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Este ano esperamos con moitas 
ansias a volta do Apalpador, a 
que baixe do Courel e nos veña 
apalpar as barriguiñas e que 
vexa o ben que comemos 
durante este ano.
Igual que o ano pasado, no 
blogue de orientación temos 
unha serie de recursos para 
sabermos máis deste carboeiro 
que nos trae as castañas máis 
ricas do ano.
Seguimos tamén coa caza do tesouro sobre o Apalpador e outras 
figuras do Nadal doutras zonas, que seguro serán do voso 
interese.... e como non os libros do Apalpador: O Apalpador, 
Antón e o Apalpador, o Apalpador vs Papá Noel e Trece noites, 
trece lúas, no que, a máis de falar do Apalpador, cóntanos de 
todos os seres marabillosos que enchen as noites do Nadal.
Para coller os libros só vos tedes que deixar cair pola Biblioteca!
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A  es tudar os  edific ios  do B arc o

Outra vez estamos embarcados  nun proxecto de investigación 
sobre a nosa contorna.
Desta vez non imos traballar a paisaxe, como o ano pasado, 
senón os edificios máis significativos do Barco, aqueles que 
pola súa importancia histórica, económica ou institucional son 
de interese para todos nós.
Cedie, a Cooperativa, o Concello e o Hospital, a Casa Grande, 
o Casino da Praza Maior, o Centro Comarcal, a ponte de San 
Fernando... son parte dos edificios e construcións que 
queremos estudar, saber cando se construíron, con que 
finalidade, que funcións desempeñaron, quen viviu ou traballou 
neles...
Este traballo queremos que non se quede dentro do colexio, así 
que imos facer que sexa accesible a toda a poboación do 
Barco, ao través de aplicativos móbiles, no que se chama a 
realidade aumentada... xa vedes, que estamos dun tecnolóxico 
que non hai quen nos ature.
Por iso, porque queremos que todo isto saia o mellor posible, 
queremos pedir a colaboración das familias, e se tedes 
fotografías antigas dos edificios do Barco ou informacións sobre 
os mesmos facede o favor de facérnolas chegar para poder 
estudalas. Como sempre devolveremos á maior brevedade 
posible todos os materiais que nos deixedes.



M orreu N els on M andela

Nelson Mandela naceu no poboado de Mvezo, en Sudáfrica o 18 
de xullo de 1918. Pertencía ao clan Madiba, nome que lle foi dado 
como título honorífico polos ancianos do clan, e polo que é 
coñecido habitualmente. Estudcu dereito na Univerdidade de  
Witwatersrand, onde se graduou en 1942. En 1944 ingresou no 
Congreso Nacional Africano (ANC) que era un movemento en 
contra da opresión dos negros e de loita pola igualdade cos 
brancos. En 1948 tomou o poder o Partido Nacional, que crou o 
rexime do Apartheid que se basaba na segregación racial, e ao que 
o ANC, presidido por Mandela, se opuso con protestas pacíficas. A 
represión encarcelou a 8000 activistas, incluído Mandela. En 1955, 
cumpridas as súas condeas, reapareceu en público promovendo a 
Carta da Liberdade, na que se pedía un estado multirracial, 
igualitario e democrático, unha reforma agraria e unha política de 
xustiza social no reparto da riqueza. O racismo, pola contra chegou 
a seu máximo nivel cando en 1956 se aprobou crear sete reservas 
de bantustanes, zonas illadas e separadas do resto da poboación 
onde se confinaba á xente negra. Diante desto o ANC se opuso e 
impulsou manifestacións e boicots, sendo prohibido polo que 
tomou a vía da loita armada, e Nelson Mandela foi encarcerado 
durante 27 anos ata que  Frederik De Klerk, cedeu diante da 
presión interna e internacional para liberar a Mandela  e abrir o 
camiño negociado para erradicar a segregación racial, proceso 
polo que se lle concedeu, a el e a Mandela o Nobel da Paz. As 
eleccións de 1994 convertiron a Mandela no primeiro presidente 
negro de Sudáfrica, cargo dende o que puxo en marcha unha 
política de reconciliación nacional.



Lendo en dispositivos electr nicosó
O futuro da lectura semella que vai 
pasar por que o libro en papel sexa 
substituído en certo tempo por 
dispositivos electrónicos, así que 
para non quedarnos atrás, na 
Biblioteca do colexio estamos a 
traballar para introducir estes 
lectores e os libros electrónicos na 
nosa oferta.
En breve vos daremos máis 
información sobre como acceder 
aos lectores en préstamo, para que 
todos e todas nos vaiamos 
afacendo ao futuro que vén.

reler o prestige
Desgraciadamente 
temos que volver ler 
aquel fermoso libro, 
escrito coa forza da 
solidariedade, coa dor 
de vermos as nosas 
costas luxadas, mortas, 
pola avaricia duns 
cantos, pola ineptitude e 
mala fe doutros, 
daqueles do quinto pino!
Quedounos para a lembranza este libro, cos traballos que os 
nenos e nenas de Galiza, hoxe xa mozos e mozas, fixeron ao ver 
a marea branca da solidariedade que encheu as praias e os 
cantis, arremuiñándose en turbillón, como xerfas dun mar limpo, 
ao rescate da natureza ferida.
Hoxe descubrimos que non hai culpables, que a morte e a 
destrución da costa pódese facer impunemente... é tempo de ler 
e lembrar!
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