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 NAVEGA POLA REVISTA INTERACTIVA 

 Ligazóns 
Para máis información, preme nas liga-

zóns dos termos subliñados en vermello.

 SUMARIO 
Cada elemento do sumario leva á súa páxi-

na correspondente.

 botóns 
Localizados nos bordos das páxinas, pre-

me os botóns para ampliar a información, 

comprar entradas, ver contido audiovi-

sual, volver ao sumario…

 barra superior 
Sempre vas poder volver ao inicio dun 

contido de varias páxinas premendo na 

barra superior.

 Zonas interactivas 
Navega polas páxinas na procura das zo-

nas interactivas (fotografías, biografías 

dos colaboradores, páxinas web, iconas de 

redes sociais, logotipos…).
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 EDITORIAL 

Un ano despois, parece que 
empezamos a ver luz ao fi-
nal do longo e escuro túnel da 
COVID-19. Isto débese ao la-
bor de xente como Katalin 

Karikó, científica á que, en boa 
parte, lle debemos a vacina. Hai 
máis de catro décadas que esta 
bioquímica húngara investiga a 
prol dos tratamentos baseados 
na molécula do ácido ribonu-
cleico (ARN). O seu traballo foi 
clave para desenvolver as va-
cinas das compañías Moderna 
e Pfizer. Pode parecer incrible 
neste momento, pero durante 
décadas non recibiu apoio nin 
de institucións nin de empre-
sas farmacéuticas. A científica 
aproveitou as entrevistas que 
lle fixeron nos medios a partir 
do achado que fixo, tan intere-
sante agora, para reclamar que a 
ciencia sexa apoiada a todos os 
niveis, porque nunca se sabe o 
que pode acontecer.

Non debemos deixar que o seu 
nome caia no esquecemento, 
como ocorreu cos nomes de ou-
tras tantas mulleres a reivindi-
car ao longo da historia. O seu 
legado ten que ser recoñecido 
para que sirva como exemplo, 
como inspiración para moitas 
imulleres e nenas que es-i 
itán a imaxinar o futuro.i
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 ollo ao dato 
iSen coidados non hai vida.i Convócase 
a folga feminista do 8-M. En Vigo, a manifes-
tación sae ás 18.00 horas da praza de España e 
culmina na praza de América. Debido á situa-
ción sanitaria, as manifestantes deberán des-
filar en columnas, levando en todo momento 
a máscara protectora. Convídase ás mulleres 
a pendurar de fiestras e balcóns o uniforme 
de traballo ou o mandil.

iPara conmemorar o mes da muller,i 
recomendamos dous libros que acaban de 
ser publicados. Libres e vivas, da editorial 
Galaxia, reúne os relatos de dez escritoras 
galegas sobre o machismo e o terrorismo 
patriarcal. En Cobiza, editado por Xerais, a 
escritora luguesa María Reimóndez pro-
porciona, a través da ficción, unha reflexión 
sobre a construción do sexo e do xénero, das 
identidades e das orientacións sexuais.

 Vaise O Marisquiño!  A empresa pro-
motora, Factor Ulises, volve adiar a ansiada 
vixésima edición do festival de cultura ur-
bana. Algo que non sorprendería demasia-
do dada a situación sanitaria actual, que xa 
obrigou a cancelar a celebración o ano pasa-
do. O peor é que se comunicou a intención 
de levar o evento fóra de Vigo. Estaremos a 
tempo de manter connosco un dos eventos 
con máis sona internacional?

O 9 de marzo de 1991 The Ramones deron 
un concerto no Pavillón das Travesas. Foi 
a segunda vez que a banda estadounidense 
visitou Galicia, tras actuar na Coruña en 
1981. Na nosa cidade interpretaron 35 te-
mas en pouco máis dunha hora, toda unha 
plusmarca!

 Efeméride 

https://amovida.gal/10-grandes-concertos-internacionais-que-puidemos-gozar-en-vigo/
http://galegas8m.gal/
https://amovida.gal/que-pasou-realmente-con-o-marisquino/
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 viguesa do mes 

África González
«HAI ANOS, AS MELLORES 

INFORMÁTICAS ERAN MULLERES»
texto: tamara novoa fotos: PABLO VÁZQUEZ

 Ata hai un ano,  o rostro da doutora 

África González Fernández (Madrid, 

1962) non nos resultaba familiar. Desde 

que a COVID-19 nos truncou a vida, a 

súa opinión é de interese xeral. E non é 

para menos, pois estamos ante unha das 

científicas máis destacadas do Estado no 

eido da inmunoloxía. Aínda que naceu 

en Madrid, leva 25 anos vivindo na nosa 

cidade e traballando na Universidade de 

Vigo. Recíbenos no CINBIO, o Centro de 

Investigacións Biomédicas, do que foi di-

rectora ata hai pouco.

O pasado 11 de febreiro, o CINBIO con-

memorou o Día Internacional da 

Muller e da Nena na Ciencia. Por que é 

necesaria tal celebración?

Estase demostrando que cada vez hai me-
nos nenas con ganas de entrar nos eidos das 
ciencias e as tecnoloxías. O futuro, queira-
mos ou non, pasa pola investigación, a in-
novación e todas as novas tecnoloxías da 
bioinformática, e vemos que as nenas non 
están interesadas en todo isto. Temos que 
ser capaces de involucrar a toda a sociedade, 
incluídas as nenas. Hai ben anos, as mellores 
informáticas eran mulleres, pero resulta que 

empezaron a perder interese no tema, qui-
zais polo desenvolvemento da industria dos 
videoxogos, moitos deles moi agresivos, que 
talvez elas non percibían próximos.

En decembro fuches galardoada cos 

premios Executivas e Women CEO, que 

pretenden facer visible o labor das mu-

lleres na ciencia, especialmente en pos-

tos directivos porque aínda custa ver 

nomes femininos en altos cargos.

Si, as estatísticas din iso. Estudan máis rapa-
zas na maioría das carreiras, excepto nas que 
falabamos antes, pero hai menos mulleres 
que fan posdoutoramentos, menos mulleres 
profesoras, menos catedráticas e pouquísimas 
directoras de departamento, reitoras etc. Isto 
é algo que acontece en moitos países e non 
se debe só á maternidade. O tema da familia 
é moi importante, pero ten que haber algún 
outro factor que fai que ás mulleres non lles 
guste estar tan expostas, ao mellor non acep-
tan tan ben as críticas ou é un mundo pen-
sado por homes e para homes, con reunións 
ata altas horas, con moitas viaxes, con moito 
movemento, con moita responsabilidade.

Na túa experiencia, cres que tiveches al-

gún obstáculo polo feito de ser muller?

Eu, no ámbito da ciencia, nunca notei que 
ninguén me parase os pés. Se eu fago unha 



«A medida 
que se tiña 
que ter tomado 
era a de parar 
todos canda 
a China»
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 VIGUesa DO MES: África González 

boa investigación, publico, consigo finan-
ciamento... Sempre puiden levar a cabo o 
meu traballo. Tiven moita colaboración por 
parte do meu marido, con quen teño dous 
fillos. E puiden desenvolver a miña carreira. 
Pero tamén é certo que hai que propoñerse 
chegar, non hai que esperar a que ninguén 
che pase a man polo lombo nin que che dean 
folgos, ese camiño teno que facer unha mes-
ma con convicción.

Es catedrática en Inmunoloxía. O co-

ronavirus fixo que toda a poboación se 

interesase por este tema...

Creo que a palabra inmunoloxía case non se 
oíra nos medios ata hai pouco tempo. Antes 
a xente non se preocupaba. Estabamos nun 
territorio relativamente 
rico e non nos sentiamos 
vulnerables a estas pan-
demias. Como presidenta 
da Sociedade Española de 
Inmunoloxía (SEI) movin-
me rápido con todo o equi-
po para intentarmos chegar 
á poboación explicando as 
cousas. Fixemos documen-
tos, como infografías con 
fotos fáciles de entender, 
para explicar como manter 
o sistema inmunolóxico 
forte ou como funcionaban os diferentes 
test diagnóstico. A min gustaríame que este 
esplendor se reflectise en máis formación en 
materia de inmunoloxía a todos os niveis, 
incluíndo centros de investigación, hospi-
tais e universidades.

Era previsible que aparecese un virus 

coma este, que paralizase o planeta?

A Organización Mundial da Saúde (OMS) 
xa estaba elaborando un plan en previsión 
de futuras pandemias. Pero cando os países 
occidentais detectan a expansión dun virus 
contaxioso pensan que é algo distante que 

non nos vai afectar ou que o vai facer dun 
modo moi leve. Ese é o problema. Que te-
mos que aprender disto? Que somos vul-
nerables. Ao longo dos anos, coa globaliza-
ción, fomos alterando o hábitat dos animais, 
achegámonos moito máis a eles e iso fai que 
esteamos máis próximos a microorganis-
mos cos que antes non tiñamos contacto.

Falando dos efectos da globalización, 

pensas que deberiamos cambiar o mo-

delo de vida?

Penso que esta situación ten que facernos 
recapacitar, pero son un pouco pesimis-
ta para pensar que isto nos poida levar a 
un cambio completo, porque entre outras 
cousas hai unha superpoboación tremenda. 

Deberiamos avogar polo 
autoconsumo, non ter que 
que mercar cousas no ex-
terior, non só a nivel de 
produtos de alimentación 
senón en xeral, que poi-
damos autoabastecernos e 
que poidamos desenvolver 
as nosas propias industrias 
para as necesidades que 
teñamos. Dependemos 
tamén moito do lecer, das 
viaxes, das estancias... e iso 
tamén fai que a xente se 

mova constantemente dun sitio para outro, 
o que produce que os contaxios se incre-
menten.

Pensabamos que a vacina ía ser a solu-

ción para esta pandemia, pero xa se fala 

dunha cuarta vaga...

Si, pero iso é porque a xente aínda non está 
vacinada. Precisamos que se vacine moití-
sima máis xente. Inicialmente dicíase que 
tiñamos que estar vacinadas en torno a un 
70 % das persoas. Pero se xa circulan cepas 
máis contaxiosas, como a británica, brasilei-
ra ou a surafricana, a porcentaxe de persoas 

«Investindo 
en investigación, 
logo se conseguen 
vacinas, 
tratamentos 
e tests 
de diagnóstico»
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vacinadas vai ter que ser maior. Non imos 
poder diminuír isto sen vacinas. Con cam-
pañas de vacinación moi rápidas, en Israel 
conseguiron diminuír entre un 33 e un 60 % 
os contaxios en moi pouco tempo.

Hai algo que se está comunicando mal á 

poboación?

Hai algunhas cousas que igual non se ex-
plicaron ben. Falouse moito, por exemplo, 
de se as farmacéuticas gañaban moito con 
isto. Creo que é necesario aclarar que as em-
presas farmacéuticas non fan diñeiro coas 
vacinas. Poden facer diñeiro cotizando en 
bolsa cando anuncian que teñen unha vaci-
na nova, pero non fan diñeiro coas vacinas. 
Facer unha vacina é un reto desde o punto 
de vista loxístico e produtivo, hai moi pou-
cas empresas que as poidan facer, porque 
os criterios de control que se precisan son 
extremos, por iso se teñen que facer contra-
tos público-privados, porque é algo que a 
nivel empresarial non interesa. Como se vai 
facer diñeiro con algo que se inocula unha 

ou dúas veces e xa queda para sempre? Onde 
hai negocio é noutros sitios, en enfermida-
des crónicas para as que se requiren trata-
mentos constantes...

Consideras que as medidas goberna-

mentais deberían ser máis duras?

Talvez a medida que se tiña que ter tomado 
era a de parar todos á vez. Cando a China 
pechou, todos pechados. Pero como se vía 
o problema de lonxe, non se tomou esa de-
cisión. En España adoptáronse medidas ex-
tremas en contraste con outros países, como 
Alemaña ou Inglaterra. Baixouse a curva 
drasticamente, pero o que pasa é que ao 
volver abrir as fronteiras antes de tempo, o 
virus propágase co movemento e entra por 
todas as fendas que poida. Epidemiólogos 
expertos da OMS din que se neste momento 
de propagación viral fixeramos un confina-
mento de entre tres semanas e un mes, pa-
rello a unha campaña de vacinación masiva, 
diminuiriamos moito os contaxios en pouco 
tempo, como fixo Israel. Que temos poucas 
vacinas? Pois hai que ir por máis.

Sen ser esta unha situación desexable, 

para unha persoa da túa profesión ten 

que ser interesante estar vivindo todo 

isto...

Sen dúbida. Eu vivín a época da sida, que foi 
moi dramática. Tardouse varios anos en co-
ñecer o virus, tardáronse varios anos en des-
envolver a primeira proba de diagnóstico e 
logo os fármacos... As vacinas aínda non se 
conseguiron e os tratamentos cronificaron 
os pacientes. Neste caso, nun tempo récord, 
en menos dun ano temos varias vacinas 
eficaces, tratamentos que axudan e a en-
fermidade, aínda que pode deixar secuelas, 
en principio non se cronifica. Está a ser un 
momento importante para min, e algo que 
lles poderei contar aos netos. É un momen-
to moi dramático, por suposto, pero desde o 
punto de vista científico é un fito.

 VIGUesa DO MES: África González 



 GRAFFITI 

Malia todo, tamén hai espazo para o op-
timismo. O pasado verán a artista levou 
a cabo unha nova peza dentro do mesmo 
proxecto, acadando unha acollida excep-
cional. Non só os veciños están encantados, 
senón que mesmo foi escollida pola plata-
forma Street Art Cities como o mellor mural 
mundial do mes. A obra quere homenaxear 
as traballadoras do mercado que está en 
fronte, mostrando dúas mulleres rodeadas 
de fauna e flora mariñas. Unha parece que 
lle bisba algo á outra, pero obviamente non 
podemos saber de que se trata. «Trátase 
de facer traballar un pouco ao espectador 
creando a dualidade de algo que ves, pero 
non escoitas. Cada un pode acordar o seu 
propio significado», asegura con orgullo a 
artista orixinaria de Baiona. «Trátase dunha 
masterpiece, é unha das mellores que pintei e 
gústame moito que estea na casa». E enga-
de con sorna: «Espero que non lle planten 
diante un edificio».

É a primeira artista que repite nesta sección. 
E faino por diversos motivos. Un deles é que 
a súa obra na curva de San Gregorio —da 
que falamos no terceiro número da revista— 
vai desaparecer, dado que a medianeira na 
que reside o mural vai ser tapada por unha 
nova construción. Ironicamente, unha peza 
que reivindica os espazos verdes desaparece 
baixo unha gran masa de formigón, facendo 
que unha das obras máis aclamadas e recoñe-
cidas do proxecto Vigo: Cidade de cor pase á 
historia pasado un lustro.

As seguintes verbas de  Lula Goce  nun-
ha entrevista anterior resultan agora des-
concertantes: «Encántame que a arte sexa 
efémera. O urbanismo é cambiante como a 
natureza. Cando partes dese ambiente, dese 
ecosistema, estás a aceptar a dualidade. Ao 
meu parecer, estas intervencións teñen que 
desaparecer». Seguro que non esperaba que 
isto acontecese tan pronto. F
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O mural está no número 45 da avenida da Florida, perante o mercado das Travesas.

Fotógrafo documental

e xestor cultural

 JUAN TEIXEira 

VIGO, 
CIDADE DE COR: 
Lula Goce
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https://goo.gl/maps/En1RgpeCnk7rmAjG6
https://www.instagram.com/juan_teixeira_/
https://ciudaddecolor.vigo.org/
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 street photo 

Fotógrafo documental

 FELIPE CARNOTTO 

 Feminismo nos muros 

A Beiramar. Ollando os muros das mulleres.

13mar 2021 i

https://www.instagram.com/felipecarnottophoto/
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 GASTRO 

TEXTO: PAULA CERMEÑO

O servizo a domicilio constitúe nestes tem-
pos a única vía de escape para o afogamen-
to da hostalería, que ve como cada remesa 
de medidas para frear a COVID-19 confina 
un pouco máis os negocios locais, na corda 
frouxa desde hai xa un ano. Ao outro lado 
das persianas baixadas dos nosos locais fa-
voritos, os hostaleiros continúan a traballar 
no seu, reinventando as cartas para ofrecer 
alternativas takeaway coas que non deixar de 
catar os seus pratos.

O RESTAURANTE 
NA CASA

 A Tapa do Barril,  
 alén das empanadillas 
En Galicia, terra de bo pan e con empanadi-
llas artesás case en cada barrio, como é que 
unha taberna logra tanta popularidade cun 
só produto? Ana Terzado, segunda xera-
ción á fronte do negocio, ten claro o segredo 
do éxito: «Somos os únicos que as facemos 
constantemente». Mañá e tarde os fogóns 
están prendidos nos dous locais para que as 
empanadillas que mercamos estean «sem-
pre quentes e acabadas de facer», explica a 
dona do negocio, mentres, efectivamente, 
na cociña do local tres persoas trasfegan sen 
pausa para preparar as variantes do día. A 
variedade é tamén un dos seus puntos for-
tes. No mundo da empanadilla, máis aló das 
combinacións clásicas, A Tapa do Barril co-
loca nas vitrinas dos seus dous locais varias 
ducias de sabores: atún con ovo e legumes, 
carne con champiñóns e queixo crema, 
chocos, espinacas con bechamel, grelos con 

López Mora, 63 e Porta do Sol, 4  i  986 29 89 83 
 atapadobarril  i   atapadobarril

chourizo, polo con piña, vexetais... algunhas 
delas moi especiais, como a de polo ao cu-

rry con mazá, motivo de peregrinación para 
moitos vigueses; ou a de mozzarella, tomate, 
xamón e ourego, que friten no momento da 
comanda para que o queixo estea a punto. 
A pandemia obrigou a Ana a pechar a sala 
do bar e motivouna a crear un menú do día 
que se anova semanalmente. O obxectivo 
é ofrecer algo caseiro, lixeiro e económico 
(8,50 €). Inclúe un prato de cociña a elixir 
entre catro, por exemplo: crema de cabaza, 
crêpes con salsa de iogur, luras con salsa thai 

ou queixadas de carne á barbacoa. De segun-
do, como non, unha empanadilla da carta e, 
como colofón, un anaco de torta artesá.

 Arepas da ría, Galicia  
 e Venezuela nun bocado 
Na historia vital de Lyset Machado hai 
sempre un mar mediante. Esta venezola-
na chegou a Galicia hai xa 20 anos, acom-
pañada do seu home e os fillos. Botou case 
oito anos en Cangas, desde onde cruzaba a 
ría a diario. Ese vaivén forma agora parte 

https://www.facebook.com/atapadobarril/
https://www.instagram.com/atapadobarril
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da esencia de Arepas da Ría, o restaurante 
de cociña venezolana fusionada con ingre-
dientes galegos que abriu hai ano e medio 
no barrio de Coia. O inicio non foi fácil: 
«Aos galegos cústalles adaptarse aos sabores 
novos e, nun principio, as arepas non entu-
siasman». Por iso Lyset probou e probou ata 
dar cunha fórmula máis fina e crocante que 
cociña no forno no canto de facelas á pran-
cha, o procedemento habitual en Venezuela 
e Colombia, países onde máis se consume 

 Koa Poke,  
 un prato hawaiano saudable 
Fresco, saudable e personalizable, o poke ten 
ingredientes abondos para ser o próximo 
sushi, unha onda exótica que veu hai máis 
dunha década aparentando ser unha moda 
pasaxeira e que hoxe segue entre nós. Máis 
que un prato en concreto, esta preparación 
do arquipélago hawaiano é un formato: un 
recipiente fondo no que se combinan hidra-
tos de carbono (tradicionalmente, arroz), 
proteínas (con frecuencia, peixe cru), e un 
amplo abano de invitados vexetais que ache-
gan frescura, un punto crocante ou unha 
nota aceda. Ana Quintela foi a pioneira do 
poke en Vigo, cando en 2019 inaugurou o ne-
gocio con este prato como estrela. Conta que 
a idea xurdiu «mirando o mar». Camiñando 
pola praia canda o seu socio Adrián Pazó, 

ocorréuselles traer este concepto de éxito 
probado en medio mundo. Para ela, o maior 
atractivo deste prato reside en que se trata 
dunha comida rápida saudable e económica, 
perfecta para o día a día. A novidade tivo 
moi boa acollida desde o primeiro momen-
to, «polo atractivo visual e o crecente inte-
rese da poboación en coidar a alimentación». 
Polo mesmo, está segura de que os pokes 
viñeron para quedar. Ademais de peixe cru 
(atún e salmón, principalmente), en Koa dis-
poñemos doutros ingredientes principais, 

esta especie de sándwich feito no momen-
to con masa de fariña milla. Para os recheos 
decidiu crear algúns de aquí e outros de alá. 
Para os menos exóticos, as opcións «da Ría» 
inclúen carrilleiras, lagostinos, polbo ou 
xamón asado. Nas opcións máis étnicas ato-
pamos: Reina Pepiada, un recheo de polo, 
maionesa e aguacate moi popular nas comi-
das caribeñas; Catira, con polo desfebrado 
e queixo amarelo; ou Llanera, con picaña, 
aguacate, tomate e queixo chairego vene-
zolano. Contra o que poida parecer, estes 
bocados esixen un proceso laborioso: facer a 
masa, guisar, desfebrar pacientemente a car-
ne dos recheos... Un resultado delicioso que 
dá boa conta das horas, do cariño e da sabe-
doría que Lyset dedica na cociña. As arepas 

son o prato forte, pero non o único. Na car-
ta temos todo tipo de entrantes venezolanos 
caseiros, como tequeños, mandioca fritida, 
tostóns... así como o pabellón criollo ou o 
asado negro, dous dos pratos combinados 
máis populares do outro lado do Atlántico, 
que conteñen carne guisada, arroz, feixóns, 
plátano doce fritido, queixo e arepitas. Cun 
brownie ou unha ración de torta de tres lei-
tes podemos coroar o festín cunha riquísima 
sobremesa caseira.

 gastro: O RESTAURANTE NA CASA 

Martín Echegaray, 22  i  643 85 40 12 
arepasdaria.com  i   arepasdaria  i   arepasdaria_
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como polo ou preparados de proteínas 
vexetais. Ademais, podemos acompañalos 
de gyoza (empanadillas xaponesas), hummus 
de remolacha, edamamme (vaíñas de soia) ao 
vapor, ou ensalada de alga wakame. Todo un 
mundo de sabores.

 Terrae Orgánica,  
 un paraíso ecolóxico 
En maio faranse seis anos da inauguración 
de Terrae Orgánica, unha tenda na que 
conviven bar e supermercado cun deno-
minador común: os produtos ecolóxicos. 
Daniel Amigo e Marcelo Garolla eran 
consumidores deste tipo de produtos desde 
había anos. Unha visita á Taskatenda, un lo-
cal de semellante filosofía en Salvaterra de 
Miño, fíxolles decidirse a saír de Barcelona 
para emprender o negocio que hoxe teñen 
en común. A profesión previa dos dous so-
cios está plasmada no local. Dani, técnico en 
alimentación, coñecía de primeira man a in-
dustria alimentaria, a cantidade de aditivos 
que conteñen os produtos procesados das 
grandes superficies e o baño en pesticidas 
que reciben as froitas e as verduras que ser-
vimos nos nosos pratos. Marcelo, deseñador 

gráfico, imprimiu no local unha personali-
dade propia, convertendo un baixo urbano 
en algo moi parecido a un xardín calmo no 
que evadirse cunha infusión ecolóxica, un 
zume de froitas natural ou un anaco de bis-
coito caseiro. Terrae é o supermercado eco-
lóxico máis grande de toda a provincia. Nos 
seus andeis podemos atopar froita e verdura 
fresca moi variada, libre de químicos e chea 
de sabor con orixe galega; polo e tenreira 
ecolóxicos, algo que ninguén máis ofrece 
nestes lares, e multitude de produtos que fa-
cilitan  unha compra completa nun só local, 
desde pan ata produtos de hixiene persoal 
ou deterxentes que non danan o medio am-
biente. Ademais de comprar é un lugar no 
que gozar comendo. Contan con tres mesas 
na terraza e outras dúas resgardadas a carón 
da barra, nas que se poden degustar almor-
zos, xantares e merendas elaborados por eles 
mesmos a base de produtos que respectan a 
saúde da terra e a das persoas.

Oporto, 30  i  695 97 69 14  i  koapoke.es  i   koa_poke

Queres máis? Na categoría Gastro da sección 
de locais recomendados de amovida.gal tes 
máis información e outras propostas sobre 
esta cidade que paga a pena degustar.

Venezuela, 76  i  986 11 55 50 
terraeorganica.com  i   terraeorganica 

 terraeorganica  i   terraeorganica

 gastro: O RESTAURANTE NA CASA 

https://koapoke.es/
https://www.instagram.com/koa_poke
https://www.terraeorganica.com/
https://www.facebook.com/terraeorganica
https://www.instagram.com/terraeorganica
https://twitter.com/terraeorganica
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ESPECTÁCULOS

formación

COPAS

CONCERTOS GASTRO

comercio

 986 47 00 00 
 647 47 00 47 

Pechado temporalmente

 Verde Mostaza Paraguai, 633

 Trepia Gastronomía Carral, 932

 Teatro Ensalle Chile, 1531

 Vitruvia Praza de Compostela, 534

 Woodtown Camelias, 2036

 Vitter, bar de cocktails Afonso XIII, 3235

 Sr. Nilsson Triunfo, 230

 El Mono Vintage Bar Velázquez Moreno, 379

 El Trigal, PANADERÍA
Alexandre Bóveda, 1 e A Sede do Celta: Príncipe, 44

10

 Albatros Peirao de Transatlánticos, s/n3

 Alta Fidelidad Praza da Constitución, 124

 A tapa do barril López Mora, 63 e Porta do Sol, 41

 ÁRTIKA Beiramar, 1135

 Doppler, sala Martín Códax, 218

 Cibus NaVia Teixugueiras, 11 e Teixugueiras, 297

Carral, 196  BRUTAL BAZAR

 Mr. Moch Beer Irmandiños, 1520

Marqués de Valadares, 2215  Le Marché de Rachel
 La Tienda de Paz Canceleiro, 1114

 JukeBox Heraclio Botana, 413

 Ícaro, PUB Pintor Colmeiro, 312

 lIBROURO Eduardo Iglesias, 1216

 Máis Palá Manuel Núñez, 1817

 Mercado de Teis Toural de Abaixo, s/n18

 Mimosa café teatro Travesía de Vigo, 7219

Doutor Cadaval, 2111  Flamingos Vintage Kilo

 Primavera, BAR Ronda de Don Bosco, 1725

 PATOURO Praza de M. Diego Santos, 324

 Rataloka Tattoo Camelias, 2226

 Rouge Pontevedra, 427

 Sara García PELUQart Couto Piñeiro, 228

 Savia Yoga Bolivia, 2029

 Nikis Galicia Style
Praza da Pedra, 5 e Porta do Sol, 8

22

 Nós - cervexería Palma, 3 e Fisterra, 123

 Actuarte Joaquín Loriga, 242

 NaÏr Natural Xirona 8, Jenaro de la Fuente 29,21
Martín Echegaray 28, e Sanjurjo Badía, 121

Cafés

 Para máis info sobre os locais visita  
 amovida.gal/locais-recomendados 

https://amovida.gal/locais-recomendados/
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 reportaxe 

Non 
máis 
matildas
TEXTO: Pablo VÁZQUEZ

i«Imaxinas que pasaría se Einsteini 
nacese muller? Pois que probablemente hoxe 
non saberiamos quen é Einstein. E é que os 
méritos dos seus descubrimentos levaríaos 
algún compañeiro de investigación… ou 
mesmo o marido». Esta é a carta de pre-
sentación da iniciativa #NoMoreMatildas 
(nomorematildas.com), levada a cabo pola 
Asociación de Mulleres Investigadoras e 
Tecnólogas (AMIT). A través do nome de 
Matilda Joslyn Gage, a primeira activista 
en denunciar tal inxustiza, búscase rees-
cribir a historia desde unha perspectiva de 
xénero, recuperando figuras femininas rele-
vantes na historia da ciencia e levándoas aos 
libros de texto, podendo así inspirar novas 
xeracións.

É difícil delimitar o que hoxe coñecemos 
como «ciencia»: unha amálgama de discipli-
nas como a astronomía, a bioloxía, a física, 
as matemáticas, a medicina, a química ou a 
xeoloxía. Ás veces tamén incluímos campos 
como a arquitectura, a enxeñería ou as tele-
comunicacións, aínda que estas sexan espe-
cialidades máis técnicas que utilizan os co-
ñecementos científicos para seren aplicados 
de maneira máis tanxible e práctica. Seguro 
que non é a primeira vez que escoitas que 
nas carreiras universitarias científicas hai 

predominancia masculina, mais iso non 
é certo. Segundo os datos ofrecidos pola 
Unidade de Igualdade da Universidade de 
Vigo, o 56 % do alumnado científico do cur-
so 2019-2020 está formado por mulleres, 
aumentando ao 76 % nas ciencias da saúde. 
Esta porcentaxe derrúbase nas carreiras téc-
nicas (Enxeñería e Telecomunicacións), con 
só un 23 % de alumnas nas aulas.

No profesorado tamén atopamos unha fen-
da de xénero, do 16 %, cuxa tendencia no 
último lustro é cada vez máis igualitaria, a 
pesar de que esta é máis evidente na medida 
en que gabeamos pola escala de cargos os-
tentados: tres cuartas partes dos catedráticos 
son homes.

Matilda Joslyn Gage

https://www.nomorematildas.com/
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 Unha vida dedicada  
 ás matemáticas 
Amelia Verdejo estudou matemáticas na 
Universidade de Santiago en 1978, unha 
etapa que ela lembra «con fastío» para as 
estudantes: «O fascista do decano entraba 
na aula e dicía que non sabía que faciamos 
alí as mulleres, porque estaba demostrado 
cientificamente que o noso cerebro non va-
lía para as matemáticas». Ironicamente, na 
primeira orla desta carreira, que data dos 
anos 50, cinco das seis persoas licenciadas 
eran mulleres. No profesorado, a única mu-
ller era Antonia Ferrín, a primeira astró-
noma galega.

Amelia Verdejo

Antonia Ferrín

Ademais do labor como docente, Verdejo 
iniciou hai case unha década un importante 
traballo divulgativo que se viu culminado en 
2017 no libro Mujeres matemáticas: Las gran-

des desconocidas. Segundo ela, non existe a 
suposta neutralidade dos números: «A finais 
dos anos 80 empecei a cambiar o xénero dos 
nomes que aparecían nos enunciados dos 

problemas, e deime conta de que os homes 
sempre ocupaban postos de responsabilida-
de namentres que as mulleres se encargaban 
de coidados e tarefas domésticas». Por non 
falar da nula presenza de mulleres en libros 
de texto, advertida pola investigadora Ana 

López Navajas, que na opinión de Verdejo 
se debe a que «case todas as editoriais están 
relacionadas coa igrexa católica». O persoal 
feminino chegaba ao 18 %, no mellor dos 
casos, pero nas materias de ciencias a cousa 
decaía, chegando a un vergonzoso 1 % na de 
tecnoloxía.

Desde que se xubilou, Verdejo colabora co 
Centro de documentación e recursos femi-
nistas de Vigo, situado na biblioteca pública 
Juan Compañel, onde imparte o obradoiro 
Wikimulleres, unha iniciativa necesaria que 
persegue documentar, crear, traducir e edi-
tar contidos na Wikipedia desde a perspec-
tiva de xénero, contribuíndo así a corrixir a 
enorme imparcialidade que existe na enci-
clopedia virtual máis consultada do mundo.

 reportaxe: Non máis matildas 

https://es.ppc-editorial.com/libro/mujeres-matematicas
https://es.ppc-editorial.com/libro/mujeres-matematicas
http://www.igualdadevigo.org/
http://www.igualdadevigo.org/
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Elisa Patiño

 reportaxe: Non máis matildas 

 Inspirando xeracións futuras 
Anaír Rodríguez traballa como editora, 
escritora, e tradutora, centrando estes eidos 
na literatura infantil e xuvenil. Compaxina 
estes labores coa asociación Espazo Lectura, 
da que é socia fundadora, onde se realizan 
actividades para divulgar, formar, fomentar 
e sensibilizar na lectura en lingua galega na 
zona do Val Miñor. Upar o libro como ele-
mento socializador e referente do benestar 
social é indispensable para elevar o nivel 
educativo e a conciencia crítica.

A primeira edición de Pioneiras. Galegas que 

abriron camiño viu a luz hai dous anos. Na ac-
tualidade vai xa pola quinta tiraxe, o que de-
mostra a demanda que existe por unha obra 
como esta, creada pola viguesa un ano atrás. 
«En 2017 a miña filla tiña cinco anos, idade á 
que as persoas empezamos a percibir o peso 
dos estereotipos de xénero, polo que eu esta-
ba preocupada pola falta de referentes femi-
ninos que había no material audiovisual e nos 
contos que ela consumía», conta Rodríguez. 

Deste xeito nace Pioneiras, unha recom-
pilación de mulleres galegas de diferentes 
épocas e ámbitos sociais, revolucionarias 
nos seus respectivos campos, que abriron 
camiños para o futuro. O primeiro tomo 
foi ilustrado por Nuria Díaz e o segundo 
pola viguesa Abi Castillo. Nas páxinas des-
tes libros atopamos, entre moitas outras, a 
Isabel Zendal, primeira enfermeira en mi-
sión internacional; Elisa Patiño, primeira 
aeronauta; Ángeles Alvariño, primeira 
científica nun buque de investigación inter-
nacional; Manuela Barreiro, primeira li-
cenciada universitaria; Olimpia Valencia, 
a primeira doutora ou a xa amentada 
Antonia Ferrín.

Segundo a autora, «o descoñecemento que 
temos destas mulleres é debido a que nunca 
se lles prestou atención nin foron tratadas 
da mesma forma que os seus colegas va-
róns» e igual que Verdejo, fai fincapé na es-
casa presenza outorgada nos libros de texto 
ou nos medios de comunicación.

Anaír Rodríguez
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Ana Fuentes

Olimpia Valencia

 A primeira doutora  
 con consulta propia 
Seguindo con outra das pioneiras da lista-
xe de antes, a xornalista Ana Fuentes pre-
sentou hai dous anos a biografía Olimpia 

Valencia. Ocho décadas de historia desde los 

ojos de una pionera, publicada polo Instituto 
de Estudos Vigueses. Que o seu primeiro li-
bro sexa sobre Olimpia Valencia era para a 
autora «unha elección obrigada, xa que esta 
muller era curmá da miña avoa e sempre foi 
unha historia familiar que me impresionou».

Ao longo de moitos anos foi recompilando 
toda a información que atopaba ao respecto, 
construíndo un potente arquivo que colleu 
forma cando caeu na conta de que en 2019 
sería o centenario do ingreso de Olimpia 
na Facultade de Medicina e Odontoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela, 
sendo a primeira muller galega en conseguilo.

«A de Olimpia é a historia dunha muller va-
lente e audaz, única na súa época», proclama 

a autora, quen pensa que temos unha débeda 
histórica con todas estas mulleres esqueci-
das. Na súa opinión, a sociedade si que está 
interesada na ciencia, pero depende moito 
de como se conte: «A través dunha boa di-
vulgación, con mensaxes que poidan chegar 
ao gran público; a cidadanía recibe moi ben 
este tipo de contidos». 

E é que vida de Olimpia Valencia é apaixo-
nante. Pouco despois de mudarse de 
Baltar a Vigo aos 12 anos, decidiu estudar 
Maxisterio, unha das poucas carreiras ben 
vistas para as mulleres, pero finalmente foi 
quen de entrar en Medicina, a pesar de to-
das as dificultades. Foi empurrada a especia-
lizarse en xinecoloxía, iso si, cun expediente 
de 23 sobresaíntes e 18 matrículas de honra. 
Doutorouse en Madrid e ampliou os estudos 
en Suíza e Francia. Abriu a súa propia clíni-
ca na rúa do Príncipe. En febreiro de 1937 
foi detida, chegando a pasar catro días no 
cuartel da Garda Civil, acusada de manter 
unha ideoloxía galeguista e de esquerdas.
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https://www.ievigueses.com/es/publicaciones/olimpia-valencia-ocho-decadas-de-historia-desde-los-ojos-de-una-pionera
https://www.ievigueses.com/es/publicaciones/olimpia-valencia-ocho-decadas-de-historia-desde-los-ojos-de-una-pionera
https://www.ievigueses.com/es/publicaciones/olimpia-valencia-ocho-decadas-de-historia-desde-los-ojos-de-una-pionera


 outras movidas 

Claudio é un estudante de 17 anos que senta na última 
fila da aula. Non fala, non participa, non é problemá-
tico, non destaca, salvo en Matemáticas. Cada clase 
fáiselle máis insoportable ata que Xermán, o profesor 
de Lingua e Literatura, manda escribir unha redacción 
sobre a fin de semana. A partir dese intre, Claudio em-
peza a transformarse...

 Venres 19 e sábado 20  
 O mozo da última fila  
 Auditorio do Concello 

Ás 20.00 h // 8,00 €

A artista marinense Celeste Garrido presenta no 
MARCO un proxecto conceptual co feminismo e a 
muller como protagonistas. Esculturas, ilustracións e 
intervencións nas paredes forman as propostas Nupcial 
e Infancias rotas. Prolóngase ata o 4 de abril.

 Do martes 2 ao mércores 31  
 Os teus ollos din  
 o que a túa boca cala  
 Museo MARCO 

De martes a sábados, das 11.00 h ás 14.30 h e das 17.00 h ás 
21.00 h; domingos, das 11.00 h ás 14.30 h // Gratis

A Panadaría, compañía de teatro conformada po-
las actrices Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén 

Kendelman, volve coa reconstrución irreverente dun 
suceso real, cando dúas mulleres, unha dela vestida de 
home, casan nunha igrexa de Galicia. Unha comedia 
musical avalada co Premio María Casares 2018 ao 
Mellor Espectáculo, entre outros recoñecementos.

Ás 19.30 h // Desde 10,00 €

 Do venres 26 ao domingo 28  
 Elisa e Marcela  
 Sala Ártika 
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https://www.artikavigo.com/elisa-e-marcela_ev3672.html
https://amovida.gal/celeste-garrido-feminismo-na-sua-forma-mais-organica/
https://www.woutick.es/evento/1308/entradas-o-mozo-da-ultima-fila-en-vigo


 Desde o refuxio 

Pasou por varias familias: a que o comprou e 
regalou, a que o volveu regalar, a que o rega-
lou por terceira vez e a que o deixou na rúa. 
Por iso non é un can «fácil», non é compati-
ble con machos reactivos, aínda que coas fe-
mias non ten ningún problema. Con todo, a 
pesar da súa mala experiencia coas persoas, é 
un can moi cariñoso. Adora brincar, correr, 
xogar... e os aloumiños. É un compañeiro 
leal. Axudamos a que esqueza o pasado?

Experta en redes sociais

 Irene GARRIDO PATÓN 

Protectora de Animais do Morrazo 
697 52 33 85  i  info@protectoramorrazo.com 

 protemorrazo  protemorrazo

GufI

iNA AXENDA DE amovida.gal podes consultar estes e outros moitos eventos de marzo EN VIGOi

* Os horarios poden variar segundo as restricións legais de mobilidade nocturna por mor da COVID-19.

Ás 20.00 h // 10,00 €

XVII Festival Isto Ferve, a nova edición do decano fes-
tival de teatro e danza na sala alternativa da rúa de 
Chile, acolle diferentes compañías internacionais de 
gran percorrido nas artes escénicas. Cadena de montaje, 
baseado nun texto de Suzanne  Lebeau, é un espec-
táculo de Cambaleo Teatro que rende homenaxe ás 
mulleres asasinadas en Ciudad Juárez e aos colectivos 
familiares que reclaman xustiza. Un proxecto de re-
flexión e denuncia que toma os eventos feitos como 
punta de lanza de algo que pasa en todo o planeta coas 
mulleres na sociedade patriarcal en que vivimos.

 Do luns 29 ao mércores 31  
 Cadena de montaje  
 Teatro Ensalle 
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https://teatroensalle.com/espectaculos/cadena-de-montaje/
mailto:info%40protectoramorrazo.com%20?subject=
https://www.facebook.com/protemorrazo
https://www.instagram.com/protemorrazo
https://amovida.gal/axenda/
https://www.instagram.com/garridopaton/


 as outras luces 

Escritor

 Ernesto IS 

32M², 
ButacaZero

música orixinal do xenial Rodrigo Cuevas, 

escenografía e iluminación de Bea de Vega 
e vestiario de Alicia Root. En palabras de 
Castiñeira, 32m² é «máis que unha obra de 
teatro, unha forma de reaprendermos des-
de a indulxencia». A compañía considerou 
que a situación actual era idónea para lle dar 
unha volta ao clásico Á espera de Godot, de 
Samuel Beckett, e achegalo a estes tempos 
de máscaras e xel hidroalcohólico. Porque, 
que pode ser máis absurdo que o feito de 
sentir alleo o propio fogar? Carrodeguas 
convídanos a unha viaxe «cara ao noso pasa-
do, do que esperamos que nos axude a vivir 
o futuro». O venres 12 e o sábado 13 –xusto 
un ano despois de todo–, podemos entrar no 
lar de Mar e Xan desde as butacas.

#culturasegura #nonnoscanceles

Mar e Xan son unha parella fóra do común 
que vive nunha rutina común ata que, de 
súpeto, o mundo detense e as súas vidas 
vense reducidas ás catro paredes do seu piso 
de 32 m². O novo espectáculo da compañía 
viguesa ButacaZero, formada por Esther 

Carrodeguas na dramaturxia e Xavier 

Castiñeira na dirección, é un enredo que 
pon en escena o confinamento derivado da 
pandemia da COVID-19. Sobre as táboas, 
Laura Villaverde e Xurxo Cortázar, con 

Data e hora: venres 12 e sábado 13, ás 20.00 h
Lugar: Auditorio Municipal do Concello de Vigo
Entrada: 8,00 €

25mar 2021 i

https://www.woutick.es/evento/1319/entradas-32m%C2%B2
https://www.instagram.com/ernestoszis/


 Somos ciencia 

Os aspirantes a taxista en Londres teñen que 
superar un durísimo exame chamado The 

Knowledge, para o que memorizan 25.000 
rúas da capital de Inglaterra. Un experi-
mento no ano 2000 demostrou que os que 
aprobaban tiñan unha parte do cerebro máis 
desenvolvida: o hipocampo, onde se asentan 
os recordos. Un pouco máis tarde, no 2014, 
tres científicos recibían o Premio Nobel 
de Fisioloxía ou Medicina por descubrir o 
sistema de posicionamento cerebral. O es-
tadounidense John O’Keefe e mais o matri-
monio noruegués formado por May-Britt e 
Edvard Moser identificaron unhas células 
capaces de fixar a propia posición no espazo. 
Trátase das place cells, «células de lugar» que 
nos indican onde estamos.

O GPS BIOLÓXICO

Xornalista

 Eduardo ROLLAND 

«No hipocampo procésase a memoria e 
varios experimentos demostraron que es-
tas células se activaban cando un rato tiña 
que atopar o camiño nun labirinto ou nun-
ha piscina» explica a doutora Lola Rueda, 

neurocientífica do CINBIO, o Centro de 
Investigacións Biomédicas da Universidade 
de Vigo (cofinanciado con fondos FEDER). 
Interiorizamos percorridos de forma practi-
camente inconsciente no día a día. Chegamos 
andando ou en coche ao traballo ou ao co-
lexio case sen pensalo. Pero aí están as place 

cells sinalando o camiño. Atopáronse en ra-
tos, morcegos e humanos. Intúese que pode-
rían existir en aves para as súas grandes mi-
gracións. E talvez estea tamén nalgúns tipos 
de peixes, como as anguías, que percorren 
máis de 4.000 quilómetros desde o río Miño 
para desovar no mar dos  Sargazos... regre-
sando as crías xa de adultas ao río. «Atopouse 
xa en varios animais, pero queda moito por 
traballar», conta a doutora. Nos últimos anos 
atopáronse as grid cells, «células de rede» que 
colaboran coas place cells para orientármonos.

Máis aló da curiosidade, a ciencia básica 
acaba resultando en aplicacións prácticas 
decisivas. A diana destas investigacións está 
agora na enfermidade de Alzheimer: «Os pa-
cientes con esta doenza teñen o hipocampo 
afectado, perden a memoria recente, deso-
riéntanse... Isto podería axudar a compren-
der a enfermidade», comenta Rueda. Nunha 
orde máis pedestre, tamén explica o proceso 
polo que se perde a memoria ao outro día 
dunha borracheira. Todo isto conecta este 
GPS celular coa memoria, co CINBIO... e 
cos neuróticos taxistas de Londres.

Distintos cortes saxitais do hipocampo usando diferentes 

tincións mostran a súa variedade morfolóxica. cinbio.es
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https://cinbio.es/
https://www.facebook.com/cinbio.uvigo/
https://twitter.com/cinbio_uvigo
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 HISTORIA DUNHA CIDADE 

Historiador

 Xurxo MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

María Castroviejo en 
conversas fantasiosas 
de lendas marítimas 
ou acaso dos centos de 
distintos sabores distin-
guibles na sacra carne 
do porco. En Vigo con-
centráronse honorables 
lucenses. De entre eles, 
Fernández del Riego 
foi o seu benquerido 
amigo. Á insistencia 
deste debemos a recu-
peración de Cunqueiro 
pra as letras galegas. 
Louvada sexa a persis-
tencia do laurentino!

Don Álvaro dirixiu o Faro. Dende o despa-
cho da rúa de Colón enfrontouse ao alcalde 
Rafael Portanet. A tensión levou ao conce-
llo a precintar varias máquinas impresoras. 
O resultado foi a marcha do xornal ao barrio 
de Angorén, parroquia de Chapela, conce-
llo de Redondela. E Portanet desfixo medio 
Vigo entre cacicadas e pelotazos urbanísticos. 
Hoxe, na literatura galega, Cunqueiro é es-
critor absoluto. Ninguén debera pasar por 
esta vida sen ler prosa ou poemas seus. En 
castelán obtivo igual éxito. Na vasta obra 
xornalística atopamos monumentos escri-
turarios. Se lles presta, recomendo El pasa-

jero en Galicia. Cunqueiro, xa doente, recibiu 
homenaxe no desaparecido hotel Samil. Alí 
pronunciou a frase convertida na consig-
na pra «que Galicia durase mil primaveras 
máis». Coa súa obra fíxoa eterna.

Cada vez que paso por Mondoñedo acudo á 
tumba de Álvaro Cunqueiro deixarlle unha 
flores frescas, uns versos e unhas mazás. 
Con elas poderá sentir o olor dos grandes 
días da vida.

RECENDO 
DE MAZÁ
Antes, nas casas humildes, o día da festa 
patronal era pura maxia. Pra esas ocasións 
vestían as mellores galas. O resto do ano 
traballábase de estrela a estrela. Pra ocultar 
os cheiros corporais, sen alcance de aerosois 
nin fragrancias parisienses, botaban man do 
que tiñan. A colonia era de pingas de limón. 
Os traxes gardábanse no caixón ou no arma-
rio con mazás frescas. A quen hoxe non lle 
presta no nariz ese olor e no padal ese sabor?

Na imaxinación de Álvaro Cunqueiro, 
Merlín vivía rodeado de mazás na súa terra 
de Miranda. Seica, e isto ouvinllo a alguén, 
facía igual o autor na súa morada da rúa do 
Marqués de Valladares. Alí morreu hai xa 
unha corentena, o 28 de febreiro de 1981. 
Cunqueiro invade un espazo de Vigo. Non 
se pode falar da historia local sen citalo. Aquí 
recalou en 1961, tras fuxir de Madrid (polé-
mica mediante) e tras repousar como eremi-
ta na procura do rumbo da vida no berce de 
Mondoñedo. Axiña se incorpora á vida inte-
lectual viguesa. Que célebres as colaboracións 
no diario Faro de Vigo! Crónicas deportivas, 
gastronómicas e até horóscopos que eran li-
dos con avidez. Despois ía tomar a chiquita á 
taberna de Eligio ou xantaba no restaurante El 
Mosquito. Por alí se vía do ganchete de Xosé 
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 PEQUErreCHOS 

 A CAIXA DE PANDORA 

 ARRERRÚ 

A biblioteca vaise inzar de 
maxia nunha viaxe a través 
de diferentes elementos do 
ilusionismo, como naipes e 
panos, combinado maxis-
tralmente con elementos 
sorpresa, como xogos mala-
bares, monicreques, e todo 
tipo de ilusións arredor da 
mítica caixa de Pandora.

As palabras acompáñanse 
da musicalidade da voz, dos 
ollos, dos xestos, do tacto... 
os bebés tempéranse mellor 
con estes apoios, nós ao pé 
do aparato fonador, soamos 
coma un acordeón diatóni-
co, con voz multiplicada e 
asombrosa. Narración oral e 
música de Rilo & Penadique.

Data e hora: sábado 27, ás 12.00 
h // Lugar: Biblioteca Pública 
Juan Compañel // Prezo: gratis // 
Idade recomendada: a partir dos 
4 anos // Duración: 45 minutos // 
Inscrición: en persoa ou no teléfo-
no 886 12 04 45.

Data e hora: domingo 28, ás 12.30 
h e ás 18.00 h // Lugar: Auditorio 
Municipal // Prezo: 5,00 € // Idade 

recomendada: de 0 a 4 anos // 
Duración: 35 minutos.

 EMOTICOLORS 

Un conto de cores e emocións  en que a música, a diversidade 
e a tolerancia se xuntan nun divertido espectáculo máxico 
de Tarambana Escpectáculos que conta a historia de Black, a 
cor negra, que chega ao país das Cores Primarias, onde viven 
Blue, a cor azul; Red, a cor vermella, e Yellow, a cor amarela, 
que rexeitan a Black por ser diferente. Ao longo da viaxe, 
as cores van descubrindo que Black non é outra cousa que a 
suma de todas elas e das emocións que representan.

Data e hora: sábado 6, ás 18.00 h e domingo 7, ás 12.00 h e ás 18.00 h // 
Lugar: Sala Ártika // Prezo: desde 8,00 € // Idade recomendada: a partir 
dos 3 anos // Duración: 60 minutos.

 BLANCANIEVES 
Espectáculo que combina comedia e poesía, mentres vai pa-
sando por distintas linguaxes escénicas como a danza, as más-
caras, os monicreques, a música e o teatro de obxectos para fa-
cer unha adaptación moi singular do conto da Branca de Neve.

Data e hora: xoves 18, ás 18.00 h e venres 19, ás 12.00 h e ás 18.00 h // 
Lugar: Sala Ártika // Prezo: desde 8,00 € // Idade recomendada: a partir 
dos 3 anos // Duración: 50 minutos.

 ORFEO Y EURÍDICE 
Orfeo e Eurídice namoran, pero a felicidade non lles 
dura moito tempo, pois a mordedura dunha cobra mata a 
Eurídice. Desolado, o mozo decide baixar aos infernos na 
procura da súa namorada. A compañía La Canica adapta ao 
teatro de obxectos a ópera baseada no mito.

Data e hora: domingo 14, ás 12.30 h e ás 18.00 h // Lugar: Auditorio 
Municipal // Prezo: 5,00 € // Idade recomendada: a partir dos 4 anos // 
Duración: 50 minutos.
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 NA AXENDA DE amovida.gal  
 podes consultari 
 estes e outros eventos  
 para pequerrechos en Vigo 
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https://www.artikavigo.com/emoticolors_ev3669.html
https://www.woutick.es/evento/1307/entradas-orfeo-y-euridice-en-vigo
https://www.artikavigo.com/blancanieves_ev3664.html
https://bibliotecas.xunta.gal/vigo/gl/actualidade/axenda
https://amovida.gal/pequechos/


Educadora infantil

 Lourdes TOMÉ 

A aprendizaxe de idiomas desde a infancia é 
un dos eixes principais do iColexio Bouzai 
iBrey,i que conta cun auxiliar de conver-
sa en inglés na aula, inicia ao alumnado en 
francés en 5.º de primaria e ensina lingua de 
signos para favorecer a comunicación coas 
persoas con discapacidade auditiva. No re-
lativo aos obxectivos educativos, neste co-
lexio preténdese que os nenos sexan felices, 
adaptándose ás aulas sen traumas  mentres 
adquiren coñecementos de forma paulatina, 
para poder formar mozos competentes e res-
pectuosos, pero sempre con espírito crítico.

Outra cuestión de vital importancia á hora 
de escoller un colexio, é a conciliación. 
Podemos valorar o horario do centro, xor-
nada continua ou partida, se conta con 
servizo de aula matinal, como ofrece o de-
vandito centro, ou se conta con actividades 
extraescolares. Neste pensamento están 
moi de acordo no iColexio Quiñonesi 
ide León,i un centro familiar que ofrece un 
horario intensivo para unha mellor conci-
liación familiar. Presta servizo de aula ma-
tinal das 7.30 ás 9.00 h, comedor das 14.00 
ás 16.00 h, servizo de biblioteca das 16.00 
ás 17.15 h, e actividades extraescolares con 
diversos horarios. Trátase dun colexio laico 
que abrangue un alumnado desde os 3 ata 
os 16 anos. Ambos os dous centros contan 
con gabinete de orientación e apoio psico-
pedagóxico.

Se o que queremos é que o noso fillo se 
desenvolva a través dunha aprendizaxe 
activa, un bo lugar para isto é iForesta,i 
un espazo de aprendizaxe activa na nature-
za Acolle alumnado dos 3 aos 6 anos, que 
aprende xogando e experimentando no me-
dio natural. O horario é das 9.00 ás 13.45, 
ademais ofrécese un servizo de comedor ata 
as 15.30 h, sendo moi flexibles cos horarios 

BUSCANDO 
ESCOLA
O mes marceliño pode ser sinónimo do ini-
cio da primavera, do arranque da Semana 
Santa ou da conmemoración da Reconquista. 
Pero para moitos pais é sinónimo de preins-
cricións escolares. Elixir centro educativo 
pode ser un dos momentos que se vive con 
máis ilusión, pero tamén xera moita inde-
cisión. Unha das primeiras preguntas que 
podemos facernos é que proxecto educativo 
ten o centro. Como se ensina? Que métodos 
se utilizan? Tamén podemos preguntarnos 
que importancia lles dan ás linguas ou cales 
son os obxectivos perseguidos.

 PEQUErreCHOS 

Colexio Bouza Brey
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https://colexiobouzabrey.com/
https://colexiobouzabrey.com/
https://quinonesdeleon.es/
https://quinonesdeleon.es/
http://espacioforesta.com/


de entrada e saída, baixo a responsabilidade 
dos titores legais. O proceso de adaptación 
é totalmente diferente a calquera outro, xa 
que non hai un tempo definido, entendendo 
que a aprendizaxe empeza na casa. O mes-
mo pasa co control de esfínteres, en Foresta 
non é imprescindible entrar sen cueiros. En 
calquera caso, o máis importante é lembrar 
que o mellor colexio é aquel que resulta o 
máis adecuado.

O proxecto educativo iSementei fomenta a 
lingua e a cultura galega nas xeracións máis 
novas. Trátase dun proxecto común de esco-
la nacional galega con diferentes sementes re-
partidas polo país, primando a coeducación, o 
consenso de decisións, as sinerxías de barrio 
e o laicismo. Semente Vigo está situada na 
parroquia de Teis, nunha casa de pedra que 
conta cun espazo dividido en varios recan-
tos, un patio e unha horta. Belén e Diana, 
as educadoras responsables do proxecto, su-
xiren actividades e facilitan as relacións, sen 
importar a idade, pero é a rapazada a que de-
ciden en que área quere empregar o tempo de 
xogo: construíndo, creando, cultivando, mo-
véndose... Aquí non se traballa con ditados e 
tampouco hai premios nin castigos. O alum-
nado xúntase en grupos de vinte con idades 
comprendidas e entre os 2 e os 6 anos, con 
dúas educadoras que comezan a xornada can-
tando e reuníndose en asemblea, momento 
en que aprenden palabras novas, se resolven 
posibles problemas e se crean vencellos. 

SEMENTAR, 
SEMENTAREI...

Doutor Corbal, 102  i  986 28 32 65 
sementevigo.gal  i   sementevigo  i   sementevigo

 sementevigo

Foresta
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https://sementevigo.gal/
https://sementevigo.gal/
https://www.facebook.com/sementedevigo
https://www.instagram.com/sementevigo
https://www.twitter.com/sementedevigo


 TENDENCIAS 

Correctora literaria 

e redactora de contidos

 ESTELA GÓMEZ 

Como fai unha vaca pinta cando pasta con-
tenta? «Muu!» Dese son tan característi-
co nos nosos verdes campos nace a marca 
iMuuhlloa.i Á onomatopea de muar en-
gadíuselle o h, de herba, e a terminación -lloa, 
como referencia á comarca da Ulloa, de onde 
son as cinco promotoras destes produtos cos-
méticos de primeira calidade. Empezamos a 
pensar que o Mu- tamén fala de muller, desa 
eterna muller galega que labra a terra e coida 
dos animais con entrega.

Muuhlloa nace da irmandade de dúas em-
presas: Milhulloa, da farmacéutica Chus 

Expósito, a bióloga Carmen Vilariño e a 
artista gráfica Anxos Ortigueira; e Granxa 

Se queremos experimentar estes produtos na 
propia pel, podemos visitar a web da marca 
(muuhlloa.com) ou mercar estes cosméticos 
nas tendas Terrae Orgánica (Venezuela, 76) 
ou Urbanic (Ronda de don Bosco, 22). Viva 
a produción de quilómetro cero!

COSMÉTICA 
DE PASTOREO

Maruxa, das irmás María e Marta Álvarez, 
licenciadas respectivamente en Dereito e en 
Empresariais, que son fillas da melidense 
Mary Quintero, recoñecida fotógrafa asen-
tada en Vigo. Ambas as sociedades comun-
gan cunha filosofía cen por cento ecoloxista. 
Tras anos traballando por separado decidiron 
unir forzas e coñecementos para lles dar un 
valor engadido aos produtos primarios da 
terra, como o leite ou as plantas que nos ofre-
cen as explotacións agrícolas. Puxéronse ao 
choio para convertérense en gandeiras, mu-
xir as vacas e formular unha loción corporal 
composta por un 40 % de leite de vaca fresco. 
Non hai nada con máis glamour. Unha cre-
ma para hidratarmos a pel nesta estación tan 
fría, aliviando a sequidade das mans despois 
de tanto xel hidroalcólico. Ademais, tamén 
cultivan os seus propios pementos de Padrón 
para facer unha loción capilar densificadora 
que é cousa máxica. Atrévense coas plantas 
do mar e engádenlle algas á crema facial rexe-
neradora. E grazas á ortiga, ao romeu, e á sal-
via que cultivan, conseguen aceites esenciais 
cos que crear cosméticos, axudándose sempre 
dun laboratorio afincado no Carballiño.
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https://www.instagram.com/eclipsedemarr
https://www.muuhlloa.com/es/
https://www.muuhlloa.com/es/


 as túas movidas 

Participa! Envía a túa obra (fotografía, ilustración, poema, relato, viñeta etc.) a revista@amovida.gal

Consulta as bases en amovida.gal/as-tuas-movidas

MULLER PAXARO

 Anubis 
 Artnubis_works

E nacemos sendo o que somos, 
mulleres que tecen mundos 
que crean mundos 
que saben a bicos.

E vivimos un tempo esquecendo, 
maltratámonos a nós mesmas 
e entre nós.

Un día recordamos quen somos 
e nunca máis miramos atrás 
e corremos polos bosques 
e saboreamos a chuvia 
e voamos co vento 
e miramos a lúa.

Somos conscientes do noso sexo, 
somos dirixentes do noso corpo.

Muller sen nada. 
Capaz de todo. 
Muller con ás.
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https://hoxe.vigo.org/pdf/cultura/programa_vigocultura_febreiro_abril_2021.pdf?p=1

