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EDITORIAL

Editorial

T

empus fugit. Esta locución en latín revela
el paso inexorable del tiempo, lo que viene
como anillo al dedo pues parece que fue
ayer cuando anunciábamos la entrada en vigor
del nuevo sistema electrónico para las instalaciones de Baja Tensión, mas familiarmente conocida
como tramitación telemática, y ya han transcurrido casi cuatro meses desde su implantación.

dra, y desde el año 2013 son ya una realidad las
inspecciones a los instaladores, con unos resultados que podríamos calificar de esperanzadores,
pero sabemos que esto tan solo es un pequeño
avance en una travesía que estará plagada de contratiempos, pero el rumbo está fijado y el objetivo
señalizado.

En dicha Asamblea se informó pormenorizadamente de los pasos que se están dando y que
conllevaran la solicitud a la Dirección Xeral de
Industria de mantener en el tiempo este tipo de
inspecciones de forma periódica así como realizar e intensificar las revisiones de las instalaciones eléctricas que estamos convencidos será
beneficioso para el sector, tanto en el aspecto económico como en la mejora de la calidad de
las mismas y por añadidura un garantía de
“desde la entrada en vigor
seguridad para los ciude la Ley Ómnibus la
dadanos.

Aunque es pronto para efectuar un análisis sobre su operatividad si hemos constatado que este
nuevo sistema aún no está del todo asentado,
pues aún genera problemas a la hora de efectuar
tramitaciones. La mayor parte de ellos tienen su
origen en cuestiones de carácter informático que
estamos seguros no tardaran en solventarse.
En otro orden de cosas
traemos a esta tribuna
una de las cuestiones
que acapararon la atención de los asistentes
a la Asamblea General
Ordinaria que tuvo lugar el pasado día 11 de
Abril, y que lamentablemente sigue estando de rabiosa actualidad.

administración en general ha
dejado de tutelar directamente
a los instaladores”

Desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus, en
diciembre de 2009, la administración en general
ha dejado de tutelar directamente a los instaladores, y si a ello se une lo fácil que resulta darse
de alta para el desarrollo de la actividad de instalaciones eléctricas, nos encontramos con un perfecto caldo de cultivo para que el intrusismo siga
campando a sus anchas.

Por otra parte comenzará en breve una campaña con la presencia
de Asinec en los medios de comunicación,
sobre todo en la radio,
con cuñas publicitarias, entrevistas en las que se tratará de concienciar al ciudadano de la importancia de contratar
los servicios de instaladores autorizados, la revisión de sus instalaciones eléctricas, los peligros
que implica el no hacerlo, etc.
Asimismo el colectivo de instaladores electricistas se verá representado en los almacenes de
material eléctrico y diversos organismos, con la
presencia de carteles y dípticos en los que se informará de la relevancia de solicitar los servicios
profesionales de autónomos y/o empresas legalmente constituidas.

Conscientes de esta problemática que se ve agravada con la crisis económica que estamos atravesando, desde Asinec se ha elaborado un vasto
plan de acción con un único objetivo, tratar de
reducir a la mínima expresión la actividad de estos individuos que con su aptitud alteran negati- Pero esta nueva etapa que comenzamos no dará
vamente la actividad de nuestro colectivo. Ardua sus frutos sin la colaboración implícita de los instaladores electricistas,
será la tarea, exigiendo
pues si algo tenemos
lo mejor de cada uno
claro es que un intruso
de los intervinientes,
“se tratará de concienciar al
no puede certificar una
administración, Asosin el pertinente
ciación y como no… de
ciudadano de la importancia obra
documento, es decir el
los instaladores electride contratar los servicios de
boletín.
cistas.
La administración gracias a la presión ejercida desde Asinec ha
puesto la primera pie-

instaladores autorizados”

Sólo en NUESTRAS y
VUESTRAS manos está
el remedio para erradicar esta lacra.
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Lo que hay que ver
P

ara este número contamos con unas fotografías aportadas por
un asociado donde podemos ver un suministro público que en
algún momento alguien movió de su ubicación original para poder colocar las nuevas baldosas, pero que nadie se acordó de volver a
su sitio.
Con el paso del tiempo la propia naturaleza se ha encargado de darle
toma de tierra y compañía.
Lo peor de todo es que si en vez de una instalación pública se tratase de
una particular probablemente no tendríamos estas fotografías, tanto
porque la propia compañía no nos lo permitiría, como porque al realizar la revisión periódica OBLIGATORIA tendríamos que adecuarlo a
la normativa.

REVISTA ASINEC 79

REVISTA ASINEC 79

BIENVENIDOS ASINEC

Bienvenidos
D

En el mismo período se ha producido los siguientes cambios de denominación:

Foelca Energias, S.L., de Boiro.

Raul Cardedal y Otro, S.C., pasa a
denominarse: Cardedal Fernandez Raul.

esde la publicación del número anterior
de la revista se han producido las siguientes incorporaciones de empresas asociadas:

Electricidad Mera y Martinez, S.C., de Ferrol.
Calefacciones Simón, S.L., de
Santiago de Compostela.
José María Gomez Rosende, de Carballo.
Facer Instalaciones y Servicios,
S.L., de A Coruña.
Torasa Gestion, Obras y Servicios,
S.L., de Cambre.
A las que le damos nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.

Inst. Electricas Mouzo, S.L., pasa a
denominarse: Mouzo Lopez, Crisanto Manuel.
Padin Lois, Diego Manuel, pasa a
denominarse: Padin Lois Instalaciones, S.L.
Altair Ingenieria y Aplicaciones, S.A., pasa a
denominarse: Veolia Servicios Norte, S.A.U.

Se ha producido asimismo la incorporación
del siguiente socio colaborador:

Circutor, S.A.
Al que también les damos la bienvenida.
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Entrevista con:

D. Isidoro Martínez Arca
Xefe Territorial de A Coruña (Consellería de Economia e Industria - Xunta de Galicia).

Isidoro Martínez Arca naceu en Touro (A Coruña) no ano 1966, e cursou estudos de
Enxeñería Técnica Industrial en Vigo.
Antes de acceder a Administración, no ano 1997, traballou no ámbito privado en dúas
empresas da comarca de Santiago.
Na administración traballou de Enxeñeiro Facultativo da Xefatura Territorial de Coruña, (anteriormente Delegación Provincial), Xefe do Servicio de Seguridad Industrial na
Dirección Xeral en Santiago, Xefe do Servizo de Administración Industrial na Xefatura
Territorial e, agora, Xefe Territorial.

Retomamos neste novo número de Revista Asinec a sección dedicada a
entrevistas con... e nesta ocasión facémolo con Isidoro Martínez Arca,
ao que agradecemos a súa cooperación para a elaboración desta interviú coa que tentamos que os nosos asociados coñezan de primeira
man as súas inquietudes ao fronte da Xefatura Territorial de Industria
de A Coruña.
Tamén queremos aproveitar a ocasión para manifestarlle os nosos parabéns polo seu nomeamento ao fronte da devandita Xefatura, desexándolle que esta nova traxectoria profesional na que está inmerso se
vexa enchida de éxitos.
E sen mais, damos paso a unha curta xa que logo intensa entrevista na
que trataremos que o noso convidado resposte a temas de gran actualidade, os cales consideramos de interese para o noso colectivo e por
extensión para a nosa Asociación.
ASINEC: Considera que o goberno actual, alcanzou o obxectivo que se
marcara de optimizar recursos e recortar os gastos, coa eliminación
da tramitación en papel así como a redución de persoal técnico nas
Xefaturas?
O obxectivo principal da aposta pola tramitación telemática non é
tanto a optimización de recursos ou o recorte de gastos como a facilidade e axilidade para que o administrado poida obter, no menor tempo posible e con todas as garantías, a regularización administrativa
das instalacións, eliminando os desprazamentos á Xefatura e demoras
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na obtención do boletín pola propia natureza da tramitación presencial. Neste sentido considero que si se alcanzou o obxectivo principal,
e despois dos escasos meses que leva en funcionamento cremos que
está a funcionar razoablemente ben.
En canto ao recorte real de gastos debemos esperar para dispoñer dunha perspectiva temporal maior, pero creo que
o aforro será máis significativo para os
propios administrados que para a administración.
Que opinión lle merece a desaparición
do CCI-CARNÉ DE INSTALADOR AUTORIZADO? Xulga positivo que as persoas
que rematan os seus estudos e sen previa experiencia á hora de executar instalacións eléctricas, poidan darse de alta
como instaladores autorizados?

ENTREVISTA

Como é a súa relación cos instaladores electricistas, e en particular
con ASINEC?
Sinceramente creo que a relación coa Asociación non pode ser máis
fluída. Neste sentido teño que agradecer ao Presidente, a Xunta Directiva e ao xerente a boa disposición e o
espírito de colaboración que veñen mostrando con esta Xefatura, máis alá de
desacordos puntuais, que grazas a esta
actitude positiva sempre se resolven de
forma razoable.

“A tramitación telemática
unifica totalmente os
criterios de tramitación”

A normativa para a obtención do carné de instalador en baixa tensión
foise modificando nos últimos anos, pasando de ser unha competencia exclusivamente de Industria, a depender agora das autoridades
competentes en materia de Educación e de Traballo. Estes cambios veñen derivados de directrices do goberno central e de Europa, que son,
evidentemente, de obrigado cumprimento para as Comunidades Autónomas. Neste sentido estase a traballar en mellorar a coordinación
Industria-Educación-Traballo para establecer un catálogo claro das
acreditacións que habilitan para exercer a actividade de instalador
electricista en baixa tensión.

Non teño ningunha dúbida de que o espírito de colaboración continuará durante
o mandato desta xunta directiva, e aproveito para agradecer a súa comprensión
cando a resolución de problemas aparentemente sinxelos se complica porque,
pola propia natureza da administración,
os problemas teñen que abordarse de forma consensuada entre as catro provincias e a propia Dirección Xeral,
o que pode demorar a toma de decisións.
En que punto se encontra a unificación de criterios, a nivel autonómico?, e a nivel nacional?

Será esta unha das tarefas importantes a desenvolver nos próximos
meses.
Cre que a unificación de criterios é unha reivindicación xusta por parte dos profesionais do noso sector?. En que punto se encontra a devandita unificación, dentro da nosa comunidade autónoma?
Dende logo.
Creo que se mellorou notablemente neste aspecto, e os tempos nos
que en existían pequenas diferenzas de criterio entre provincias fai
tempo que están superados. A tramitación telemática unifica totalmente os
criterios de tramitación.
E en canto aos criterios técnicos, son os
que marca o regulamento. Polo tanto,
sempre que unha instalación se axuste
ao regulamento non terá ningún problema en caso de inspección por parte dun
técnico facultativo da Xefatura, máis alá
do técnico que sexa ou da provincia na
que preste os seus servizos.

“Sempre que unha instalación
se axuste ao regulamento non
terá ningún problema en caso
de inspección por parte dun
técnico facultativo da Xefatura”

Que xuízo lle merece o novo sistema de
tramitación telemática de boletíns, carpetillas, etc?
Creo que está a funcionar razoablemente ben. Como calquera aplicación novidosa necesita de axustes, pero a información que nos chega
do sector é positiva.
Séguese traballando nela para dotala de novas funcionalidades,
como a introdución de claves concertadas que permitan o acceso con
usuario e contrasinal, para evitar os problemas de configuración cos
certificados dixitais. Por outra parte en breve dotarase dun potente
módulo de xestión, que se ben non supoñerá ningún cambio para os
usuarios, si permitirá que a administración poida levar un control
moito máis efectivo dos expedientes tramitados.

A posta en marcha da oficina virtual
para a tramitación telemática das instalacións unificou definitivamente os
criterios na tramitación. En canto aos
criterios técnicos son os establecidos regulamentariamente.

Como xa dixen, actualmente creo que os
criterios que se aplican nas catro provincias son razoablemente uniformes; en
todo caso na Dirección Xeral de Enerxía
existe un grupo de traballo que analiza
as cuestións que se susciten sobre eventuais diferenzas de criterio e danse as instrucións ás Xefaturas para
resolver esas posibles desviacións.
En canto á unificación de criterios a nivel nacional, esta cuestión debería ser contestada pola propia Dirección Xeral, que é quen asiste ás
reunións de coordinación convocadas polo goberno central coas diferentes comunidades autónomas.
Coa entrada en vigor do novo sistema de tramitación telemática, que
funcións terán os técnicos de industria? Sería posible que estes recursos humanos fosen empregados para a inspección das instalacións
eléctricas?
As funcións dos técnicos de industria non cambian coa tramitación
telemática. A revisión que se facía antes de dilixenciar o boletín desa-
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parece, e todo o control se realizará a posteriori. É dicir, o instalador
obtén a inscrición da instalación de forma inmediata unha vez asinada e presentada telematicamente toda a documentación, e polo tanto
a instalación pode poñerse en servizo.
A revisión por técnicos da Xefatura da documentación achegada farase sistemáticamente e cando sexa oportuno realizarase a inspección
in situ para comprobar que esta se axusta ao prescrito regulamentariamente.
Cal é a súa opinión con respecto á inspección das empresas e/ou autónomos que se dedican á actividade de instalacións eléctricas?
Estase a facer un labor importante neste sentido. Todos os anos se
aproban plans de inspección para verificar que as empresas habilitadas no ámbito da seguridade industrial a través de declaracións responsables cumpren todos os requisitos que lle son esixibles regulamentariamente.
No ano 2014, na provincia da Coruña inspeccionáronse 431 empresas
(non todas de instalacións eléctricas) das cales en torno a un 15% non
acreditaron axeitadamente o cumprimento dos requisitos, polo que se
están a instruír os correspondentes expedientes sancionadores.
Como ve o futuro da Asociación de Instaladores Electricistas da nosa
provincia?
Na miña opinión a Asociación supón un apoio extraordinario para
os instaladores da provincia actuando de nexo de unión entre as diferentes administracións e os asociados e proporcionándolles ese tan
necesario asesoramento nestes tempos nos que ás veces resulta complicado manterse ao día en cuestións técnicas e administrativas polos
continuos cambios normativos.

“As funcións dos técnicos de
industria non cambian coa
tramitación telemática”
Todo iso redunda nunha maior profesionalización do sector moi positiva tanto para os asociados como para a propia administración e a
sociedade en xeral.
Polo tanto creo que a Asociación goza de moi boa saúde e ten un gran
futuro por diante, sobre todo mentres
manteña esa liña de colaboración e de diálogo coas administracións
que tan bos froitos deu a ambas as dúas partes.
Non quero rematar sen enviar un saúdo ao presidente, á xunta directiva, especialmente aos novos membros que recentemente se incorporaron, ao xerente e a todo o persoal da Asociación, cos que espero seguir
mantendo a fluída relación da que agora gozamos.
E a todos os instaladores desexarlles o mellor no seu desempeño profesional, que parece que xa se ve o final desta longa crise, e poñerme
á súa disposición, tanto eu coma o resto do persoal da Xefatura para
o que necesiten.
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Celebración de La Virgen de
La Candelaria 2015
Patrona del colectivo de instaladores electricistas.
El pasado día 2 de febrero tuvo lugar en la parroquia de los Santos
Ángeles, una misa con motivo de la celebración de la Virgen de la Candelaria; patrona de nuestro colectivo.
Terminado el culto los asistentes se desplazaron a una cafetería
próxima en la que jubilados, ex – presidentes, asociados y algún
representante de la administración disfrutaron de unos piscolabis,
aprovechando la ocasión para hablar de temas cotidianos en un ambiente festivo y familiar.

NOTICIAS ASINEC

11

12

NOTICIAS ASINEC

Asamblea General Ordinaria y Comida
de Confraternidad de Asinec
El 11 de abril (sábado) tuvo lugar la celebración de la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación, a la que le siguió la tradicional
Comida de Confraternidad, que en esta ocasión supero con creces el
nivel de asistentes de años pasados, demostrando con ello la pujanza
de nuestro colectivo.
Estos dos eventos tuvieron lugar en un marco incomparable; los salones del Restaurante Mirador Monte de San Pedro, lo que permitió a
los comensales disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas de la
ciudad de A Coruña.
La Asamblea se desarrolló según el programa establecido. Dando comienzo a la misma nuestro presidente D. Juan Andrés López Fouz, no
tardando en tomar la palabra D. Rafael Suárez (Secretario-Gerente)
quien procedió a la lectura del acta de la Asamblea anterior y a continuación realizó un repaso a las actividades y actuaciones llevadas a
cabo por Asinec a lo largo del año 2014, complementando lo expuesto
en la Memoria Anual que se remitió días antes a todos nuestros asociados.
La Asamblea discurrió con la presentación, para su aprobación, de
la liquidación de ingresos y gastos del ejercicio 2014, así como de los
presupuesto para el año 2015, siendo aprobados por unanimidad. Los
asociados, ya en el turno de ruegos y preguntas, participaron con
cuestiones a varios miembros de la junta directiva.
Este año, al haberse cumplido los cuatro años de mandato de la anterior Junta Directiva, se procedió, en cumplimiento de nuestros Estatutos a la elección de una nueva Junta Directiva, habiéndose presentado
una sola candidatura que fue refrendada por unanimidad.
Finalizado el acto los participantes en la misma se unieron a los invitados, acompañantes y representante de los socios colaboradores, en
el aperitivo que tuvo lugar en los salones adyacentes, no tardando en
pasar al comedor para continuar con la comida de confraternidad.
Seguidamente acompañamos unas imágenes de estos actos:
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Nueva Junta Directiva Asinec
La composición de la actual Junta Directiva queda como se detalla a
continuación:
Presidente

D. Juan Andrés López Fouz. A Coruña.
Instalaciones Electricas Coruñesas, S.L.
(INSTELEC).

Vicepresidentes

D. Ángel Argíz Fernández. A Coruña.
Sarpel Ingenieria, S.L.

Tesorero

D. José Rafael García Añón. Carballo.
Electricidad Rafael, S.L.

Contador

Dª. Marisa Fernández Mosquera. As Pontes.
Montajes As Pontes, S.L.

Vocales

D. Eduardo Muñiz Costas. Rianxo.
Eduardo Muñiz, S.L.
D. Borja Pazos Cendán. Cambre.
Prelec 2000, S.L.
D. José Antonio Silván Suarez. Coristanco.
SAT – Breogan, S.L.
D. José Mª. Romero Rodríguez. Santiago.
Viplaro, S.L.
D. Jorge Miyares Ces. Porto do Son.
Miyares Electricidad, S.L.
D. José Ramiro Bello Ferreño. Arteixo.
Instalaciones Conecta, S.L.
D. José Mariño Mato. Ponteceso.
Grupo Mariño Obras y Servicios, S.L.
Dª. Lucía Bouza Chao. Fene.
Ingenieria Programación y Automatización de Fene, S.L.
D. Jesús Manuel Rosende Lamas. Santiago.
Elca-Lux, S.L.
Dª. Paloma Torres Freire. Santiago.
Cymel, S.L.

Vocales reserva

D. José Manuel Varela Carregal. Arzúa.
Eletricidad Cruceiro, S.L.
D. Fernando Fondo Vázquez. Cambre.
Fondo Instalaciones Electricas, S.L.
D. Roberto Sedes Diaz Narón. Narón.
Roberto Sedes Diaz Narón.
D. José Javier Vázquez Puga. Carballo.
Instalaciones Elect. Carballo, S.L.
Roberto Martínez Cutrín. Camariñas.
Insmontel Cutrín, S.L.

Secretario

D. Rafael Suárez Méndez.
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ASOCIACIÓN DE
ALMACENISTAS MAYORISTAS
DE MATERIAL ELÉCTRICO DE
LA CORUÑA Y SU PROVINCIA

ANPASA

ALGASA
ALMACENES ELÉCTRICOS DE
GALICIA S.A.

v Polígono Pocomaco, E11-E12
15190 A Coruña
w 981 295 355 / 981 295 811
I 981 130 659
m algasa@algasa.es

v Severo Ochoa, 25.
w
I
m
U

DIEXFE
p Arquímedes, 5.

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
w 981 145 437
I 981 277 211

DIELECTRO
INDUSTRIAL S.A.

ANTONIO PAZOS S.A.
Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
981 231 140
981 235 686
anpasa@anpasa.es
www.anpasa.es

DIGAMEL S.A.

v Avda. de la Prensa, 55
w
I
m
U

15142 Polg. Sabón - Arteixo.
981 138 000
981 130 008
dielectro@dielectroindustrial.es
www.dielectroindustrial.es

ELEKO GALICIA S.A.

p Galileo Galilei, 52.

p Pasteur, 11-13. Naves 5 y 13.

w
I
m
U

w
I
m
U

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
981 171 080
981 171 081
digamel@digamel.com
www.digamel.com

SOGARPA
SUMINISTROS
ELÉCTRICOS S.L.
p Gutember, 40.
w
I
m
U

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
981 145 572
981 277 616
sogarpa@sogarpa.com
www.sogarpa.com

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
981 160 000
981 145 841
comercial@eleko.es
www.elekogalicia.com
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Comida de Confraternidad de ASINEC
A continuación celebramos la Comida de Confraternidad a la que este
año asistieron más de doscientas personas.
Entre los invitados que nos acompañaron destacamos a D. Antonio
Fontenla Ramil, (Presidente de la C.E.C.), Francisco Paramio, (Presidente de FENIE), el presidente de Instalectra (D. Ignacio Piñeiro), el
presidente de Apiel (D. Eduardo Vila), el presidente de Instalectro (D.
José Luis Cid), el presidente de Agasca (D. Pascual Martínez), representantes de la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria (D. Juan José Mesías), de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de A Coruña (D. Javier Escuredo), y de la Jefatura Provincial de
Telecomunicaciones de Lugo (D. Raúl Fernández Tombilla), representantes de distintos Centros de Formación Profesional de la provincia
y otros representantes de entidades relacionadas con la Asociación.
A continuación se incluyen instantáneas de los asistentes a la comida.

¡¡Solicita ya la licencia de acceso!!

FEGA-PC WEB
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Entrega de Insignias de Oro a los
Entrega de placa de plata a
asociados que cumplen 25 años en el
D. Roberto Osé Otero
ejercicio de la profesión durante el 2014
El año 2014, ha sido pródigo en cuanto a asociados que cumplieron en
dicho ejercicio los requisitos estipulados, para recibir la insignia de
Oro de Asinec, es decir: 25 años en el ejercicio de la actividad y 5 años
como miembro de nuestra Asociación, que en este año alcanza la cifra
de 19 distintivos.
Relacionamos a continuación los asociados que recibieron tal distinción:

D. Carlos Basanta Rodríguez
D. Juan Rey López
D. José Antonio Pedreira Amor
D. José Mª. Calviño Cerqueiro
D. Eduardo Muñiz Costas
D. José Antonio Rivas Portomeñe
D. Roberto Sedes Díaz
D. Antonio Comba Rodríguez
D. Roberto Martínez Cutrín
D. Ramón Cea Framil
D. José Antonio Álvarez González
D. José Manuel Manteiga Vázquez
D. José Rafael García Añón
D. José Ramón Gago Pérez
D. Eduardo Silveira Cancela
D. Manuel Piñeiro Naveira
D. Jesús Ramón Quintáns Romero (ausente)
D. José Ángel Castro Freire (ausente)
D. Jorge Calvo Rodríguez (ausente)
Este año la entrega de las insignias a nuestros asociados, corrió a cargo de los señores:
D. Francisco Paramio Saldaña, presidente de FENIE.
D. Juan Andrés López Fouz, presidente de ASINEC.
D. Ángel Argíz Fernández, vicepresidente de ASINEC.
D. Cayetano Vizcaino Martínez, ex presidente de ASINEC.

Finalizada la entrega de insignias, tuvo lugar un acto emotivo, siendo protagonista del mismo D. Roberto Osé Otero, Ingeniero Técnico
en Electricidad, e Ingeniero Industrial en Electrónica y Automática,
quien desarrollo buena parte de su actividad profesional como funcionario del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales (Ministerio
de Industria y de la Xunta de Galicia) en la Delegación Provincial de
Industria de A Coruña, a quien se le hizo entrega de una placa de plata
con motivo de su reciente jubilación.
Su relación con nuestra Asociación podría calificarse de intensa, productiva y sobre todo cordial. Su colaboración siempre ha sido desinteresada teniendo siempre palabras de aliento y apoyo hacia nuestro
colectivo, haciendo visible a los instaladores la importancia de formar
parte del gremio de electricistas, valorando positivamente el trabajo
que viene realizando Asinec, desde su creación.
Por eso desde estas líneas queremos agradecerle nuevamente sus desvelos, apoyo y buenas palabras, lo que nos llena de satisfacción animándonos a seguir en esta línea.
Desde Revista Asinec queremos desearle lo mejor en esta nueva etapa
que comienza, deseando seguir contando con su presencia en aquellos
actos que Asinec siga realizando en el futuro.
La placa le fue entregada por D. Juan José Mesias Suárez, Jefe de Servicio de Enerxía e Minas de la Jefatura Territorial de A Coruña.
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Sorteo de obsequios durante la comida de confraternidad 2015
Durante el café de la comida de confraternidad se procedió al sorteo de los regalos donados por Socios Colaboradores así como Entidades relacionadas con nuestra Asociación.
Procedemos a citar alfabéticamente a las
Entidades que tuvieron a bien colaborar en
dicho sorteo, a las que nuevamente agradecemos su participación.
Asimismo incluimos algunas imágenes de los
agraciados:

ABM – REXEL

CHINTS ELECTRICS

HT. INSTRUMENTS

ORMAZABAL

ALGASA

INSTALECTRA

ANPASA

DIELECTRO
INDUSTRIAL

PROGRAMACIÓN
INTEGRAL

ANTELOS SEGUROS

DIGAMEL

QATRO

APIEL

FONTENLA ABOGADOS

ISONOR PREVISONOR

BANCO SABADELL

GENERAL CABLE

SANITAS

BANKIA

GAS NATURALFENOSA

KILOVATIO
GALICIA, S.L.

CIRCUTOR

GADISEL

LMT-ABOGADOS

SIMÓN

CLAVED

HAGER

OBO BETTERMAN

INSTALECTRO

MURO ENXEÑERIA
SCHNEIDER ELECTRIC
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Jornadas

Asinec orienta profesionalmente a
estudiantes de ciclo medio y superior
Durante el primer trimestre de 2015 ASINEC impartió una jornadas
en distintos Institutos de Educación Secundaria, donde se cursa la
familia de electrónica y electricidad con el fin de dar a conocer las
funciones y objetivos de la Asociación, detallar a los alumnos las posibilidades de incorporación a la vida laboral, y además elaborar la
documentación necesaria para la tramitación de instalación de Baja
Tensión.
En esta jornada se trataron los siguientes puntos:
1.-Tramites para poder realizar instalaciones eléctricas de baja tensión:
1.1.-Procedimiento: IN609A Declaración Responsable de Baja Tensión.
1.2.-Requisitos técnicos y humanos.
2.-Tramites para poder realizar instalaciones de líneas de alta tensión:
2.1.-Procedimiento IN609T Declaración Responsable de Alta Tensión.
2.2.-Tramites para poder realizar instalaciones y mantenimiento de
centros de Transformación.
2.3.-Requisitos técnicos y humanos.
3.-Sistema electrónico do Registro de Instalaciones eléctricas.
3.1-Elaboración de Memorias Técnicas de Diseño con Fega-Pc.
4.-Tramites para poder realizar instalaciones de ICT.
5.-Costos estimados de implantación de una empresa instaladora
JORNADAS ASINEC–2015
04/03/2014
11/03/2014
19/03/2014
26/03/2014

CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO
I.E.S. AS MARIÑAS
I.E.S. UNIVERSIDADE LABORAL
I.E.S. CALVO SOTELO
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Jornada

Presentación Acuerdo Asinec
& Fontenla Abogados
En colaboración con FONTENLA ABOGADOS, ASINEC organizó una
jornada técnica en Boiro donde se trataron cuestiones relacionadas
con la prevención de la morosidad y el derecho administrativo en materia de Industria.

Ponentes:

Carlos Fontenla
Julián Lucas Ramírez

Programa de la Jornada:
• Presentación del acuerdo de colaboración alcanzado con ASINEC, y ventajas para los asociados con este acuerdo.
• Prevención de la morosidad:
• Medidas preventivas que se pueden realizar desde las empresas
para evitar los impagos.
• Actuaciones concretas para el cobro de deudas (actuaciones extrajudiciales y/o judiciales)
• Fontenla Abogados en el área de Industria:
• Reclamaciones Consumo.
• Reclamaciones Industria.
• Reclamaciones Compañías Distribuidoras y Comercializadoras.

Noticias, novedades y curiosidades.
Conócelas en tiempo real en
el facebook de ASINEC
www.facebook.com/asinec
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Jornada Técnica

Presentación Software Online
Ecoreal Schneider
En colaboración con Schneider Electric se organizaron dos jornadas
técnicas en Coruña y Santiago de Compostela de presentación del programa Ecoreal Quick Quotation 630A
ECOREAL es un programa online que nos permitirá simplificar el
trabajo al facilitar el diseño de nuestros cuadros eléctricos y además
obtener la valoración económica de los mismos.

Ponente: Daniel Varela
Programa de la jornada:
•
•
•
•

Presentación Ecoreal.
Funciones principales.
Gestión Proyectos (Cloud / Local).
Informaciones técnicas.
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Jornada

Talleres marcado CE según
norma 61439
En colaboración con DIGAMEL y SCHNEIDER se organizaron unos talleres teórico-prácticos en Santiago de Compostela y Coruña relacionados con los ensayos necesarios para realizar el marcado CE de un
cuadro de distribución según la norma UNE 61439.

Ponente: D. José Antonio Uzal.
Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco legal aplicable.
Normativa en vigor.
Diferencias entre fabricante original y fabricante de cuadro.
Verificaciones individuales de un cuadro eléctrico.
Ensayos que debe hacer el fabricante del cuadro.
Equipos necesarios.
Explicación de funcionamiento de los equipos de verificación.
Funcionamiento del equipo de verificación.
Ensayo rigidez dieléctrica.
Ensayo aislamiento.
Ensayo continuidad circuito protección.
Documentación de los ensayos a incorporar al expediente técnico.
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Jornada Técnica

Protección contra sobretensiones
En colaboración con OBO BETTERMAN, ASINEC organizó dos jornadas técnicas, una en Santiago de Compostela y otra en Coruña, donde
se trataron cuestiones relacionadas con la protección contra sobretensiones en las que el instalador asociado pudo conocer de primera
mano la información actualizada relacionada con las sobretensiones.
Ponente: Ignacio Dopazo Cernuda

Programa de la jornada
•
•
•
•
•
•

Presentación de la jornada
Formación de la sobretensión transitoria
Causas Sobretensiones. Funcionamiento
Curvas normalizadas (10/350) (8/20)
Soluciones OBO.
Normativa. REBT.

REVISTA ASINEC 79

Pequeña gran protección
Protección contra
sobretensiones para
alumbrado público LED
Las luminarias LED en alumbrado público tienen dos tipos de
riesgos: rayos y sobretensiones en el suministro eléctrico. Para la
protección de los sensibles componentes electrónicos y luminarias
LED, OBO ha desarrollado una potente protección. Gracias a su
diseño compacto puede ser instalada en el mástil o en la cabeza
de la farola. La gama de producto de OBO ofrece además otras
soluciones contra rayos y sobretensiones.

Más información en www.obo.es
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Jornada

Presentación de la nueva herramienta
de confección de tramitaciones
de baja tensión FEGA-PC WEB
El pasado 30 de abril ASINEC presentó a sus asociados el nuevo FEGAPC WEB.
Se trata de un aplicativo web disponible sólo para empresas asociadas
que genera la documentación necesaria para la tramitación de las instalaciones de baja tensión.
Características del programa:
• Software instalado en plataforma web, en la que podemos utilizar
cualquier dispositivo electrónico (PC, Tablet, móvil).
• Se accede mediante un USUARIO y CONTRASEÑA.
• Permite la creación de CIE y MTD completos.
• Permite la creación de forma sencilla de esquemas unifilares.
• Permite realizar cálculos de circuitos de forma inmediata.
• Dispone de modelos de memorias, esquemas y manuales de usuario
tipo.
La plataforma está integrada con la Oficina Virtual de Industria de
manera que mediante un enlace directo con el aplicativo IN614C podremos subir la información directamente.
Ponente: Rafael Suárez.
Programa de la jornada:
•
•
•
•

La tramitación telemática de instalaciones de Baja Tensión.
Presentación
de la herramienta
FEGA-PC
WEB.
PRESENTACIÓN
DE LA NUEVA
HERRAMIENTA
DE
Confección de la documentación de B.T. con el FEGA-PC WEB.
CONFECCIÓN DE TRAMITACIONES DE BAJA TENSIÓN
Dudas y preguntas.

CORUÑA
Jueves 30 de abril de 2015

Horario: de 19:00 a 20:30 horas

Salón de actos de la “Confederación de Empresarios de Coruña”.
Plaza Luis Seoane, Torre 1, 15.008 A CORUÑA.
PROGRAMA DE LA JORNADA
1-

La tramitación telemática de instalaciones de Baja Tensión.

2-

Presentación de la herramienta FEGA-PC WEB.

3-

Confección de la documentación de B.T. con el FEGA-PC WEB.

4-

Dudas y preguntas.

5-

Vino Español.

Concello de Santa María de Oza; Os seus Castros

Limiar
Para a terceira parte da reportaxe dedicada ao Concello de Santa María de Oza, cremos imprescindible a inclusión dos lugares de residencia dos “veciños” dos primeiros poboados coñecidos no concello e actual cidade da Coruña. Así mesmo salientar que aínda que nós soamente
falamos dos poboados fortificados de Elviña, Nostián e Cociñadoiro (este último pertencente
ao veciño Concello de Arteixo), seguro que o número de poboados no territorio da actual
cidade é claramente maior tal e como indica a toponimia e os restos arqueolóxicos atopados;
Eirís, Os Castros ou o Castrillón son algúns exemplos.

Non creo nos celtas… pero habelos hainos…
Que si, que non, que non saben ou contestan. Durante xeracións asistimos a este debate
entre entendidos e/ou afeccionados, o cal serve para enervar a moitos e segundo en que compaña esteas clasificarante como se foses alguén pouco recomendable, un separatista radical,
un racista ou no mellor dos casos un indocumentado ou un inxenuo. Non é esta reportaxe
o obxecto deste debate, pero non me gustaría quitarme de coidados e deixar de apuntar
algunhas cousas que non se poden negar e poden facerlle reflexionar ao lector. Actualmente a arqueoloxía vese complementada polos estudos doutras ciencias que axudan a chegar
máis lonxe nas investigacións, como exemplo a edafoloxía, fotografía (fotogrametría, drons)
paleontoloxía, xeoloxía, xenética e estudos lingüísticos (onomástica, epigrafía, toponimia...)
En canto aos estudos lingüísticos e concretamente sobre a toponimia, autores como Fernando
Cabeza Quiles ou os investigadores do proxecto Gaelaico, están a amosar a orixe e significado
de moitos termos, en especial topónimos galegos a través das linguas celtas. Así mesmo os
estudos de ADN, do profesor Bryan Sykes, a 10.000 individuos británicos de ambos os sexos,
teñen como resultado que a pegada xenética dos cidadáns británicos é maioritariamente a
mesma que a dos habitantes do noroeste e norte da Península Ibérica, ademais os ingleses, ao
contrario do que se pensaba, comparten a pegada xenética celta na mesma medida que irlandeses e escoceses mesmo por riba da que lles foi deixada polos pobos escandinavos.
O estudo conclúe con que hai aproximadamente 6000 anos habitantes do noroeste da Península Ibérica, realizarían unha migración por mar ás illas británicas onde se mesturarían coa
poboación existente asimilándoa.
Pero antes da xenética e estes estudos lingüísticos, moitos defensores do celtismo xa apuntaban temas como a semellanza na cultura (patrimonio) inmaterial que vén sendo segundo
a UNESCO (cito literalmente): “comprende tamén tradicións e expresións vivas herdadas dos
nosos devanceiros e transmitidas aos nosos descendentes, como tradicións orais, artes do espectáculo, usos sociais, rituais, actos festivos, coñecementos e prácticas relativas á natureza
e ao universo e saberes e técnicas vencelladas á artesanía tradicional” e tamén na cultura
material, cos achados nos países celtas e dos que escribiremos polo miúdo ao falarmos dos
achados nos castros protagonistas desta reportaxe.
Sobre isto cadaquen sacará as súas conclusións, mais a min gustaríame deixarlle unha pregunta ao lector a modo de reflexión; a propósito de celtas… se no resto do estado español, se
denomina a zona de influencia celta ou celtíbera polo seu nome con toda normalidade, por
que aquí produce ese proído e eses arrepíos?
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Singradura da Nave Breogán
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Concello de Santa María de Oza; Os seus Castros

A idade do ferro
No territorio do noroeste peninsular, existiu unha cultura entre os s. VIII ane e I da nosa era
que maioritariamente adoptaron como espazo de habitación poboados fortificados denominados castros. Durante este período van ir empregando paulatinamente o ferro, para a fabricación de útiles e armas. O feito de viviren en poboados fortificados indica que as relacións
cos veciños non eran pacíficas, que tiñan algo ou moito que gardar e que o territorio estaba
moi poboado (soamente na provincia da Coruña, hai contabilizados polo menos 361 castros
pero é de supoñer que serían moitos máis.
As últimas campañas arqueolóxicas indican que as sociedades do ferro eran guerreiras, xerarquizadas e máis variadas e complexas do que se pensaba. Que probablemente habería castros
que “gobernaban” sobre un territorio (sobre outros castros). Que moitos elementos que se
crían chegados cos romanos, como o muíño circular, as saunas, os contrafortes, ou o morteiro
de cal, por poñer exemplos de diversa índole, xa eran coñecidos e utilizados por estas comunidades antes do contacto. Que os seus coñecementos da astronomía, ourivaría e metalurxia
eran propios dunha sociedade avanzada para a época. Que a rede de comercio cos pobos do
interior e sur da península, norte de África, Oriente e de centro Europa xa viña de vello. Que
dominaban a navegación a vela con embarcacións de estrutura de vimbio, recubertas de coiro
e calafateadas con sebo. As últimas teorías, que faltan por confirmar pero hai vestixios que
así o fan supoñer, é que os celtas puideron chegar a América antes que os vikingos. Por último, que non derradeiro, que as rutas comerciais non se limitaban aos asentamentos costeiros
do territorio, senón que nalgúns casos chegaban aos castros do interior; rede de comercio interior? Porén dáse a circunstancia de que ás veces, en castros relativamente prósimos parecen
non compartir elementos procedentes do comercio; rivalidades, nacemento de proto-estados?
Queda moito por saber e esperemos que coas próximas campañas se poidan ir colocando as
pezas que faltan no crebacabezas desa época da nosa historia que deixou tan fonda pegada e
segue a ser tan apaixonante.

Concello de Santa María de Oza; Os seus Castros
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O primeiro castros dos protagonistas desta reportaxe é un asentamento da idade do ferro que se atopa no lugar de Nostián, a carón
da aldea do mesmo nome e pertencente á parroquia de San Pedro de
Visma. Dáse a desafortunada circunstancia de que o castro foi engulido pola refinería da Coruña o cal me parece unha clara mostra de
desprezo polo patrimonio.
Ten 7.000 m2. de recinto interior e 8.000 de exterior é, xa que logo,
un castro de pequenas dimensións. Está formado por unha serie de
terrazas que se “derraman” sobre o Val de Nostián, aproveitando a
altura existente, o cal tamén serve xunto coas abondosas rochas para
configurar un parapeto defensivo no extremo oeste. Por debaixo desta defensa hai un camiño, case con seguridade un foxo do castro. Ao
norte conta cun parapeto de menores dimensións, e o resto das defensas son propiciadas pola existencia de terrapléns algúns cunha
forte pendente .
Na coroa foi feita no ano 1975 unha prospección polo profesor J.M.
Vázquez Varela, que deu como resultado o achado dunhas casas de
forma circular, unha delas con 7,70 m diámetro exterior, que conta
cuns muros de 0,80 m. de grosor. Os diferentes obxectos atopados na

2

Camiño de acceso ao Castro de Nostián

5

Trencha de ferro achada no Castro de Nostián

casa indican que esta pertence a un momento avanzado da cultura
dos castros; preto do cambio de era.
En Nostián apareceron, anacos de vasillas de barro, percusores, machucadores, pedras de afiar, tres pezas de tear, unha ficha cilíndrica
perforada, unha machada de ferro, un anaco de fíbula de bronce,
dúas rodas inferiores de muíño manual circular, unha trencha así
como varias fusaiolas.
3

Vista parcial do Castro de Nostián

4

Peza de tear

No 2002 acondicionouse o castro, rozando a maleza e consolidando
parte de dúas vivendas na parte máis elevada.

6

Fusaiolas
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Concello de Santa María de Oza; Os seus Castros

Este xacemento pertencía á parroquia de Suevos, Concello de Arteixo
e preguntaranse vostedes por que o incluímos nesta reportaxe; pois
porque estaba situado onde hoxe se está a facer o porto exterior da
Coruña, e porque a súa situación rozaba os límites do antigo Concello
de Santa María de Oza.

7

Lingote de chumbo con forro

Pero deixando á parte a súa situación, o castro de Punta de Muros ou
Cociñadoiro, que das dúas maneiras se coñecía (a min persoalmente os nomes de Muros ou Cociñadoiro parécenme moi suxestivos …)
é como veremos importante de seu, pois tratábase dun xacemento
máis que peculiar; algo único (ata o momento) pero, comecemos polo
principio …
Cando no ano 2002 se decidiu facer un porto na Punta Langosteira
procedeuse, tal como pide Patrimonio nestes casos, a escavar un xacemento que estaba catalogado e que se atopaba na líña de crecemento
do porto. As primeiras datas de ocupación foron estimadas entre os
s.X e IX ane, e entre os s.VIII e VII tamén antes do cambio de era cando
tivo a súa máxima ocupación, o que o facía o castro máis antigo, ata
o momento, da provincia da Coruña e da idade do ferro de Galiza.
O que sabemos del é sacado do estudo realizado polo arqueólogo
encargado da escavación, J.A. Cano, pois non ben rematada dita escavación o xacemento foi literalmente “arrasado” polas máquinas
escavadoras, levando por diante un descubrimento que merecía ser
contrastado por outros colegas e visitado por todo o que teña inquietudes sobre historia e arqueoloxía, e pola súa singularidade; de interese xeral, tal como se verá ...

8

Vista aérea do Castro de Cociñadoiro

Debuxo distribución interior dunha vivenda

9

Vista aérea do Castro de Cociñadoiro (Divisións)

O Castro de Cociñadoiro, estaba situado aproximadamente a 6 Km
da cidade da Coruña, nun extremo sudoccidental da península de
Langosteira. xeomorfoloxicamente o lugar era un saínte rochoso con
acantilados que permanecía unido á terra por un istmo ao noroeste.
En troques a paleopaisaxe presenta un momento no que o mar se
achaba cinco metros por debaixo do nivel actual, e ademais a contorna costeira gozaba de amplos areais que permitían o atraque de
embarcacións que servirían de transporte de materiais a través da
vía marítima.
En canto ao urbanismo do poboado caracterizábase por unha serie
de cabanas alongadas na súa maior parte que lembran as chamadas
Long Houses, que se atoparon no centro da Península e centro Europa
aínda que este é un asentamento senlleiro pois ata a escavación de
Cociñadoiro non se sabía da existencia de poboados do bronce, fortificados e con organización urbanística, como se pode apreciar na fotografía aérea do asentamento que acompaña esta páxina, onde se ven
as cabanas aliñadas cunha orientación leste-oeste, deixando corredores para circularen entre elas e tamén zonas de reunión ou espazos
comúns. O tamaño dalgunha cabana andaba polos 30 m de longo x 5
m de ancho, contaban con divisións internas en sentido lonxitudinal
e transversal. Algunhas tiñan recipientes para almacenaxe de gran,
mais non apareceron vestixios de apeiros do agro nin de trebellos de
pesca. A topografía, as propias características das cabanas e a súa funcionalidade amosa a existencia de tres barrios distintos. A estrutura
das cabanas está conformada por un muro de pedra na zona máis
baixa, apegada ao chan, que serviría para soportar os materiais que
constituían o corpo da armazón a cal con toda probabilidade sería de
materiais de orixe vexetal (perecedoiros) feito polo que non se atopou
resto ningún. As entradas sempre se orientan ao sur e usan como
piso un tipo de sedimento pisado, pero había unha cabana que tiña
un piso lousado, a súa estrutura e función diferenciábase das outras
… talvez por estar considerada como un santuario?.
Dentro das construcións existían un ou varios fornos que polos restos
achados demostran que a súa función era a produción da metalurxia
do bronce. No poboado obsérvanse dous tipos de aliaxes: bronce e
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estaño (para elaborar ferramentas e armas) e bronce chumbado (utilizada para a elaboración de obxectos votivo- relixiosos).
Todo o exposto ata o de agora permite afirmar que Cociñadoiro era
una factoría de produción de bronces. Lembremos que o asentamento
estaba funcionando no s.X ane. Isto unido a que boa parte do poboado
tiña unha dedicación vinculada á produción metálica especializada e
a existencia dunha estrutura de carácter sacral que seguramente convertería a aldea nun punto de referencia do territorio; fai del un fito
excepcional da prehistoria do noroeste peninsular e probablemente
de boa parte da Europa Atlántica.
Segundo o arqueólogo Ramón Boga, no contexto da escavación apareceron 23.000 obxectos, dos cales só foron inventariados 9.687. Cando se desmontaron as estruturas habitacionais reserváronse as máis
representativas e mellor conservadas co gallo de formar parte dun
centro de interpretación do castro, pero á fin destruíuse todo. Os
obxectos atopados e inventariados están depositados nun almacén da
autoridade portuaria, seica …

Este é o último castro do que lles imos falar nesta reportaxe. Se o
queren visitar poden achegarse calquera mañá de domingo ás 12:00
h en xullo e agosto, ademais dos domingos, faise tamén os sábados
e festivos á mesma hora e os xoves ás 19:00 h en todos os casos son
visitas guiadas e gratuítas e non fai falla inscrición previa.
O castro está situado ao sur da cidade da Coruña, na parroquia de San
Vicenzo de Elviña, entre os vales de Elviña e Mesoiro, nun lugar de
boa terra e abondosa auga que leva séculos practicando as actividades
agrícolas e gandeiras.
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Cabana con forno no Castro de Cociñadoiro

O asentamento nace como un castro galaico da idade do ferro no s.III
ane, e desaparece nalgún momento do s. II da nosa era, xa como un
oppidum galaico-romano.
Elviña tivo que sufrir ao longo da súa historia o emprego de arados e
demais trebellos da agricultura, a circulación de persoas e animais,
a acción de afeccionados e dos caza-tesouros, o enfrontamento entres
as tropas francesas e inglesas (batalla de Elviña), e incluso a instalación dunha torre de tendido eléctrico no medio e medio da coroa, que
o feito de ser declarado monumento histórico-artístico no ano 1962
non conseguiu evitar. O recente día 12.03.2015, por fin foi derrubada
e retirada.
A historia da escavación de Elviña comeza no ano 1947 da man de
Luis Monteagudo e Salvador Parga Pondal. Como “director comisario”, as autoridades da época nomearon a J.M. Luengo. Axiña o novo
profesor Monteagudo definiu as características básicas do poboado
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Camiño de entrada ao Castro de Elviña
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Camiño que bordea o Castro de Elviña
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Singular imaxe aérea do Casto de Elviña facilitada por Manuel

Trillo Grille
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Concello de Santa María de Oza; Os seus Castros
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Barrio metalúrxico
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Vista da entrada sudoeste á coroa
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Vista parcial da impresionante muralla da coroa
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Vivendas e muralla no interior da coroa

Entrando no recinto - Castro de Elviña

que continúan vixentes hoxe en día: Un poboado situado sobre un
lugar alto, con recintos concéntricos, cunha potente muralla defensiva, unha entrada monumental en rampla e torres, e polo menos dous
niveis de ocupación; un pre-romano e o outro romano. Eles iniciaron
a escavación nun lugar chamado A Cabaxe levados polo significado
como indicativo de vivenda, e realmente estiveron acertados pois axiña comezaron a aflorar as construcións. Pero o que probablemente
non pensaban era que ao longo desta primeira fase, que duraría ata
o ano 1954, sacarían á luz case todos os elementos máis importantes
ata o momento, como o tesouro de Elviña que apareceu nun burato
dunha rocha preto do fogar dunha casa, coñecida dende entón, como
a Casa do Tesouro. Está composto por unha diadema, un cinguideiro, un colar con colgante e varias doas de vidro dourado e filigranas.
Outras “xoias” do castro neste caso arquitectónicas, atopadas nesta
primeira etapa son: a chamada casa da “Exedra”. Unha casa de forma
rectangular á que lle apuxeron este nome por mor da confusión cun
resto de muro doutra casa de forma circular construída anteriormente e que eles interpretaron como unha bancada de forma absidal. O
“Templo do Ídolo Fálico”, construción de dimensións considerables e
forma oval, en paralelo á muralla da coroa, e que ten un banco corrido acaroado ás paredes do interior. Sobre unha peza de granito apareceu un relevo antropomorfo co órgano masculino esaxerado que se
considera un ídolo quizais apotropaico, de fecundidade ou ambas as
dúas función. Tamén apareceu nesta casa-templo un anaco de lousa
de xisto cunha inscrición. A seguinte edificación situada máis abaixo
é a guinda do castro; unha magnífica fonte alxibe de forma rectangular e considerables dimensións con chanzos cara ao interior nos dous
extremos, co obxecto de facilitar o acceso ao pozo. O alxibe ademais
de recoller a auga da choiva, contén a auga que baixa dun manancial
que existe na parte alta do castro, e aínda que o nivel baixou considerablemente ao longo dos séculos, segue a ter auga. Este gran depósito era necesario para abastecer de auga os dous mil habitantes que
chegou a ter o castro nos momentos de máxima ocupación. Ao redor
do depósito hai un muro construído en época relativamente recente
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s. XVIII, para evitar a caída de gando dentro do pozo. Non se coñece
ningún outro alxibe da monumentalidade deste do Castro de Elviña.
Tamén atoparon unha entrada monumental. Trátase da entrada principal; a sueste, pois desde hai un tempo sábese que os galaicos situaban nesta orientación as súas entradas principais, é un acceso con
longos chanzos acompañada de torres. A muralla ten unha anchura
de 4,5 m e unha altura de máis de 3 m, despois aparecería a segunda
porta situada no sudoeste, tamén con dúas torres e orientada cara
á posta do sol. Ante unha das torres hai vestixios dunha gran casa
da que se especulou se tería a función de casa de reunión. E para rematar coa muralla da coroa como curiosidade, salientar o particular
xeito de construción que semella terse feito por módulos.
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Oco feito nunha pedra da coroa

Para pechar o capítulo dedicado aos descubrimentos desa primeira
campaña non podemos esquecer as vivendas desenterradas na coroa,
entre as que destacan unha gran casa pegada á entrada sudoeste que
está dividida en estancias con funcións distintas (casa con cuartos).
Ademais foi descuberto un sistema de desaugue cun burato no chan
que serve de sumidoiro, todo un luxo para a época… así como unha
cabana redonda cuxos restos fan supoñer que alí traballaba un ourive.
Anos máis tarde, no ano 1965 Felipe Senén López, fai unha revisión
dos traballos de investigación e baixo a súa dirección efectúanse
traballos de planimetría, limpeza, consolidación de estruturas, imprescindibles despois de anos de abandono e inicia os trámites para a
expropiación de terreos.
Entre 1979 e 1985, retómanse os traballos de campo centrados sobre o
sistema defensivo. Nesta etapa compróbase que os vestixios romanos
de Elviña datan do s. I ane, e atopa un muro paralelo á muralla que
segundo os materiais encontrados pertence aos s. II ane.
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Distribución das vivendas na coroa do castro
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Muralla esquerda leste
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Vista murallas e entrada leste do castro

No ano 2000, estando xa de director do Museo Arqueolóxico de Santo
Antón J.M. Bello, nace o plan Artabria, un ambicioso proxecto que
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Vista xeral das murallas e entrada leste
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incluía a potenciación do espazo do xacemento en todas as ordes, seguindo a idea inicial de Monteagudo de poñer en valor esa singularidade dos vales de Elviña e Mesoiro á par do recinto arqueolóxico, aínda que o paso do tempo e o mal chamado progreso non respectaron
ese potencial que había na década dos cincuenta, xa non só nas aldeas
de Castro e Lagar senón a desfeita no monte das Arcas (sempre a acertada toponimia), onde o entusiasta profesor xa contabilizara unhas
trinta mámoas e a capacidade cultural – económico – turística que
podía supoñer a creación dun parque megalítico próximo ao Castro
de Elviña, e polo tanto á cidade da Coruña. No ano 2000, pretendíase
conservar o que aínda existía no val dese marabilloso lugar recuperando os antigos camiños, valados, eliminando as especies foráneas
(eucaliptos, mimosas, etc.) á vez que se plantarían árbores autóctonas
para recuperar fragas e carballeiras de noso. Con respecto ao espazo
arqueolóxico tiña como principais empresas a creación da “Casa da
Historia” que funcionaría como centro receptor de visitantes e museo
interactivo.
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Casa da exedra
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Espazo no que se atopoú o ídolo fálico
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Restos doutras construccións
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Vivenda na que se achoú o tesouro de Elviña

A recreación dun barrio dun castro, o “Artabrorum”, no que se poderían contemplar as vivendas, as rúas e as actividades propias cotiás
(metalurxia, ourivaría, cociña), de tal xeito que os visitantes serían
quen de transportarse a aquel tempo, e comprender mellor as explicacións técnicas; necesarias para coñeceren o castro, pero ás veces
moi pouco engaiolantes. En terceiro lugar, por baixo do Artabrorum,
o visitante podería observar mediante paredes de vidro transparente
o laboratorio de traballo dos arqueólogos que investigasen o castro,
cos seus mobles, aparellos e restos arqueolóxicos sobre os que estean
a traballar, podendo incluso mediante reserva, acceder a este lugar e
participar activa ou pasivamente deste labor.
Ademais destas propostas para Elviña, o plan Artabria incluía un
proxecto de recuperación do castro de Nostián.
En recentes escavacións descubríronse na zona externa da coroa, fornos e gran cantidade de escouras de ferro e bronce, crisois, moldes,
pedras de toque, que proba á existencia dun barrio metalúrxico. Na
zona da segunda muralla marcas de arados indican o aproveitamento
dos socalcos do terreo como hortas. Tamén se acharon novas vivendas
na zona norte da acrópole unha terceira muralla cunha porta e camiño empedrado que están en estudo.

Remate
A pequena área escava do Castro de Elviña amosa construcións e
vestixios abondo interesantes como para considerar necesario un
importante investimento que permita o seu estudo e consolidación.
Por ende a situación dentro da contorna da cidade coruñesa fai que
a súa importancia para o Concello sexa maior, non pode perder este
atractivo reclamo que está agardando ser valorado. Parece que neste
2015 comeza unha nova primavera para o xacemento; somos moitos
os que anhelamos vela florecer.
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Machado votivo de bronce (Cariño)
(Museo Arqueolóxico - Santo Antón)
(A Coruña)

Torque
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Escultura en pedra do ídolo fálico
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Restos dunha vasilla

Machado votivo (Sacrificial)
(San Cibrao - Cervo)
(Lugo)
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Molde (de empuñadura) de puñal de antenas

Imaxes recollidas das páxinas nº: 134 e 136
da revista de Arqueoloxía e Antigüidade
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Parte do Tesouro de Elviña
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“Ponte en manos de nuestros Agentes,
apuesta por la Eficiencia Energética.”
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A viaxe de scota e a pedra do destino
Sempre me gustou pasear a esa hora da tarde cando se mitigan os
sons da aldea e os da natureza poden ser apreciados mellor; Gozar
desa quietude que semella envurullar todo.
Hoxe a voz do vento faime compaña, estende o seu provocador
borboriño sobre a senra orixinando un suave balanceo dos trigais
baixo o áureo esplendor do sol. Coa quietude regresan as lembranzas e sinto unha mestura de serenidade e gratitude cos deuses por
terme permitido vivir unha vida plena e feliz pero tamén no fondo
do corazón unha morriña que me fai recoñecer que unha parte de
min segue ao outro lado do mar, na aldea na que me criei. E así, paseando pola seara doulle un repaso á miña vida, que non sería máis
importante que a de calquera outra muller se non fose pola miña
función vinculeira e continuadora da estirpe. Ademais da comunicación coa miña cerna, coa acordanza cumpro cun cometido dentro
da miña comunidade pois ser depositaria da memoria da tribo e
ensinarlla aos novos é a maneira de preservar a nosa identidade a
máis de evitar erros no futuro...
Ese ano do meu nacemento o paínzo era dunha cor dourada intensa, ía moi maduro para as datas e a súa presenza era tan forte que
presaxiaba unha boa colleita. Ao pouco de rematar as celebracións
do lugnasad, na segunda metade do tempo da luz, cando a aldea
estaba en plena seitura miña nai sentiu as dores do parto e vendo
que eu tiña tantas présas por chegar, tivo que ser deitada ao carón
da fonte . Alana a druidesa que era súa irmá viu nisto un sinal dos
deuses ela que era unha grande adiviña sabía que ía ser nena e que
o meu destino iría da man da pedra e da auga.
Os meus pais, eu era o seu primeiro descendente estaban tan ledos
que ela decidiu ofrecerlle á deusa Brigantia, a protectora da tribo e
dos meniños, un colar e unhas arracadas que eran o seus obxectos
máis prezados. Para isto aproveitou un buraco no muro da casa a
carón do lume e gardounos alí. O meu pai foi co druída facer a súa
ofrenda ao río; un puñal de antenas que viña dos seus devanceiros.
O nome polo que se me coñecería era o da miña antepasada máis
ilustre; Scota a que veu de lonxe e foi a esposa de Mil, fillo de Bile e
neto do gran Rei Breogán.
No meu primeiro mes de vida xa acudín a unha das grandes celebracións da tribo; a festa da colleita, para isto todos fomos ata o
outeiro onde se acha a pía sagrada e a miña familia, como as demais
destinou algúns froitos da terra ao sol como agradecemento polos
alimentos obtidos ese ano e para pedirlle que tras o inverno esperte
de novo a terra para as sementes. Na cavidade que ten a pedra colocamos unha representación dos froitos: Paínzo, avea, centeo, froita
silvestres e algunhas das mellores mazás que a miña nai coida de
seu. Logo o druída verte por riba unha pouca auga do manancial
que nace na coroa do castro e mentres o sol quenta as ofrendas que
foron depositadas na pedra, comeza a recitar unas verbas :

“Somos os fillos da calor da luz,
Somos os fillos do lóstrego das tebras,
Somos a terra fecunda e viva;
Formamos parte dela
Vivimos no vento dos poldros,
na terra deprendida da serpe,
na permanente resistencia da pedra,
no rumor das árbores das fragas
e como o salmón dourado en todas as
augas"
O festival da colleita é o último antes de rematar o ano e celébrase
con moita fachenda no noso castro pois o meu avó Brigo goberna
sobre todos os castros da bisbarra polo que aproveita as datas do
Oenac para impartir xustiza, cobrar os impostos e facer asembleas.
A nosa casa vai aloxar algún invitado dos castros veciños durante os

días que dure o festival; os pais da miña nai, como corresponde ao
seu rango, serán albergados na casa principal cos pais do meu pai
e xa están a piques de arribar os comerciantes que veñen doutros
mares a trocar os seus produtos antes da chegada do tempo do sol
pequeno. No eirado da coroa os artesáns da contorna e os vendedores chamados fenicios colocan os seus produtos para o troque, os
fenicios traen algúns adornos a base de doas dun material transparente pero de cores que á miña nai como a outras mulleres da tribo
lle fascina. Non así ás mulleres máis vellas entre as que se encontra
a miña avoa Ainé que din que son “trapalladas”. Estes comerciantes
traen tamén un tipo de aceite que é moi prezado para cociñar e un
viño con especias que non pode xa faltar nas celebracións. Eles a
cambio queren obxectos de coiro, de ferro, de prata, ouro e sobre
todo un mineral que precisan para facer máis resistentes as súas
armas e utensilios de bronce e do que a nosa nación ten dabondo;
Estaño, pois a pesar de que hai tempo que usamos o ferro o bronce
segue a ser demandado.
Rematado o Oenach, a vida volve á normalidade e os meus pais,
acompañados dun grupo de guerreiros emprenden o camiño do
norte para ordenaren o cambio da garda da torre e ao mesmo tempo acompañar aos pais da miña nai que regresan á casa tras o festival. Non temos présa pois para chegar á chaira da torre hai que atravesar a lingua de area que comunica a terra coa illa e de momento
a marea está alta. Eu viaxo aleitada no colo da miña nai, arrolada
polo pisar seguro e suave do seu nobre cabalo e custodiada polos
fermosos cans con aspecto de lobo do meu pai que devecen por min
e non me perden de vista dende que nacín.
Os pais sempre que fan a visita ao faro, pasan uns días cos parentes
da miña nai, os Clunios ; que son a tribo que vive no castro da illa
dos dous outeiros redondos. Este lugar foi o primeiro onde Breogán,
fillo de Brath, fillo de Death -guerreiros estes que cruzaran terras e
mares dende a súa afastada Escitia ata chegaren á península- viviu
despois de chegar a estas terras ferido, pero triunfador de mil batallas. Os clunios mostráronlle hospitalidade, admirados do valor
dese heroe do que xa tiñan novas e polo que sentían gran curiosidade; o que proviña da estirpe dos Gaedhil que significa os leais
ao vento. Breogán tiña sen dúbida un gran valor pero tamén moita
sabedoría. E así ben porque namorara da filla do rei da illa, aquela
beleza que o coidaba con tanto desvelo, ben porque para ser o dono
do territorio tiña que casar cunha muller que o representase, casou
coa devanceira da miña nai que levaba o nome da súa tribo, Clunia.
E así o gran guerreiro rei dos brigantes fíxose rei de reis e mandou
construír unha alta torre que facía as funcións de guía dos navegantes e tamén de vixía. A factura da torre é de tal beleza e robusteza
que aínda hoxe segue a provocar a admiración de amigos e inimigos e é coñecida por todos como a Tor Breogán. Eu que son unha
cativiña fago a miña primeira subida á torre nos brazos do meu pai.
Para el que provén dunha liñaxe de navegantes e descubridores é
un rito mostrarme ao mar, sabedor de que nas miñas veas circula
ese mesmo sangue.
Despois de pasar uns días na fermosa cidade dos clunios regresamos a Brigancia, a cidade fundada por Breogán cando un día descubriu este marabilloso val rodeado de regatos e protexido do vento
do norte por carballeiras, fragas e suaves montes; un deles é onde
construíu o castro por ser un lugar dende onde se avista toda a
contorna incluída a Tor Breogán. Ao chegarmos ao castro, meu pai
informa ao seu de que todo está en orde na torre, os vixías foron remudados por outros e por fortuna non hai sinais de naves inimigas
que ameacen a costa. E tampouco na vella illa hai problemas leva
séculos vivindo do mar e seguirá así por moitos séculos máis, del
obtén a súa riqueza, aínda que tamén a súa vulnerabilidade.
E así pasan os primeiros anos da miña vida, xogando pero tamén
aprendendo e asumindo algunhas responsabilidades dentro da comunidade; na casa axúdolle á miña nai a manter aceso o lume do
fogar, que é lume traído da casa dos avós clunios e tamén da casa
dos avós brigantes para que os espíritos de ambas as estirpes estean
a gusto na nosa e miren por nós, este lume é remudado no Samaín
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para dar comezo ao ano novo. Tamén teño conta de Mato o irmán
pequeno e fago algúns traballos; din que teño boa man coas árbores froiteiras e tamén co tear. Pero os druídas da nosa aldea Alana
e Roibén, requírenme para o estudo das plantas e os astros pois
ven que teño memoria e intuición. Eles saben que o importante é
desenvolver as actividades para as que teñas aptitudes pois unha
comunidade prospera se os seus membros son bos no que fan.
A miña tía Alana a druidesa, chama por min, imos a un monte preto da aldea onde se atopan unhas lombas debaixo das que se achan
as tumbas dos que habitaron estas terras antes ca nós. Ambas gustamos deste lugar tan tranquilo para o estudo, pois é respectado por
todos, a excepción dos rapaces da aldea, entre os que se acha os meu
irmán que non entende que prefira a compaña dos druídas en vez
de xogar, pero si que me guste ir a un lugar como este pois excita a
súa natural curiosidade de cativo. Alana cando os descobre envíaos
de volta ao val, para evitar que fagan algunha trasnada...
Hoxe vaime contar algo de historia; di que somos un pobo de navegantes, que non só saímos para pescar e comerciar, senón que
hai algo inquedo en nós, algo que nos impulsa a saír e chegar a
novos territorios, iso foi o que lle ocorreu a Ith, fillo de Breogán.
Ith ía decote facer comercio cos pobos da Armor e da illa de Albión e ollaba dende a illa outra que estaba a pouca distancia, cando
chegou á casa non deixaba de cavilar en ir alí pero os fillos de Mil
aconselláballe prudencia pois intuían que esa aventura podía ser
moi perigosa, pero Ith non pode vencer o seu desexo de descubrir
outro territorio e lembra as historias que os vellos contaban cando
el era pequeno da predición do druída Caicher, fillo de Eber Finn
quen predixera que os descendentes dos brigantes chegarían a esa
illa en 300 anos.......
Así que acompañado do seu fillo Luhaid e un grupo de guerreiros
navega durante tres veces sete días facendo escalas en poboacións
amigas ata chegar á illa. Cando Ith e os seus desembarcan abraiados
coa beleza do lugar son recibidos por uns sorprendidos habitantes
que falan na lingua e os acompañan a un poboado onde segundo
lles contan, os tres reis da illa teñen unha disputa pola propiedade.
Ith que é un druída de natural nobre e pacífico dilles que non entende o motivo das súa disputa pois teñen un país fermoso e rico
dabondo que poden compartir e onde vivir en paz, eles decátanse
de que ten razón e deciden facerlle caso pero cando Ith regresaba
á embarcación, coidan que as súas palabras poden levar oculta a
ambición e que pode volver con máis homes e invadir a illa así que
deciden acabar coa súa vida.
Cando os guerreiros regresan a Brigantia co corpo cremado de Ith,
os milesios cheos de dor deciden ir vingar a súa morte pero antes
de dar solta á carraxe, deciden facerlle un monumento de pedra
coa forma das nosas barcas así pois dende entón nós, os brigantes e
os clunios, pasamos a chamarnos Ártabros que significa pobo dos
barcos pedra de moer. (Pola semellanza cos muíños de man antigos)
Ante as historias de Alana sempre quedo impresionada e entón pregunto se o monumento que hai a carón da Tor Breogán é o de Ith,
ela dime que si e que os seus restos foron enterrados debaixo para
que se algún día regresa a nós dende o alén poida ver a súa amada
torre e o mar. Asegúrame que un día iremos velo, pregunto cando
pero ela cun sorriso lémbrame que é hora de regresar a xantar.
Dentro da miña formación como aspirante a depositaria dos coñecementos da tribo hai un tema moi importante; o estudo dos astros. O druída Roibén, é o encargado de ensinarnos a recoñecelos
no mundo da señora da noite, para coñecer as fases da lúa e aprender a calcular a roda do ano e polo tanto a medir o tempo. Isto
nunha comunidade agrícola e gandeira é vital para a supervivencia
e prosperidade. A sementeira e a recollida así como a reprodución
do gando está en relación directa co momento e as fases da lúa pero
tamén para as viaxes por terra e especialmente por mar pois aínda
que a nosa navegación vai bordeando a costa, facendo escalas nas
diferentes poboacións ata chegar ao noso destino, está á mercé do
vento e se non coñeces os astros podes ir á deriva e non tocar terra
nunca máis.

Cando cumpro 16 anos entro no período de estudo da roda do tempo. Roibén chama por min, esta noite non hai nubes e poderemos
observar os astros. Nun monte próximo, reunímonos con varios
alumnos dos castros veciños que coma min están a estudar as sabedorías dos druídas, Roibén pídenos que observemos os diferentes
astros e explícanos que eses corpos escintilantes que vemos de noite e que chamamos estrelas, a diferenza do sol e a lúa, saen sempre
polo mesmo lugar, que algunhas semellan formas coñecidas e que
segundo a época do ano son visibles ou non. Indícalle a Caturo, un
alumno que amosa calidades para o gravado, que se anique a carón
dunha laxe chá, que sen dúbida xa tiña escollida, chanta na terra
ao seu redor uns fachos que trouxemos connosco para ver na escuridade e téndelle un anaco de xisto con forma de punta máis uns
obxectos de granito que explica que son percusores, que os garda
dende que o mestre que o iniciou a el llos confiara antes de morrer.
Alí, na noite que está a refrescar indícanos un grupo de estrelas
que teñen forma de ursa ou carro. El chama a este conxunto Carro
Maior dinos que se nos fixamos ben poderemos observar as súas
7 estrelas principais e que se seguimos coa mirada observaremos
outra figura moi parecida denominada Carro Menor, no extremo
do”carro” está unha estrela que serve para orientármonos por terra
e mar. Pídelle a Caturo que plasme o mellor que poida na pedra
ese mapa do ceo como se levaba facendo dende tempos ancestrais.
Mentres, el explícanos cousas dos astros que non lles está permitido
saber aos non iniciados. Cando remata a lección, xa ben entrada a
noite e tremendo todos pola friaxe, Roibén decide que por hoxe xa
abonda de estrelas e regresamos á calor das nosas casas.
Pero en adiante pasarei máis tempo cos druídas pois son moitos os
conceptos que teño que aprender...
Remata o tempo da última colleita. A noite anterior co druída Roibén e outros aspirantes, estivemos a observar un grupo de astros
que chamamos “as sete pitas” e que son visibles neste período do
ano no que a Raíña da noite triúnfa sobre o luminoso Lugh. Na pedra fita que ten a fendedura, Roibén estuda cando vai ser a primeira
noite que as tebras gañan á luz, a noite que precede ao primeiro día
do ano. Para nós é moi importante saber cal é esa noite pois dependendo do número de “pitas” que se observen poderemos predicir
como van ser as colleitas no ano que comeza. Pero ademais, cando
a escuridade precede a luz deste día honramos os defuntos así pois
os druídas entre os que estou, dirixímonos cuns fachos ao monte que garda os restos dos que viviron antes ca nós. Alí durante 3
noites, imos abrindo as grandes tumbas e colocamos ofrendas para
que saiban que os dignificamos. Tamén visitamos o lugar a carón
do castro, onde descansan as cinzas dos nosos veciños e parentes
falecidos, dentro de olas de barro. Arranxamos os enterramentos,
deixamos ofrendas e lume aceso a rentes das sepulturas e coas cinzas deste lume pintamos os rostros como protección fronte aos espíritos malvados. Mentres na aldea, en todas as vivendas se prepara
un lume especial e alimentos de máis para compartir cos defuntos se nos visitan. Os rapaces fan colares coas primeiras castañas
do ano e carautas cos nabos, recordando aqueles tempos nos que a
guerra facía que as cabezas dos inimigos pendurasen das murallas
como protección.
Esta noite os avós, celebran un banquete na gran casa ao que están
invitados os que asisten ao primeiro Oenac do ano. Cando estabamos en plena cea o avó Brigo, que levaba uns días delicado, faleceu.
A avoa Ainé desolada, di que os devanceiros viñeron por el nesta
noite dos mortos sen sequera deixarlle despedirse. A partir dese
momento os veciños da aldea veñen presentar os seus respectos á
casa de Brigo e en especial ao meu pai Artai que será; éo xa, o próximo prínceps do territorio.
Os funerais do avó son como corresponde a un rei de Brigancia,
moi concorridos. Seguindo os seus restos fomos todos, conformando unha enorme serpe chorosa á que se lle ían acaroando máis e
máis persoas en silencio, só profanado polos berros e o son gutural
das mulleres que fan a función de carpideiras pois non está ben
visto que as persoas da realeza choren en público. Cando chegamos
á pena dos corvos preto da Tor Breogán, Roibén e os demais druídas
da comarca, colocaron o corpo do rei sobre unha pira e prendéron-
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lle lume mentres todos observabamos a morte do sol e pensabamos
que o gran lugh levaría a Brigo consigo á illa da xuventude.
Cando o corpo do rei era unha morea de cinzas, recollemos todo o
que puidemos e introduciámolo dentro dunha vasilla de barro que
o oleiro máis vello de Brigantia fixera para el. Cando a avoa viu as
cinzas sentiuse mal, eu fun darlle a man pero ela repúxose e dixo;
“regresemos” cunha voz que tentaba ser a serena e firme dunha raíña pero na que eu percibira por primeira vez a dunha simple anciá
vulnerable. Doíame a falta do avó pero máis aínda se cabe a enorme
tristura da avoa Ainé.
Coa urna cineraria portada pola súa garda persoal, regresamos ao
Castro. A casa principal estaba dividida en varias dependencias,
nunha delas tiña o banco corrido decote e estaba decorada coas armas e escudos de grandes guerreiros. No centro da estancia había
un lugar que tiña sempre lume aceso, non era un fogar, era un lume
para recordar algo...o descanso do fundador de Brigantia; o gran
rei Breogán. A carón deste depósito, fóronse enterrando os restos
cremados dalgúns dos gobernantes posteriores da cidade e agora
tamén o serían os de Brigo.
Ao dia seguinte, sen tempo de chorar o avó, tería lugar a cerimonia
de entronización. O pai sería confirmado como novo prínceps, pois
o territorio non pode estar sen rei. Ao chegarmos á casa, deille un
bico; o próximo rei de Brigancia tiña a faciana tristeira e cansa polas intensas emocións vividas en poucas horas; ademais de falecer
o seu rei e o seu pai, falecera o que podería ser o seu mellor conselleiro; os druídas son sen dúbida grandes coñecedores dos asuntos
do estado pero nin a Brigo, nin a ningún rei lles interesa depender moito dos sacerdotes... Despois de que se retirase a descansar,
meu irmán Mato mais eu fundímonos nunha longa aperta, como se
quixésemos librarnos de tanta dor e dunha desacougante sensación
de termos entrado definitivamente no mundo dos adultos.
Cando abriu o día miña nai xa levaba tempo de pé, demasiadas
cousas pasaban pola súa cabeza que non a deixaban durmir. No
Samaín hai unha grande actividade para preparármonos para a
friaxe; sacrificamos as vacas máis vellas e algúns porcos, salgámolos e afumámolos para que se conserven durante este período, almacenamos as últimas colleitas de avea e trigo e recompilamos os
froitos secos na medida en que van madurando. Tamén se revisan
as colmeiras e demais estruturas das vivendas para non termos problemas durante o mal tempo. gardamos cervexa, leña e o viño posto
que co inverno se interrompe a navegación e o comercio. As mulleres prepáranse para o traballo do tear e o anciñado e fiado do liño
que teñen lugar nestas longas noites. Pero non eran estas angueiras as que a tiñan desvelada, senón a preocupación polo repentino
cambio de vida; ser a muller principal do territorio era algo que
sabía que ía chegar pero non pensou que sería tan axiña, á parte
de que ela sentía a perda daquel vello vital e sensato que a acollera
como a unha filla, sen falsidades nin subterfuxios. E ademais tiña
outro motivo para estar inqueda, non tivera ocasión de contarlle ao
me pai que dentro do ventre levaba outro fillo, non llo quixera dicir
ata estar segura, pois xa perdera dous despois de nacer Mato. Agora
que levaba 3 faltas dende o día que fora con Alana á praia da illa
a chocar coas nove ondas, xa vía posible chegar ao final aínda que
sabía que a piques de cumprir 34 anos os riscos eran maiores e no
seu interior rogaba á deusa Brigantia axuda para chegar a bo termo.
Como sempre que se sentía inqueda por algo púxose a cociñar. Foi
procurar unhas landras, que o meu irmán apañara a tarde anterior,
das primeiras deste novo ano, e comezou a moer nelas para facer
uns pans aplanados que comíamos decote. Eu escoitei a súa trasfega
entre o fogar e o pequeno cabanote que nos servía de almacén e
logo o son da moenda, repetitivo e monótono, que sempre me deu
serenidade. Aínda hoxe cando escoito ese son me trae a lembranza
do rostro da nai e os olores das tortas. Despois puxo o pote no lume
cun pouco de graxa de porco, carne salgada e fabas, máis tarde incorporou as verzas e as castañas, hoxe vai haber un gran banquete
co motivo da entronización, pero en adiante terá que dosificar os
alimentos para que cheguen ata o Imbolc, tempo no que remata
o máis cru do inverno, paren algúns animais e hai máis caza nos
bosques...

A cerimonia de entronización, comezou ao pé do castro; o meu pai
sae pola porta principal ; a que se acha ao sur- leste e vai percorrendo ao longo da muralla de leste a oeste imitando o xiro do sol, para
obter a súa aprobación e que así o reinado sexa próspero. Despois
de dar 3 voltas a cabalo coa compaña dos guerreiros que forman a
súa garda, sae para percorrer os distintos lugares do territorio. Nunha xornada esgotadora, pasa por diante dos 12 castros que forman
parte dos seus dominios, en cada un deles ábrenselle as portas e
ofrécenselle agasallos en sinal de respecto e lealdade, tamén para
diante de cada pedra fita que fai as funcións de marco; límite do
territorio. En cada unha deposita algo de sangue dos animais que
foron sacrificados para a ocasión; o sangue do sacrificio serve para
que os deuses nos concedan prosperidade e paz. Nos santuarios dos
tres principais ríos, lanza armas a xeito de ofrendas á auga, para
acadar da deusa Navia protección para a tribo. Despois xa case no
solpor, chega á lubre, o bosque sagrado onde os druídas, alí todos os
homes e mulleres que poden asistir agardan por el. Roibén, Alana e
os druídas dos outros castros foron pendurando das árbores uns pequenos obxectos de bronce e cobre que teñen formas de machados,
carros, espetos ou caldeiros con decoracións coidadas que reflicten
as escenas da toma de posesión do territorio, levan os símbolos ou
elementos que teñen que estar presentes nunha entronización: o
touro e o urso, o torque, o caldeiro e un trenzado de crin de cabalo.
Todos agardamos en silencio, só se escoita o sopro do vento que
produce o son característico do chocar dos metais contra as ramas.
Dende o momento que entra na lubre, o aspirante desmonta da
egua e lévaa pola man ata o lugar do altar de pedra onde se realizará a cerimonia. A subida ata o altar con bastante pendente, supón
unha proba en si mesma, tendo en conta que xa leva todo o día sen
parar pero el camiña animoso levando no pensamento as palabras
que lle dixo a súa muller Apana antes de saír; un novo fillo estaba
en camiño, a renovación da vida sempre é motivo de alegría e un bo
augurio. O lugar do altar está formado por un grupo de grandes pedras que semella unha mole bastante impoñente, nun lateral fóronlle escavados uns chanzos que levan á zona superior. Aquí ten un
grande oco de forma rectangular no que foi engastada outra pedra
con forma de lousa, cor clara e considerables dimensións. Unha vez
chegado ao pé da pedra da tribo, o druída pídelle a Artai que deixe
nus os pés e que proceda a sacrificar a egua, pois para ser digno de
dirixir a nación debe demostrar que é quen de se desprender de
algo que valore moito. Artai con gran dor sacrifica a fermosa egua,
que mansa e confiada non ten tempo de se decatar do que lle vai
acontecer, logo os seus homes córtana en anacos e somérxenos nun
enorme caldeiro con auga fervendo para a súa cocción. Despois de
cociñada a carne do animal, subido sobre o altar come un pouco
desta cocción e despois invítanos a todos nós a comer. Isto garantirá
a unión do rei coa terra e traerá fecundidade e saúde.
Cando regresamos a Brigantia xa é noite, a sauna está preparada, o
ritual da auga e o paso pola pedra fermosa é necesario antes de entrar na gran casa principal onde ten lugar o banquete real. Sentados
no banco corrido por orde de importancia gozamos do momento,
aínda que eu vexo nos ollos do meu pai unha sombra de tristura;
sen dúbida pensa no avó Brigo que tan só dous días antes ocupaba o
lugar principal no banco. De repente decátome de que un corvo asoma pola ventá da vivenda. Recordei as ensinanzas de Alana sobre a
reencarnación;”os corvos un día foron homes”.
A pouco de rematar a sementeira do liño, no tempo en que as femias dos salmóns soben contra corrente, miña nai pariu un neno.
Todos Estabamos moi ledos porque os dous estivesen ben e gozando
da fermosa e regordecha criatura que viñera a ser a alegría da casa e
da avoa Ainé, que cando estaba co neno sentíase leda e reconfortada
e como a miña nai estaba moi atarefada en coidar do meniño eu
andaba a coidar da horta, en especial botáballe un ollo ás maceiras
que ela plantara cando chegou de Clunia acabada de casar co meu
pai. Mentres andaba con estes quefaceres aproveitaba para repasar
as leccións que Alana me ensinara nos últimos días, lembraba especialmente esa historia de Golamh, despois chamado Mil, fillo de
Bille e neto de Breogán que marchara a Escitia para coñecer a terra
dos seus devanceiros e despois de grandes aventuras regresou para
volver engrandecer Brigantia. Alana explicoume que a pedra que
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ocupa o oco do altar da tribo foi traída por Scota, a muller de Mil
que era unha princesa exipcia. “A pedra é o símbolo da nosa permanencia na terra polo tanto debe ser quen lexitime”; dixo Alana.
Cando estaba con estes pensamentos escoitei os vixías do castro
tocar o corno para advertir da chegada duns viaxeiros. Entre as
maceiras enxerguei as figuras dun grupo de homes que viñan escoltados por varios dos nosos que sen dúbida os interceptaron no
camiño do norte. Deixei o labor e fun onda os meus para saber quen
eran.
Cando entrei na casa observei un home que falaba co meu pai, as
nosas olladas cruzáronse. Era un home alto e ben parecido, cuns
engaiolantes ollos azuis de mirada doce e á vez profunda. De cando
en vez os nosos ollos atraíanse como se estivesen imantados e eu
empecei a lamentar o meu aspecto, coa roupa vella de traballar
na horta e sen peitear. Os meus pais escoitaban atentamente pero
decatáronse de vez da situación á par que Alana que sorría discretamente coa escena. Ademais do porte, non pasou desapercibida para
min a súa voz, máis que a dun home novo parecía a dun druída
maduro e douto nas artes da oratoria. Pero ademais de sentirme
atraída por el, as súas palabras resultáronme moi intrigantes...
Estaba a falar do seu país e da relación coa nosa nación. Proviña
da estirpe dos gaedil. O seu nome era Ith, puxéranllo en recordo
do fillo do gran Breogán, concretamente era descendente de Eremhon o fillo de Mil que naceu en Brigantia. Contaba que os seus
gobernaban o territorio do norte de Eire dende que o seu devanceiro Eremhon repartiu a illa co seu irmán Eber o Branco, despois de
gañar a guerra cos Tuatha de Dannan; vingando así morte de Ith.
Viaxaba a Brigantia cumprindo unha promesa ao seu tio Finn, o
druída e xefe da súa tribo. Dixo que a súa cidade se chamaba Dunada, e que fora fundada por Eremhon. Despois de transmitir os
mellores desexos de parte da súa tribo, fíxolle un aceno a un dos
seus homes o cal trouxo un cofre que abriu diante de todos e sacou
uns valiosos obxectos de ouro e prata como presente; un torque, un
brazalete, un cinguideiro cun puñal, varias diademas decoradas e
unhas arracadas que foron a admiración de todos. Cando rematou
a presentación o meu pai, como lle corresponde a un rei, cumpriu
as normas de hospitalidade e ofreceulles un gran banquete, pero
antes invitounos ao ritual da auga na nosa sauna.
Con Ith na nosa casa Alana parecía apurar as miñas ensinanzas,
eu facíalle preguntas sobre Eire pois despois de vivir os meus dezaseis anos en Brigantia e como moito percorrer o territorio que
abranguía a comarca, estaba a descubrir un mundo ao outro lado
do mar do que me falaban decote pero que nunca percibira como
real, senón como algo lendario. Aos poucos días comezaba a terceira festividade importante; Cando a natureza muda da metade escura da roda do ano á metade da luz. Neste tempo as flores enfeitan
a paisaxe e as árbores locen a cor verde limpa das follas novas. Os
druídas adoitamos facer unha gran cacharela no Nemetón con 9
madeiros de 9 árbores distintas e carrexados por 9 persoas diferentes. Cos rescaldos deste lume iremos prendendo os fogares de todas
as vivendas que foron apagados esa noite, pois ao contrario que no
Samaín en que se poden ver todas a fogueiras dos castros veciños
alumeando á noitiña, en Beltaine prendemos ao amencer para renovar o lume saudando ao sol. Tamén polo fume desa cacharela
pasaremos todos, incluíndo o gando, para saír purificados.
Para a festa de Beltaine regresan os mozos dos córios que deixaran
a seguridade da aldea tras as celebracións do Samaín para pasaren
o tempo da friaxe fóra, ata esta data, nunha sorte de adestramento
para se faceren máis fortes sobrevivindo por si. Entran fachendosos e contando mil aventuras e son a envexa dos máis pequenos
que devecen por saber todo o que viviron e anhelan o momento de
formar parte desta irmandade, superar a proba e acadar o status de
guerreiros.
Para as celebracións adobiamos as casas, e tamén escollemos unha
árbore para decorala con cintas feitas de flores e froita como agradecemento aos deuses por renovar a vida. De noite facemos unha festa
gozando da abundancia de comida propia da estación e cantamos e

bailamos bebendo hidromel e cervexa. Cando rematou a cea comecei a danzar cos demais mozos e Ith achegóuseme. Eu fixera unha
coroa con flores e puxera o mellor vestido de liño ao que lle cosera
unhas pequenas doas douradas que me dera miña nai e esmerárame un pouco no peiteado. El, sorprendentemente, resultou un bo
bailarín e divertímonos moito, cando parou a música bicámonos e
souben que xa nada podería separarnos.
Antes da celebración do lugnasad; o tempo do esplendor do verán,
Ith mais eu emprenderemos a viaxe. Estou tan namorada que non
temo a separación dos meus, nin a singradura polas ”praderías de
Lir”, como lle chama Ith ao mar. Antes de partir imos a Clunia a visitar a Tor Breogán e poder pasar un tempo na cidade e na compaña
dos avós Brisda e Muriel. Cando estamos a achegarnos Ith queda
impresionado pola lingua de area que nos separa da illa e di que
é moi parecida á súa cidade Dunada, só que alí desemboca un río.
Fascinado pola beleza da cidade e a amabilidade dos seus habitantes que o acollen como a un dos seus, comprácese deste tempo que
quizais non se repita. En Clunia viven do comercio e da pesca de
baixura. Pero agora o avó acompáñanos á zona máis protexida da
baía, quere ensinarnos o que se está a construír; uns depósitos de
forma cadrada que Brisda nos explica que terán a función de albergar unhas salsas onde se somerxerá o peixe; fábrica de salgadura,
chamoulle el. Sen dúbida isto era moi importante para conservar
o peixe durante moito tempo e impulsar o comercio, sentín unha
mestura de orgullo e pena ao saber que o meu destino non me permitiría compartir o remate desta empresa e participar do futuro da
miña xente. A torre está como sempre, impresionante e poderosa,
presentamos os nosos respectos ao mar dende o alto e tamén ás
tumbas dos devanceiros que esvaran pola aba da montaña que mira
cara á torre. E especialmente á tumba monumento con forma de
barco dedicada a Ith, o principal causante do noso destino.
Despois dos marabillosos días na compaña dos clunios, regresamos
a Brigantia, como sempre que regreso da illa teño os sentimentos
encontrados; non quero partir de Clunia, pois sempre son moi feliz
alí pero cando chego á casa decátome do que a botaba en falla.
Ith cóntanos os seus planes de conquistar o territorio que se atopa
no norte de Albión e formar un gran reino que una o norte de Eire
con esas zonas altas ás que quere poñer o meu nome. Os meus pais
mais unha comitiva de nobres entre os que están os druídas escoitan admirados e dinlle que sen dúbida o espírito do fillo de Breogán
está nel. Facémoslle unha visita á pedra da nación, é un momento
emocionante para os que viñeron de Eire ver a Pedra que trouxo a
raíña Scota dende Exipto.” Ail Fionn”exclaman eles na lingua, que
significa ”pedra branca”. O meu pai dille que cando marchemos levaremos unha parte da pedra connosco así cando creemos o novo
reino poderemos darlle autenticidade pois “a pedra é o símbolo da
nosa permanencia na terra polo tanto debe ser quen lexitime.”
E así foi a historia do traslado da pedra do destino ou da nación a
Dunada en Eire, e eu con ela. Dende entón fun moi feliz con Ith, os
fillos que tivemos e as xentes destas terras; a miña estirpe, os ártabros; Falta moito para crear o reino das Dal Riadas pero sei que así
será, aínda que eu non o chegarei a ver. Seguirei aprendéndolles aos
nenos a historia do pasado e paseando pola seara nesa hora da tarde
na que a quietude semella envurullar todo...sentindo esa morriña
que me di que unha parte de min segue no outro lado do mar; na
aldea na que me criei e nos rostros dos que alí amei...

Dedicatoria
Para o meu irmán Alex, polos tempos de Asterix e Obelix.
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NOTICIAS Y NOVEDADES

OBO presenta una
nueva guía de
protección contra
sobretensiones
para LED
Rayos y sobretensiones representan
un riesgo para cualquier inversión en
iluminación LED, tanto en lámparas
de alumbrado público como en naves
industriales y edificios comerciales.
La nueva guía de OBO Bettermann
muestra la mejor manera de proteger
los sistemas de iluminación contra
rayos y sobretensiones y alerta sobre
los riesgos que existen en función de
la ubicación de la instalación.
Las luminarias LED se utilizan cada
vez más debido a su intensidad y su
eficiencia energética. Los mayores
gastos de inversión se compensan
gracias a su longevidad. Como regla
general, los costes de reemplazo son
muchas veces más altos que los propios componentes electrónicos. Esto
hace que sea aún más importante
que la luminaria LED no esté dañada
prematuramente. Aquí es donde los
sistemas de OBO entran en acción.

La guía LED explica claramente qué
medidas de protección deben aplicarse para cada situación, ya sea en
la cabeza de la farola, en la caja de
conexiones del poste, o en el cuadro de control del sistema. La guía
muestra las medidas de protección
efectivas, por ejemplo, utilizando la
protección combinada tipo 1+2 V50
y el dispositivo de protección tipo 2
USM-LED 230.
La protección adecuada contra rayos
y sobretensiones para la iluminación
interior en industria y recintos deportivos también se describe en la guía.
Además se explican los tipos de instalación necesarios para un sistema
de protección externa, así como la
protección contra sobretensiones
para todo el sistema, cuadros eléctricos y luminarias individuales.
La guía de LED de OBO ofrece una visión práctica sobre la los dispositivos
de protección que se deben colocar
delante de los controladores electrónicos de LED, que crean una barrera
segura contra los picos de tensión.
Así es como se garantiza la longevidad de las luminarias LED y, al mismo tiempo, se protege la inversión.
La guía está ya disponible en formato
electrónico en www.obo.es

Control y gestión
eficiente de la
energía con el
reloj programador
astronómico CHDTR20
Chint Electrics dispone de una de las
gamas más completas de Programación y Control, dentro del segmento
de Control y Gestión Eficiente de la
Energía. Una de las referencias estrella es el Reloj Programador Astronómico CH-DTR20. Un interruptor
diseñado para controlar las cargas
luminosas y de otros equipos eléctricos en función de las horas de amanecer y el ocaso.
El CH-DTR20 cuenta con un programador de ajuste automático sin
necesidad de mantenimientos posteriores. El usuario selecciona la posición geográfica eligiendo la ciudad
más próxima a su población, y el reloj
astronómico se programa automáticamente para optimizar las funciones
de encendido y apagado.

El tamaño, optimizado por Chint Electrics para que sólo ocupe dos módulos DIN, le convierten en el equipo
ideal para cuadros donde hay poco
espacio disponible. Su instalación y
programación son extremadamente
fáciles, con una fácil interfaz visual
en pantalla de cuarzo.
El CH-DTR20 funciona a 230Vca,
con 2 canales, programación diaria,
semanal, e incluye períodos vacacionales. Los cambios de horario
invierno-verano son automáticos, y
permite seleccionar la ubicación en
una lista directa de ciudades o bien
por coordenadas geográficas.
El equipo diseñado por Chint Electrics permite establecer una gestión
eficiente del consumo eléctrico, donde el cliente final se beneficia de un
importante ahorro económico.
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Schneider Electric
actualiza el
software online
Ecoreal Quick
Quotation

Solución Wi-beee,
Smart Plugging
http://wibeee.circutor.com/

Es una herramienta online para
la cotización rápida de cuadros
eléctricos de hasta 630A
Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y líder en
eficiencia energética, ha anunciado
el lanzamiento del software Ecoreal
Quick Quotation actualizado, una herramienta online que ahora permite
configurar cuadros eléctricos de hasta 630A. Anteriormente, el software
de cotización rápida se podía utilizar
con cuadros de hasta 160A.
Se trata de una herramienta concebida para optimizar el diseño de cuadros eléctricos, ahorrando tiempo,
reduciendo al mínimo los posibles
errores y creando soluciones optimizadas a nivel técnico. Asimismo, al
ser online, permite el acceso en cualquier momento y lugar desde un PC o
una tablet. La aplicación, basada en
la nube, ha sido diseñada para aportar valor al negocio de distribuidores,
cuadristas, instaladores y electricistas. Es un configurador en línea que
permite simplificar el diseño de cuadros eléctricos de hasta 630A, generar un listado de material y obtener
valoraciones en poco tiempo.
“Ecoreal Quick Quotation es una
herramienta de fácil uso que ayuda a nuestros partners a configurar
y generar cotizaciones de cuadros
eléctricos para sus clientes”, explica Xavier Rodríguez, Director de la
actividad Baja Tensión de Schneider
Electric. “Los datos generados también pueden ser almacenados en la
nube, fiable y segura, de Schneider
Electric, lo que permitirá acceder
al documento a cualquier hora y en
cualquier lugar. A través de la nube,
el documento también puede ser
compartido de manera segura con
clientes o partners durante cualquier
etapa del proceso o exportada a
una hoja de cálculo Excel. Además,
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somos pioneros en la provisión de
una herramienta que transforma la
configuración del cuadro a un cuadro
inteligente con sólo presionar un botón”, añade.
Compatible con tablets, el Ecoreal
Quick Quotation es la herramienta
pionera de soporte para la configuración y cotización rápida de cuadros
de distribución eléctrica. Una vez elegidas las principales características
del cuadro eléctrico, Ecoreal Quick
Quotation propone al usuario la solución más adecuada para su sistema.
A continuación, el software verifica
toda la aparamenta necesaria, optimiza la solución y propone el cuadro
eléctrico, permitiendo la visualización
en tres dimensiones. La imagen se
puede agrandar, desplazar e inclinar. Ecoreal Quick Quotation también
contiene múltiples comodidades,
como la posibilidad de descargar la
vista frontal del cuadro eléctrico en
un fichero, así como el listado de materiales. También es posible grabar y
gestionar el proyecto.
El acceso y registro a la aplicación se
realizan a través del enlace: https://
ecoreal.schneider-electric.com

Wi-beee es un nuevo método para la
adquisición de datos eléctricos a fin
de facilitar la toma de decisiones a
la hora de comprender el uso de la
energía eléctrica. Nuestra tecnología, cuya fijación es mediante clip,
está basada en el sistema patentado
DINZERO y consiste en fijar de forma sencilla el equipo en el cable o
simplemente en la parte superior de
un PIA (Pequeño interruptor automático). Una vez encendido, empezará a
convertir los parámetros medidos en
información que se envía mediante
una conexión inalámbrica.
Estas unidades, que se pueden colocar en cualquier punto de la ins
talación, nos ayudan a detectar
cualquier punto conflictivo en el que
la energía no se utilice de forma eficiente y, de esa forma, contribuir en
gran medida a reducir drásticamente
el consumo de energía mediante la
activación remota de alarmas cuando
se superen los límites deseados.

plataforma web (Configuración del
perfil de usuario, visualización, predicción y análisis de datos).
Se adjunta imagen de la instalación
física:

Una vez instalado el equipo de medida, genera una red WiFi denominada
WIBEEE. El usuario puede conectarse al equipo mediante la WibeeeAPP
(IOS o Android) que puede descargar
gratuitamente del APP market place
de IOS o Android, o mediante la página web del propio equipo. El usuario
puede visualizar los parámetros medidos, configurarlo o bien conectar
a Wibeee a su router WiFi para que
envié y registre los datos medidos al
Cloud de Wibeee.
Con Wibeee conectado a internet, el
usuario podrá visualizar datos instantáneos o históricos mediante su
Smartphone o bien recibir alertas
configuradas por el mismo. Conectándose a la plataforma web para
consultar sus datos, realizar análisis,
configurar su perfil de usurario, etc.

Todas estas demandas de energía se
registran adecuadamente en la base
de datos en el Cloud o integrándola
en cualquier plataforma del mercado.
Mediante la solución se pueden tomar las decisiones correctas en el
ámbito de la gestión de eficiencia
energética.
La solución cuenta con los siguientes elementos: Sensor de medida
Wi-beee monofásico o trifásico
con comunicaciones inalámbricas
WiFi, WibeeeAPP para Smartphone
(Configuración, visualización de parámetros eléctricos en tiempo real,
análisis de datos históricos y alertas),
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Frases para la reflexión
Esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona, es
como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano.
Bruce Lee.

Felices los que saben reírse de sí mismos,
porque nunca terminarán de divertirse.
Santo Tomás Moro.

No importa cuántos errores cometas, siempre estarás
por delante de aquellos que no lo intentan.
A nthony Robbins

Si me caí es porque estaba caminando y
caminar vale la pena, aunque te caigas.
Eduardo Galeano

Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca
al lugar en el que quieres estar mañana.
Walt Disney

Cuenta tu edad por los amigos hechos, no por los años. Cuenta
tu vida por las sonrisas vividas, no por las lágrimas.
John Lennon

La única manera de conservar la salud es comer
lo que no quieres, beber lo que no te gusta y
hacer lo que no preferirías no hacer.
M ark Twain

Todos queremos obtener felicidad sin dolor, pero no
se puede tener un arcoiris sin un poco de lluvia.
A nónimo

Aquello que para la oruga se llama fin del mundo,
para el resto del mundo se llama mariposa.
L ao -Tse
La mente que se abre a una nueva idea
jamás regresa a su tamaño original
A lbert Einnstein

Rincón para el humor
“O Lecer de Isolino” Publicado en La Voz de Galicia por Xaquín Marín

Hay dos días de la semana por los que no
debemos preocuparnos: Ayer y Mañana.
el único día valioso es HOY.
A nónimo
Llenarse de ira es como agarrar un carbón
ardiente con la intención de arrojárselo a alguien,
somos nosotros los que nos quemamos.
A nónimo.

SOCIOS COLABORADORES DE ASINEC

TODO EL MATERIAL ELÉCTRICO
QUE NECESITAS Las mejores marcas.

El mejor soporte técnico.

 El mejor servicio.

A Coruña
Carretera Baños de Arteixo, 18
15008 A Coruña
A Coruña
Tel. 981.173.300
Fax 981.177.687

Ourense
Rúa dos Tecelans, 3, Nave 5-6
32001 Ourense
Ourense
Tel. 988.511.729
Fax 988.375.833

Santiago De Compostela
Vía Faraday,41A
15890 Santiago De Compostela
A Coruña
Tel. 981.555.804
Fax 981.572.648

Vigo
Carretera de los Molinos, 7-9
36213 Vigo
Pontevedra
Tel. 986.210.024
Fax 986.299.701

Villagarcia De Arousa
Rua Barbeitos, 7, Rubianes
36619 Villagarcia De Arousa
Pontevedra
Tel. 986.501.407
Fax 986.504.507

