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O congreso LITVI 2010 trae unha
escolma da literatura de viaxes
BEste foro ofrece a
oportunidade de
afondar no
coñecemento do
xénero aos usuarios de
guías e manuais,
novelas de paraxes
remotos, ou aos que
se moven coa
imaxinación
BO seu feche será o
vindeiro 27 deste mes
César Antonio Molina. J. G.

R. G.
SANTIAGO

O conselleiro de Cultura e Turismo,
Roberto Varela, inaugurou onte na
Alameda de Santiago o Primeiro Encontro Internacional de Literatura
de Viaxes LITVI 2010 como un «evento literario que cruza fronteiras e
trae a Galicia unha escolma do mundo». O encontro que se celebrará en
Compostela ata o 27 de xuño constitúe segundo o responsable autonómico «un elemento clave da programación deste Xacobeo e da conmemoración do Ano do Libro e da Lectura». O
acto inaugural contou asemade coa
presenza do director xeral de Promoción e Difusión da Cultura, Francisco
López; o director xerente da S.A. de
Xestión do Plan Xacobeo, Ignacio
Santos; o alcalde de Santiago, Xosé
Sánchez Bugallo, e a directora do LITVI, Ana García.
Na súa intervención, Varela destacou «o valor simbólico, o nivel dos
participantes e a diversidade dos actos» deste congreso que «reunirá a

DISCAPACIDADE

Mato espera
aos peregrinos
na meta do
Camiño
A conselleira de Traballo e
Benestar, Beatriz Mato,
recibiu onte en Santiago
de Compostela ás preto
530 persoas con discapacidade intelectual que
percorreron o Camiño
nunha iniciativa organizada por Special Olympics.
Na culminación desta
peregrinación xacobea,
que comezou o pasado 14
de xuño, a conselleira

«Pensar en quitar
o Ministerio de
Cultura... É grave»
E non só grave, senón gravísimo, de chegar a producirse. O
ex ministro de Cultura César
Antonio Molina expresouse
nestes termos ao ser preguntado co gallo da súa presenza no
LITVI 2010. «Plantexarse a
súa supresión sería gravísimo
—remarcou— porque a cultura é o máis importante que
ten o noso país. Poucos teñen
tantos nomes insignes que
son coñecidos por calquer
persoa do mundo. Nós non
somos coñecidos, afortunadamente, por ter armas de
destrucción masiva; e sí por
intelectuais e escritores. Qué
representación teríamos?»

eloxiou o espírito de
«superación, de encontro
con un mesmo e de compañeirismo» de todos os
participantes. Neste
sentido, fixo fincapé en
que estes son os valores
que defende o Goberno
galego, e reafirmou a súa
aposta por unha «sociedade inclusiva en todos os
ámbitos e con oportunidades para todas e para
todos». Así, como mostra
firme deste compromiso,
recordou que o departamento autonómico de
Traballo e Benestar está a
ultimar o Plan de Acción
Integral para persoas con
discapacidade de Galicia,
que terá un carácter
transversal.

moitos dos principais especialistas
no xenuíno vínculo entre peregrinación e literatura». Acerca da literatura de viaxes, o titular de Cultura e Turismo situouna como «a única literatura posible», que se configura como
o produto dunha mestura entre «a
viaxe interior, a introspección, a mirada cara dentro que modifica as nosas actitudes e a nosa forma de vernos e a viaxe exterior, o cambio paralelo ao avance dos nosos pasos por camiños, o descubrimento dos outros e
o redescubrimento dun mesmo».
Ao fío desta idea, o conselleiro afirmou que Santiago «é un lugar ideal
para falar e vivir a literatura de
viaxes», posto que a peregrinación a
Santiago «é unha síntese destas dúas
viaxes paralelas en espazo e tempo:
unha exterior, terrestre ou marítima,
de movemento, experiencia, resistencia e esforzo; e outra interior, persoal,
íntima, de coñecemento e reencontro». O conselleiro foi o encargado de
presentar asemade a conferencia inaugural de César Antonio Molina,
«noutro tempo director do Instituto
Cervantes ou ministro de Cultura e,
hoxe coma onte, escritor de vea humanista». Segundo Varela, a súa «extensa e plural bibliografía» fan del un
polígrafo «da mellor estirpe que ten
dado Galicia, aquela na que se atopan
os Castelao, os Risco ou os Luís
Seoane».
A primeira edición do Encontro Internacional de Literatura de Viaxes
LITVI 2010 achega unha oportunidade de afondar no coñecemento da literatura de viaxes a todos os afeccionados e usuarios de guías e manuais, os
seguidores de novelas ou descricións
de paraxes remotos, ou os que, sinxelamente, gustan de viaxar coa imaxinación ou ollar fotografías para descubrir novos lugares.

EN BREVE

Nova Galega de
Danza leva ás prazas «Tradición»

Xacobeo 2010 presenta a
xira de Nova Galega de
Danza co seu espectáculo
«Tradición», un evento
que se inclúe dentro do
Camiño das Artes Escénicas da programación.
Hoxe estarán na Praza da
Quintana, en Santiago, as
23.00 horas.

Segunda quenda do
ano de cursos Celga

A Secretaría Xeral de
Política Lingüística pon en
marcha durante os meses

de xullo e agosto a segunda quenda de cursos
preparatorios para as
probas dos niveis 1, 2,3 e 4
do certificado de lingua
galega (Celga). Os interesados poden atopar a información na web. O prazo
remata hoxe.

Sónar congregou a
14.000 persoas

Foron tres xornadas de
música avanzada e arte
multimedia nas que
pasaron polo recinto de
ExpoCoruña preto de
14.000 persoas. Sónar
Galicia, na súa primeira
edición, apostou forte
polos novos sons galegos.

ACTIVIDADE PROFESIONAL

O Colexio de Biólogos
de Galicia defende os
beneficios da
acuarioloxía
D. C.
PONTEVEDRA

O Colexio Oficial de Biólogos de Galicia —COBGA— vai celebrar un curso
sobre acuarioloxía mariña litoral e
tropical, entre os días 28 de xuño e 2
de xullo. Terá lugar no Instituto Galego de Formacion en Acuicultura (IgaFA), na Illa de Arousa. O obxecto desta actividade é ofrecer formación no
deseño de acuarios e sistemas acuariolóxicos mariños. A idea é a súa aplicación nos acuarios públicos e privados, no comercio acuariófilo, nos laboratorios de investigación e acuicultura e tamén no ámbito dos afeccionados a esta práctica.
Os asistentes terán a oportunidade de aprender o deseño e funcionamento dos acuarios mariños e dos
equipos específicos de cada aplicación técnica nos diferentes biotopos
de litoral e tropical. Tamén aprenderán a manexarse cos programas de
mantemento das técnicas acuariolóxicas, na regulación e control da calidade da auga, da saúde dos animais
acuáticos e do equilibrio biolóxico.
Ademais, amosaranse aplicacións
técnicas de acuarioloxía mariña
como a cría de peixes e corais, entre
outros.
O curso vai dirixido a estudantes
que queiran especializarse nunha
nova actividade profesional, a técnicos acuaristas que traballan en acuarios públicos e parques biolóxicos,
técnicos acuicultores e piscicultores,
empresarios e técnicos dos comercios do sector da acuarioloxía empresarial, investigadores e enxeñeiros
que traballan no deseño de laboratorios acuícolas.
Dende o Colexio aseguran que «a
acuarioloxía é a tecnoloxía máis sofisticada que existe no eido do tecnocontrol da auga. Constitúe unha ferramenta moi necesaria no coñecemento dos problemas ambientais, xa que
o acuario é un laboratorio de Ecoloxía práctica e aplicada sobre as interaccións ecolóxicas do medio acuático». O obxecto da acuarioloxía é copiar as condicións naturais, os parámetros físico-químicos e biolóxicos
que rexen no hábitat natural de orixe
da fauna que se quere manter. Trátase de coñecer estes parámetros e que,
a través de medios técnicos, se poidan simulalar no acuario.
As posibles combinacións de acuarios que poden simularse son infinitas: rochoso, arrecife, praia…; litoral
Atlántico,
Cantábrico,
Mediterráneo…; Caribe, Indonesia,
Mar Rojo…; tipo arrecife, só con corais e invertebrados activos; só con
peixes; só con macroalgas; moi manual ou moi automatizado…

