
Historias da mili
eu adorado avó fixo 
a mili en Melilla e 
ás veces tiña morri-
ña dos anos que pa-
sara no continente 
africano cando era 
rapaciño para licen-
ciarse no Grupo de 

Forzas Regulares de Infantería 
«LARACHE», Alcazarquivir.
    Grazas a Hamid («Marrue-
cos te espera») cruzei en xuño 
o país en varios días para facer 
unha noite no deserto. Comeza-
mos ruta en Ouarzazat coñecida 
como a porta do deserto.
    Alí rodáronse: Astérix e Cleo-
patra, Lawrence de Arabia (1962), 
A guerra das galaxias (1977), 007: 
Alta tensión, A momia (1999), 
Gladiator (2000), de aí que lle 
chamen o Hollywood de Áfri-
ca. Neste entorno de película re-
cordaba que meu avó fóra o que 
sempre me apoiara no soño de 
ser actriz, o que me alentara e 
acompañara. O que me deu ás e 
o que foi «raíces».
     Despois Hamid levounos ao 
Val das Rosas, cheo de aromas 
embriagadores, formado por hec-
táreas de rosais, todo da cor das 
princesas Disney, os taxis tamén. 
Alí volvín a pensar no que meu 
avó vivira había 70 anos atrás 
e como namorara destas cores, 
cheiros e luz naquel momento xa.
    Seguimos camiño ó deserto 
parando nunha cooperativa de 
aceite de argán onde as rapaciñas 
nos ensinaron a moer as amén-
doas e sacar o ouro líquido tan 
cotizado na cosmética europea.
    Visitamos depósitos de fósiles 
mariños, paraíso para os amantes 
da paleontoloxía e mineraloxía. 
Na pena espida: Trilobites,Am-
monoideos, Orthoceras e Gonia-
tites (entre outros).
    Cando fixen a maleta metín 
unha foto del, uniformado, para 
facer unha foto da foto. A «me-
ta-foto», _dixen eu.
    «Abuelo» sempre tivo ganas de 
volver alí. Tan preto e tan lonxe.
A última vez que vin a foto, foi a 
noite no deserto.

*Estíbaliz Veiga é actriz natural 
de Barreiros (páxina web: esti-
balizveiga.com).
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Orgullo mariñano

María José Cuesta é a orgullo-
sa directora do IES San Rosen-
do de Mondoñedo, centro ma-
riñano que este ano superou 
as expectativas do propio per-
soal docente e logrou situar-
se á cabeza dos institutos ga-
legos nos exames da selectivi-
dade. O seu alumnado, cunha 
nota media de 7,8 nesta proba 
de acceso á universidade, so-
bresae por un expediente aca-
démico impresionante. 

Preguntámoslle á directo-
ra do San Rosendo cal é o se-
gredo do centro mindonien-
se para posicionarse durante 
máis de cinco anos consecu-
tivos nos postos máis altos no 
que respecta ó expediente dos 
seus alumnos, e a súa respos-
ta non puido ser máis clara e 
concisa: «É todo cuestión de 
traballo por parte do alumna-
do e dun profesorado moi pre-
parado e implicado coa edu-
cación dos rapaces. Non po-
demos esquecer o apoio fa-
miliar, que é fundamental no 
desenvolvemento académico 
dos nenos».

Mondoñedo está, pois, moi 

«Non hai unha receta para ter as notas 
máis altas; hai traballo e implicación»
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María José Cuesta, diante do edificio do IES. FOTOS: XAIME F. RAMALLAL

orgulloso da súa xuventude, e 
o que amosan estes datos é que 
non importa o lugar ou zona, se-
xa máis grande ou máis peque-
no, senón o interese e a motiva-
ción dos estudantes por aprender 
e superarse a sí mesmos. «Non 
temos nada que envidiar ós ins-
titutos dos grandes centros ur-
banos. Aquí intentamos satisfa-
cer as demandas dos nosos alum-
nos na medida do posible», ase-
gura María José con satisfacción. 

Porén, ser un centro educativo 

nunha vila como a mindonien-
se ten as súas desvantaxes: «A 
veces, ter poucos alumnos é un 
problema, xa que non podemos 
ofertar todas as materias que nos 
gustaría ó nun cumplir co núme-
ro mínimo de alumnos esixido». 

Non obstante, o IES San Ro-
sendo acada unha compensación 
dentro da súa actividade acadé-
mica coa destacada implicación 
dos profesores. É tal que se orga-
nizan dende o centro moitos pro-
xectos extraescolares e, incluso, 

intercambios con estudantes 
de outros países. 

Todo isto favorece a curio-
sidade e participación dos ra-
paces en actividades lúdico-e-
ducativas dende unha idade 
moi temperá, propiciando 
posteriormente uns resulta-
dos académicos extraordina-
rios, engade a directora. E son 
precisamente estes resultados 
os que sitúan ó IES San Ro-
sendo entre os mellores da 
nosa comunidade dende hai 
anos. Isto é un claro exemplo 
da importancia de contar cun 
persoal docente implicado. 

«Non hai unha receta máxi-
ca. Todo depende do esforzo 
e da dedicación de docentes 
e estudantes», finaliza María 
José Cuesta.

O IES mindoniense está á cabeza dos institutos galegos na nota da selectividade

María José Cuesta
Directora do IES San Rosendo de Mondoñedo

«É un orgullo ser 
a directora dun 
centro educativo 
que sobresae
polo nivel 
académico do
seu alumnado»
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Más de cien niños disfrutan ya de 
las colonias de verano que orga-
niza el Concello de Ribadeo desde 
la delegación municipal de Xuven-
tude. Son menores de 3 a 12 años 
que este mes lo están pasando pi-
pa, como se suele decir coloquial-
mente hablando.

De colonias de 
verano en Ribadeo
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