas. Galicia é unha comunidade especialmente prolífica respecto 
ao asociacionismo, fenómeno que, no caso da comunicación da ciencia, se veu 
reflectido recentemente coa creación da Asociación Galega de Comunicación de 
Cultura Científica e Tecnolóxica, a terceira que se crea en España, logo das 
asociacións similares de ámbito estatal e catalán. En Galicia o asociacionismo 
moderno con algunha actividade de carácter divulgativo xurdiu e mantense en 
colectivos de defensa ambiental como a Sociedade Galega de Historia Natural 
ou Adega. En tempos xa recentes, xurdiron asociacións cuxa razón de ser é 
plenamente a comunicación da ciencia, como a Asociación de Amigos de la 
Casa de las Ciencias ou o asociacionismo astronómico. Neste último caso, é 
salientable o desenvolvemento de dous observatorios astronómicos froito do 
traballo dalgunhas destas asociacións, o observatorio de Forcarei e o de 
Cotobade, este último financiado no seu tempo a través do plan Incite da Xunta. 
As novas tecnoloxías deron lugar a que na actualidade estean a xurdir 
asociacións maker, un bo síntoma da capacidade de adaptación, a ilusión e os 
bos reflexos de moitos entusiastas deste movemento, a pesar das dificultades 
económicas. Pola súa banda, entidades privadas de gran calado como a 
Fundación Barrié, que desenvolveron ata o de agora programas importantes de 
ciencia e educación como educaBarrié, parece que están a mudar a súa política 
respecto a este tivo de actividades, o cal sería unha importante perda. 

Entre as actividades realizadas co obxectivo de estimular a creatividade e o 
espírito crítico e de fomentar vocacións científicas, destacan as feiras de ciencia, 
organizadas na súa maioría por centros de ensino primario e secundario, como a 
Feira da Ciencia de Ribadeo, que vai pola súa XXI edición. Nelas os 
protagonistas son os propios escolares, que desenvolven –baixo a supervisión 
dos profesores– e presentan os proxectos a outros escolares e, tamén nalgúns 
casos, a pais e público xeral. Ademais dos obxectivos sinalados, os 
organizadores destes eventos destacan o entusiasmo con que os alumnos viven a 
experiencia, que se volven protagonistas e profesores durante uns días. Ademais 
das feiras organizadas polos centros de ensino, destacan outras en que participan 
varias ducias de centros, como o Día da Ciencia na Rúa (organizada pola 
Asociación de Amigos da Casa das Ciencias) ou Galiciencia (organizado polo 
Parque Tecnolóxico de Galicia – Tecnópole). Malia o entusiasmo e a 
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importancia da experiencia que vive o alumnado, a continuidade de moitos 
destes eventos non está asegurada xa que normalmente a organización depende 
do traballo e dedicación de moi poucas persoas, que ademais do desgaste que 
isto pode producir están a sufrir a xa moi repetida neste informe diminución de 
financiamento. Para solucionar ou minimizar estes problemas, as 
administracións deberían dar un apoio integral máis decidido para a 
organización das feiras, dado o gran valor educativo e divulgativo que teñen. 
Pola súa banda, os organizadores destes eventos deberían proverse de 
mecanismos para avaliar o grao de satisfacción dos participantes e, tamén, o 
grao de cumprimento dos obxectivos establecidos. 

Nos centros de ensino non universitario, ademais das feiras e semanas da 
ciencia, desenvólvense moitas outras actividades de divulgación. Estas 
actividades son un complemento importante ás actividades curriculares xa que 
melloran a cultura científica do alumnado, provén de ferramentas para 
discriminar a ciencia da información pseudocientífica e son unha das mellores 
maneiras de transmitir as achegas científicas máis innovadoras que aínda non 
están nos contidos curriculares. Unha parte importante destas actividades de 
divulgación faise en colaboración con outras institucións, como as 
universidades (cos seus programas de charlas específicos para centros de 
ensino), os museos científicos, o CEIDA ou a Fundación Barrié. Dentro dos 
propios centros, a divulgación feita polos profesores (por exemplo con charlas e 
outras actividades abertas ao público xeral) e o papel do alumnado (por exemplo 
mediante a creación de blogs e revistas) son tamén recursos moi valiosos aínda 
pouco explorados. É tamén destacable o papel que nos últimos anos teñen as 
bibliotecas escolares como elementos dinamizadores para a divulgación da 
ciencia. Con todo –e á parte do importante labor feito coas bibliotecas–, a 
administración educativa non amosa polo de agora un interese especial para 
promover e apoiar a divulgación da ciencia nos centros de ensino. 

Dentro do sector privado, ademais das consultorías de comunicación de 
carácter xeral que teñen encargos enfocados á ciencia, a tecnoloxía e a 
innovación, a mediados dos anos 90 xurdiron tamén algunhas empresas cunha 
dedicación especial –aínda que non total– á organización de actividades 
educativas e de lecer centradas na ciencia e na tecnoloxía, como Ceo Aberto ou 
Altega. A situación económica previa á crise actual xunto co apoio da 
Administración a través de programas de financiamento –como Diverciencia– e 
de promoción da divulgación –como a Semana da Ciencia– favoreceron o seu 
crecemento. Porén, no momento actual a súa actividade está marcadamente 
diminuída e en moitos casos depende das escasas convocatorias relacionadas 
coa divulgación da ciencia que permanecen, como as da FECYT. 

En Internet hai, desde logo, multitude de sitios en galego ou feitos desde 
Galicia con contidos divulgativos sobre ciencia e tecnoloxía, máis tan só unha 
plataforma de carácter xeralista dedicada exclusivamente á ciencia e con 
actualizacións diarias, o xornal GCiencia. Alén diso, hai proxectos destacados 
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coma o e-Museo dos Museos Científicos Coruñeses, o Álbum da Ciencia do 
Consello da Cultura Galega ou o portal dedicado ás novas tecnoloxías Código 
Cero. Non existen plataformas dedicadas á comunicación da ciencia promovidas 
por ningunha das tres universidades galegas, nin tampouco portais colaborativos 
–formados, por exemplo, mediante a aglutinación de blogs– con artigos de 
divulgación e/ou actualización científica. 

En xeral, Galicia ten unha variedade extraordinaria de actividades 
relacionadas coa divulgación da ciencia, a pesar da importante diminución de 
axudas por parte da Administración autonómica. Porén, obsérvanse tamén 
importantes déficits, como a desaparición de suplementos especializados na 
prensa escrita, a inexistencia de revistas de comunicación popular da ciencia, a 
inexistencia de programas ben asentados –ao longo do tempo– nas canles de TV 
ou a práctica inexistencia dunha industria dedicada á divulgación científica. 
Moitas das actividades que se manteñen cunha certa estabilidade –ciclos de 
charlas, feiras da ciencia, actividades organizas por organizacións sen ánimo de 
lucro, actividades de divulgación en centros de ensino– deben a súa existencia 
ao traballo persistente dunha única persoa ou un grupo pequeno de 
colaboradores, circunstancia que fai máis fráxiles aínda os programas de 
divulgación. Tras o desentendemento da Administración da Xunta na 
promoción da divulgación da ciencia, resulta salientable que gran parte dos 
proxectos que reciben axudas institucionais o fagan a través dunha única canle, 
a FECYT. Esta quizais excesiva dependencia de axudas externas podería 
solucionarse en parte poñendo claramente en valor o papel da comunicación da 
ciencia para a sociedade, de tal xeito que a cidadanía estivese disposta a pagar 
por recibir divulgación científica. Outra eiva importante na maioría dos 
proxectos estudados está na ausencia de mecanismos de avaliación –mediante 
enquisas, programas específicos de seguimento, etc.–, que fornecerían a 
divulgadores, institucións, administración e público dunha idea máis axeitada 
do impacto e do valor que o coñecemento da ciencia ten na sociedade. 
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