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O EX PRESIDENTE da Xunta
de Galicia, Xerardo Fernán-
dez Albor, recibiu esta sema-
na no edificio de Fonseca a
Insigna de Ouro da Universi-
dade de Santiago de Com-
postela da man do reitor da
institución, Senén Barro
Ameneiro. 

O acto, ao que acudíu o
presidente da Xunta, tamén
servíu para presentar ‘Gali-
cia, 25 anos despois. Home-
naxe a Gerardo Fernández
Albor’, unha obra coordina-
da polos profesores Marceli-
no Agís e Manuel Freire Ga-
rabal e editada pola propia
universidade.

Figura imprescindible
No limiar do volume, o rei-

tor compostelán cualifica ao
ex presidente como unha “fi-
gura imprescindible para en-
tender a historia contemporá-
nea de Galicia”, segundo fixo

público o Xornal da USC. Ade-
mais, Barro destacou o “deci-
dido apoio” que Albor mos-
trou á universidade compos-
telana así como o seu traballo
docente na Facultade de Me-
dicina sen esquecer o seu la-
bor como presidente do ac-
tual Consello Social.

Pola súa banda, Alberto
Núñez Feijóoeloxiou a traxec-
toria do seu predecesor ase-
gurando que se trata dunha
“figura capital do noso pasa-
do que gobernou con exem-
plos nun momento da histo-
ria en que Galicia estaba orfa
deles”, dixo a través dun co-
municado  de prensa. 

Ademais, e en palabras
do presidente da Xunta, a
personalide de Albor “sinte-
tiza o que fomos, o que so-
mos e o que queremos ser”,
tal e como se recolle no libro
que o homenaxea. Deste,
Feijóo salientou a descrición
ofrecida polo seu neto, quen
destaca “a súa paixón por

transmitir valores”. Así, o
xefe do Goberno galego en-
gadiu que o legado de Albor
continúa vixente na actuali-
dade ao enmarcarse “na co-
rrente das democracias mo-
dernas”. 

Na súa intervención no
acto en Fonseca, Feijóo cali-
ficou ao ex dirixente da Xun-
ta como “un especialista en
reunificacións” e “un exper-

to en demoler muros coa for-
za inmensa do sentido co-
mún e a tolerancia”. 

“Os galegos ven nel un
dos seus, e el ve nos galegos
o país soñado polo galeguis-
mo cordial e goberna con
eses valores”, asegurou  o
presidente antes de resaltar
que Albor “axuda a unificar á
Galicia saída da negra som-
bra”, e que pertence a unha

xeración de “bos políticos e
boas persoas”.

Ao final da súa interven-
ción, o presidente Feijóo co-
mentou que Xerardo Fernán-
dez Albor forma parte dunha
xeración de políticos que
“desminten unha teoría que
formula Maquiavelo, chega
ata Max Weber e ten enOrte-
ga y Gasset o seu epígono
español”. 

O reitor sinalou o
traballo docente
de Albor en
Medicina

!

ALBOR RECIBE A
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As eleccións na USC serán o
próximo 5 de maio
O martes 5 de maio celebraranse as eleccións á USC
que elixirán ao novo reitor, os representantes no
Claustro e nos consellos de departamento. Os candi-
datos poderán presentarse ata o 19 de abril.

XOSÉ PEREIRA, DECANO DE XORNALISMO
O profesor da USC Xosé Pereira tomou posesión hai uns días do seu novo cargo como Deca-
no da Facultade de Ciencias da Comunicación. Pereira, de 33 anos, é o primeiro estudante
da universidade compostelá que ocupa o cargo nesta facultade, e márcase como obxectivo
converter este centro nunha referencia a nivel mundial.

O MÁSTER DE COMERCIO EXTERIOR FOI
CLAUSURADO NUN ACTO MULTITUDINARIO  
O pasado 18  de febreiro clausurouse a edición XVIII do Master en Dirección e Xestión de Co-
mercio Exterior da USC, nun acto no que estiveron presentes Senén Barro, reitor da Univer-
sidade, Javier Guerra, Conselleiro de Economía e Industria da Xunta, Máximo Pló, Vicerreitor
de Oferta Docente e Espazo Europeo da Educación Superior, María Teresa Cancelo, Decana
da Facultade de CC Económicas e Empresariais, e os directores do Master, José Carlos de Mi-
guel eMiguel Otero. Ademais, tamén asistiron unha vintena de directivos das empresas ga-
legas que colaboran co Master, que naceu hai 18 anos organizado pola USC coa colabora-
ción da Consellería de Economía e Industria. Barro destacou a aposta pioneira dos directo-
res, nunha época na que a internacionalización é máis un obxectivo que unha realidade.

Albor é unha
“figura capital do
noso pasado”, 
dixo Feijóo
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