
ALGO QUE ROSMAR
ERAN BÁRBAROS OS
BÁRBAROS?
Descubre os costumes dos 
pobos xermánicos medievais

Revista de difusión educativa
Nº 1 - Maio 2019

PUBLICIDADE
CONTROVERTIDA
Vale todo para anunciar os 
produtos?
As sombras da publicidade 
da moda

DÉFICIT
ENERXÉTICO

A realidade sobre a 
situación enerxética

O QUEBRANTAÓSOS
O limpador dos nosos 

montes

O CÓDIGO DE
HAMMURABI
Que dicían as primeiras 
leis da historia?

O FASCISMO
Claves do ascenso ao poder 
de Hitler e Mussolini

LUTERO
O home que desafiou 

ao Papa

NA MIÑA TERRA
Augas de Compostela



ALGO QUE ROSMAR
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

16

17

18
19

BENVIDA

CULTURA

O CÓDIGO DE HAMMURABI: O NÚMERO 1
OS COSTUMES BÁRBAROS
REÚNENSE DE NOVO AS DÚAS RELIXIÓNS PREDOMINANTES EN EUROPA, 500 ANOS DESPOIS DA SÚA RUPTURA
O FASCISMO

CIENCIA

A ENERXÍA E O DÉFICIT ENERXÉTICO
CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS
OS CABALOS DE VAPOR
CONTAMINACIÓN ELECTRÓNICA
OS MECANISMOS NA VIDA COTIÁ
BOEING PATENTA O PRIMEIRO CAMPO DE FORZA
CAUSAS NATURAIS MÁIS IMPACTANTES EN ESPAÑA
QUEBRANTAÓSOS: O LIMPADOR DOS NOSOS MONTES

Na miña terra

A AUGA DE COMPOSTELA

Actualízate

AS NOVAS MÁIS DESTACADAS DOS NOSOS TEMPOS

O PETO CURIOSO

PEPSI RETIRA O ANUNCIO “OFENSIVO”
O “ICE BUCKET CHALLENGE” ESTÁ MOI PRESENTE NA VIDA DAS PERSOAS



BENVIDA
ALGO QUE ROSMAR é un proxecto ideado e posto en marcha por parte do 
profesorado de secundaria, concretamente, Dori, Patricia e Noel 
co que se pretende dar un espazo ao alumnado para a difusión de 
contidos de diversa índole.

ALGO QUE ROSMAR é unha revista dixital que recollerá temas variados de 
interese xeral relacionados coas materias da Educación Secundaria 
Obrigatoria.

ALGO QUE ROSMAR buscará chegar a alumnado, profesorado e familias co 
obxectivo de resultar un medio de entretemento á vez que  os au-
tores dos artigos desenvolven as competencias clave da etapa edu-
cativa na que se atopan.

ALGO QUE ROSMAR foi o nome proposto e elixido polo alumnado para  un 
proxecto que comeza neste número e do que se espera que continúe 
no tempo.

ALGO QUE ROSMAR davos a benvida.

Noel Vázquez
Editor de ALGO QUE ROSMAR 
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CULTURA
O código de Hammurabi é un código que enu-
mera as leis que recibiu Hammurabi do deus Mar-
duk  para fomentar o benestar entre as xentes; 
actualmente atópase no museo de Louvre (París). 
Está gravado nunha estela de diorita e basalto ne-
gro, construido durante o reinado de Hammurabi 
(1792-1750 a.C.), en Mesopotamia durante o im-
perio Babilónico. O seu obxectivo era homoxenei-
zar xurídicamente o reino de Hammurabi, ten so-
bre 3780 anos de antigüidade. O 
código de Hammurabi é un códi-
go que ten leis positivas para a ac-
tualidade e outras que sorprenden 
hoxe en día, coñécese como  o pri-
meiro código de leis do mundo.A 
pesar da penas impostas polas leis 
e tendo en conta o contexto da 
época, por unha parte podemos 
atopar algunhas leis “positivas” 
neste código e por outra parte 
tamén algunhas leis “negativas”:

A lei 40 e a 195 din “Para garan-
tía dun comerciante pode ven-
der o seu campo, horta ou casa 
(propios); o comprador poderá 
explotar o campo, horta ou casa 
que comprou” e “ Se un fillo gol-
pea ao seu pai se lle cortarán as 
mans.”Aínda que sorprenda que 
sexan violentas, podemos di-
cir que son “positivas” dado que 
a primeira di que cando alguén 
compra algo é a súa propiedade e 
o que o vende non o pode recla-
mar. A segunda, por unha parte é 
positiva porque fomenta que non 
exista violencia familiar pero por 
outra non porque se lle cortan as 
dúas mans a un neno.

As leis 209, 210 e 6 din “Se un 
home golpea a unha muller emba-
razada, o que lle provoca o aborto, 

entonces deberá pagar 10 shekels pola súa pérdi-
da”, “Pero se a muller tamén morre entonces a filla 
do agresor será sentenciada a morte” e “Se alguen 
rouba a propiedade dun templo ou da corte, será 
sentenciado a morte xunto co receptor do artículo 
roubado”
Isto reflicte perfectamente a base do código de 
Hammurabi, a lei do Talión “ollo por ollo, de nte 
por dente”. Son violentas como as anteriores, pero 
estas non teñen nada positivo. A primeira é nega-

tiva porque a muller quédase sen fillo 
e aínda que o que lle agredeu paga 
unha pérdida así, está perda non ten 
prezo.  A segunda apunta que tamén 
morrerá a filla do agresor a cal non fixo 
nada. A terceira lei é negativa porque 
é unha pena moi dura, morren tanto o 
que rouba como o que compra o ben 
roubado que ao mellor nin sabe que é 
roubado.

Como conclusión a isto o que podemos 
deducir sobre este código é que para a 
actualidade isto non é correcto e está 
moi mal visto. Pero nos non sabemos 
o que lles podía parecer na súa época, 
ao mellor isto era o correcto nos seus 
tempos. Os tempos cambian, e dende 
logo sen este código de leis as nosas 
leis non estarían porque non evolucio-
naríamos nas leis de igualdade. 

Leo González Calvelo
 

ALGO QUE ROSMAR
O CÓDIGO DE HAMMURABI: O NÚMERO 1
Toda a información sobre o primeiro código de
 leis do mundo aquí, neste artigo.
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CULTURA
Os bárbaros son pobos os cales na época romana 
vivían fóra do Imperio Romano. Estes comezaron 
a atacar ao Imperio Romano de Occidente sobre o 
470 d.C e acabaron con este no 476 d.C. Isto pro-
vocou que na Península Ibérica houbese pobos 
bárbaros dende o 476 d.C ata aproximadamen-
te o 711 d.C, (cando comeza a invasión musulmá) 
grazas a iso hoxe en día temos moitas influencias 
bárbaras, dende cos-
tumes ata palabras. 
Pero que é un pobo 
bárbaro? Un pobo 
bárbaro é un conxun-
to de xermanos di-
rixidos por un caudi-
llo. Cando se vían en 
perigo xuntábanse 
varias tribos.  

Pódense diferenciar 
varios pobos bárba-
ros: os suevos que 
quedaron no norte de 
Portugal e Galicia, os 
visigodos que queda-
ron en gran parte da 
Península Ibérica, os 
vándalos que queda-
ron no norte de Áfri-
ca, Sicilia, Córcega, Cerdeña e as Illas Baleares, os 
ostrogodos que quedaron en Italia e na costa do 
Mediterráneo, os francos que quedaron cunha 
gran parte de Francia, os saxóns que ocuparon 
parte de UK, os bretóns que ocuparon case toda 
UK e un pouco de Francia e os burgundios que 
ocuparon parte de Francia. Todos son orixinarios 
do norte de Europa.

Estes pobos tiñan a súa propia relixión, a nórdica. 
Nesta podemos diferenciar varios deuses xa que 
eran politeístas. Estaban os Æsir, comandados por 
Odín, entre eles podemos diferenciar a Thor deus 
do trono e da forza e Tyr, deus da guerra e da 
xustiza. Tamén están os Vanir, que son os deuses 

que están relacionados con todo que non sexa a 
guerra. Aínda que con tempo estes convertéronse 
ao cristianismo.

Estes pobos tiñan como base a familia na que o 
pai era o que mandaba aínda que a muller tiña un 
papel importante. Dentro das tribos o papel de 
caudillo non era hereditario se non que se gañaba 
por méritos na caza ou na guerra. Os homes ou 

cazaban ou ían a gue-
rra e as mulleres e os 
escravos traballaban 
no campo. Estes po-
bos eran nómades. 
Cando ían a guerra 
portaban: unha es-
pada, un escudo e 
normalmente só con 
algo que lle tapase a 
parte inferior do cor-
po ou espidos.

A verdadeira cues-
tión é se os bárbaros 
eran bárbaros. Para 
ser exactos hoxe en 
día a palabra bárbaro 
significa bruto, pouco 
considerado, agresi-

vo ou pouco civilizado. Pero os pobos bárbaros 
eran civilizados, xa que aínda que lles gustara a 
guerra iso non lles converte en pouco civilizados. 
Tiñan un sistema de goberno ben estruturado e 
tiñan asembleas para decidir cousas e ninguén 
saía ferido. Isto fainos reflexionar sobre o orixe da 
palabra bárbaro. Esta ven do grego e significa “o 
que balbuce” xa que cando os escoitaban falar só 
escoitaban “bla, bla, bla”. Así que os bárbaros (no 
seu orixe da palabra) si que o eran, pero non co 
significado que agora ten.

Mateo Pereiro Noya 

ALGO QUE ROSMAR
OS COSTUMES BÁRBAROS
Os bárbaros aínda que nos parezan brutos e involucionados no
tema civil tiñan costumes e tradicións que os converten en persoas
moi civilizadas.
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CULTURA
No ano 2017 xuntáronse as diferentes cabezas do 
catolicismo e o protestantismo para conmemorar 
os 500 anos da Reforma Protestante. Fixérono en 
Suecia un dos primeiros países en adoptar esta 
relixión. Con motivo da recente conmemoración, 
debemos preguntarnos, que foi desta reforma?

No ano 1517 o frai-
le católico agustino 
Martín Luther, máis 
coñecido en Espa-
ña como Martín 
Lutero, canso das 
políticas emprega-
das polo Vaticano 
decidiu redactar 95 
teses en contra da 
igrexa católica, nas 
que se incluían: a 
prohibición do cul-
tismo de imaxes e 
reliquias, a venda 
de indulxencias, a 
eliminación da xe-
rarquía eclesiás-
tica, a supresión dos sacramentos, mantendo so 
o bautismo e a eucaristía, e a Biblia como única 
fonte de saber.

Nunha primeira instancia tivo moita repercusión, 
incluso o mesmo Papa pediulle que se retracta-
ra, o que Lutero deu a súa negativa. Estas teses 
pronto foron distribuídas grazas a imprenta, por 
Alemania e os países nórdicos. Tamén chegaron a 
España entre moitos outros países, pero non con-
seguiron a asentarse.

O Papa, xa furioso mandou un menxaseiro cun-
ha carta de excomunión contra Martín Lutero, e 
ordenou a distribución de folletos, e que se pre-
goase polos pobos que Lutero era un herexe. En 
Erfurt, onde Lutero impartía clases, os folletos fo-
ron tirados ao río Xera nada máis entregalos. Foi 
un xesto de inaceptación a tiranía do Vaticano. 

Despois da excomunión, Lutero obtivo un gran 
apoio, o que o fixo intocable. Grazas a el e as súas 
95 teses, iniciouse a Reforma Protestante, que 
orixinou que o Vaticano convocase o concilio de 
Trento, para redactar unha futura “Contra-Refor-
ma”, que non coseguiu aplacar a disconformidade 

do pobo, o que orixinou nos anos posteriores a 
creación formal da Igrexa Protestante.

Seguen os protestantes as mesmas doutrinas po-
las que loitaron fai 500 anos? O certo é que non, 
aínda que se manteñen os principais piares, como 
calquera relixión corrompeuse co paso do tempo, 
igual que pasou coa relixión católica.

José Manuel Castro Calvo

ALGO QUE ROSMAR
REÚNENSE DE NOVO AS DÚAS RELIXIÓNS PREDOMINAN-
TES EN EUROPA, 500 ANOS DESPOIS DA SÚA RUPTURA.
Por que se orixinan estes sucesos? Seguen coas mesmas doutrinas
coma nos seus comezos, ou convertéronse contra o que loitaron
hai anos?
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CULTURA
Europa, un continente cun negro pasado, o Fas-
cismo. unha ideoloxía cerrada , violenta e perxu-
dicial para a xente. O Fascismo naceu a principios 
do século XX en Italia da man de Benito Mussolini 
quen foi o que comezou con esta ferida e levou a 
unha das guerras máis mortíferas do mundo: A II 
Guerra Mundial. Países coma Alemaña, Italia, Che-
coslovaquia, Rumanía entre outros caeron neste 
burato durante anos, anos de racismo, sangue e 
destrución. 

Estas son cas características dun rexime fascista 

1. O lider fixase en explotar a popularidade na po-
boación ca prensa, xa sexa na tele, na radio ou en 
carteis nos que ensalce a súa imaxe política.

2. Intenta interponerse a outros partidos ou ideas, 
e chegan a usar a violencia para conseguir os seus 
fins. 

3. Apoian os valores nacionalistas e patriotas me-
diante a explotación do orgullo e da raza sen im-
portar as formas de vida. 

4. Unha simboloxia característica coma a esvástica 
nazi ou o fascio dos camisas negras.

5. Un partido composto por un grupo personalista 
que serve como brazo armado ( Camisas negras 
italianos ou a Xestapo Alemana).

6. Racismo, que pretende expulsar a calqueira 
extranxeiro do país, porque según eles son unha 
ameaza a nivel estatal. Promoven unha raza supe-
rior ás outras do país, coma os xudeus, os socia-
listas entre outros e se fai falta, usar o asesinato 
coma un arma.

7. Machismo, a muller para eles é un ser que está 
por debaixo da escala social.

8. Militarizar aos menores introducindo o manexo 
de armas e materias sobre o exército nas escolas.

9. Gañar eleccións explotando as vantaxes dunha 
crise ou a dun golpe militar coma fixo Hitler en 
1933.

10. Compromiso coa Iglesia Católica, buscando o 
modelo católico apostólico romano.

O Fascismo foi unha política represiva e brutal, 
que exemplifica a depresión, o odio e a maldade 
que algunhas persoas poden albergar. A política 
fascista sorprende en varias cousas, como se ma-
nipula, como se convence e como se goberna. Por 
desgraza existen diversos exemplos coma Italia, 
Alemania, Eslovaquia, Austria... . ¿Podería usarse a 
forza sempre chegar aos mesmos fins?

Manuel Vieites pérez 

ALGO QUE ROSMAR
O FASCISMO
O corvo da política.
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CIENCIA
A enerxía é importante para que as fábricas ou as 
cidades funcionen, se non houbera enerxía nada 
funcionaría. 

A enerxía serve para moitos aparellos que temos 
nas nosas casas, por exemplo, a te-
levisión, a lavadora, a aspiradora... e 
moitas cousas máis usan enerxía.

A enerxía maniféstase de moitas 
formas segundo o tipo de trans-
formacións nas cales interveñen. 
Coñecemos 6 tipos: a enerxía me-
cánica, a enerxía eléctrica, a enerxía 
térmica, a enerxía radiante, a ener-
xía química e a enerxía nuclear. 

As fontes de enerxía son os recursos 
naturais dos cales obtemos enerxía 
para producir electricidade, para fa-
cer funcionar as máquinas do mun-
do e as nosas casas. 

As fontes de enerxía divídense en 
enerxías non renovables e en ener-
xías renovables. As enerxías reno-
vables chámanse así porque non 
se esgotan ou son rexeneradas de 
forma natural. Como por exemplo: 
a enerxía solar, a enerxía eólica, a 
enerxía da auga, a enerxía xeotér-
mica ou a enerxía da biomasa. Entre 
as non renovables atópanse os combustibles fósi-
les (carbón, petróleo e gas natural) e combustibles 
nucleares (uranio e plutonio).

A situación de España é de déficit enerxético, que 
é a incapacidade dun país de reabastecemento 
con recursos enerxéticos propios, é dicir, que non 
é capaz de producir a cantidade de enerxía que 
necesita, e polo tanto ten que mercala a outros 
países.  

Galicia exporta o 33% da electricidade que xera. 
Ademais Galicia é unha máquina de producir 
enerxía, cunha capacidade de xeración equivalen-
te á dunha cadea de varias centrais nucleares xun-
tas. Suma 11.000 megavatios instalados, o 65% 
nos ríos.

A enerxía, polo tanto, é moi importante no mun-
do, para as nosas casas, colexios, hospitais, fábri-
cas... a enerxía fai que funcionen a maioría das 
cousas do noso mundo. Se non houbera enerxía a 
vida do planeta palarizaríase.

Alejandro Rivero Varela 

ALGO QUE ROSMAR
A ENERXÍA E O DÉFICIT ENERXÉTICO
É importante a enerxía?   
Coñécense as fontes de enerxía?
Cal é a situación enerxética  de España? E a de Galicia?
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CIENCIA
A importancia da enerxía eléctrica é, hoxe en día, 
fundamental. O beneficio obvio do proxecto hi-
droeléctrico é a enerxía eléctrica, a mesma que 
pode apoiar o desenvolvemento económico e 
mellorar a calidade de vida na área servida.

Nunha central hidroeléctrica utilízase a enerxía hi-
dráulica para a xeración de enerxía eléctrica. Son a 
evolución dos antigos muíños que aproveitaban a 
corrente dos ríos para xerar enerxía. En xeral, estas 
centrais aproveitan a enerxía potencial gravitato-
ria que posúe a masa da auga dun cauce natu-
ral. Na súa caída entre os dous niveis do cauce, 
faise pasar por unha turbina hidráulica que envía 
a enerxía a un xerador eléctrico onde se transfor-
mará en enerxía eléctrica. Os tipos de centrais son, 
centrais fluíntes, centrais a pé de presa, centrais 
no canal de riego ou de abastecemento, centrais 
de bombeo ou reversibles, centrais de caudal eco-
lóxico.

Unha exemplo de central hidroeléctrica é o sal-
to de Aldeadávila, en Salamanca, que é a obra de 
enxeñería hidroeléctrica máis grande de España 

a nivel de potencia instalada e electricidade pro-
ducida, situada no tramo Arribes do Douro, unha 
profunda depresión xeográfica que establece a 
fronteira entre España e Portugal.

A enerxía hidroeléctrica non so é renovable, bara-
ta, fácil de transportar e de distribuír, axuda a di-
minuír a emisión de gases do efecto invernadoiro 
senón que tamén é a máis antiga do noso país.

PAULA FERRO VALBUENA

ALGO QUE ROSMAR
CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS
Moitas veces imos visitar centrais hidroeléctrica xa que son 
infraestructuras moi grandes e espectaculares de ver, pero a 
 maioría das veces non sabemos todo sobre elas.
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Os cabalos de vapor son unha unidade de medida 
de potencia que se define como a potencia nece-
saria para levantar un peso de 75 kg a 1 metro de 
altura nun segundo. 

O famoso CV (cabalo de vapor) é a adaptación 
europea do HP que deriva do inglés. Estas siglas 
teñen un nome detrás que se corresponde a pala-
bra horsepower o que é o mesmo que cabalo de 
forza. O uso do HP é bastante anterior ao de CV xa 
que este naceu para expresar dentro do Sistema 
Métrico Decimal o que o HP levaba xa un tempo 
significando dentro do contexto anglosaxón.

A orixe desta unidade de medida hai que buscalo 
a finais do século XVIII, cando un enxeñeiro cha-
mado James Watt que traballou no desenvolve-
mento e a mellora das máquinas de vapor adapta-
das a diferentes fins industriais. Watt calculou de 

forma orientativa o traballo que podía realizar un 
cabalo común arrastrando unha carga e chegou a 
conclusión de que este animal era capaz de reco-
rrer 100 pés nun minuto levando consigo un peso 
de 330 libras.

Hoxe en día os famosos CV utilizámolos a dia-
rio para dicir a potencia dun vehículo, sexa un 
coche unha moto ou calquera obxecto que leve 
un motor. Na actualidade os CV dun vehículo in-
flúen moito, precisamente, ao mercar un vehículo 
a xente mira que tipo de motor ten e a potencia 
que pode dar ese motor en CV porque iso pode 
axudar moito á hora de conducir, xa que cantos 
máis CV teña un coche, máis aceleración poderá 
alcanzar e o motor nunca irá tan forzado, o que 
tamén ten outra virtude, consumirá menos.

Manuel Iglesias Fontecoba

CIENCIA
ALGO QUE ROSMAR

OS CABALOS DE VAPOR
A miúdo, cando buscamos un coche, miramos o número de 
cabalos que ten o motor como dato orientativo para decidir se
mercalo ou non, pero que significa este dato?
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A maioría dos nosos restos electrónicos distri-
búense en océanos, países africanos, en específi-
co de Accra (Ghana) e nun dos lugares máis po-
boados do mundo, China.

En Ghana, os traballadores elixen placas base, me-
tais valiosos e fíos de cobre. O principal problema 
son os vapores tóxicos no aire debido a que as 
partes de plástico arden mentres pasa o tempo, 
por causa da combustión de PVC (policloruro de 
vinilo). Este é un dos maiores depósitos de desfei-
tos electrónicos e un dos lugares máis contami-
nados do mundo. Cada ano, centos de miles de 
toneladas de residuos electrónicos chegan desde 
Europa e América do Norte, onde son desposuí-
dos dos seus valiosos metais na forma de que 
obtéñese as partes máis valiosas dos dispositivos. 
Para moitos, é un negocio lucrativo nun país onde 
case un cuarto das persoas viven por baixo da liña 
da pobreza.

En China, é comprada a maioría da chatarra que 
produce Estados Unidos. Segundo o Waste Recy-
cling Industries Institute, a reciclaxe de residuos 
é unha industria de 17.850 millóns de dólares. En 
2017, EE. UU vendeu preto de 700.000 toneladas 
métricas de cobre a China, fronte ás 11.000 tone-
ladas métricas en 1997.

Nos océanos hai unha gran cantidade de conte-
dores que se perden ao ano, por causa dunha se-
rie de problemas: Límite de peso, problemas de 
envasado e planificación inadecuada.

Transpórtanse frecuentemente ao día, debido a 
que teñen un valor superior a 4 billóns de dólares, 
xa que conteñen compoñentes valiosos como a 
chatarra electrónica e dispositivos electrónicos.

Dominic Iglesias Rodríguez

CIENCIA
ALGO QUE ROSMAR

CONTAMINACIÓN ELECTRÓNICA
Diferentes tipos de  impactos que teñen os nosos 
aparellos electrónicos en diferentes lugares do mundo.
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Os mecanismos están presen-
tes na nosa vida aínda que non 
nos deamos conta, isto vémo-
lo cando miramos un reloxo 
de agullas, xa que este móve-
se por mecanismos. Pero que 
é un mecanismo? Un mecanis-
mo son varios obxectos mó-
biles que transmiten as forzas 
sobre outros obxectos para 
permitir o seu movemento.

Un dos máis comúns son os 
mecanismos de engrenaxes, 
os cales necesitan polo me-
nos dous engrenaxes ou rodas 
dentadas para que funcionen. 
A maioría das veces estes son 
sistemas de engrenaxes rectos 
o cal ten varios engrenaxes, un 
está conectado a un motor e 
o outro fai o esforzo. Isto vé-
molo máis veces das que cremos porque este sis-
tema atópase, por exemplo, nun  espremedor de 
laranxas.

Tamén podemos encontrar o parafuso-porca, este 
non parece tan común pero seguro que algunha 
vez o utilizaches. Este ten dous elementos un pa-

rafuso e unha porca, este mecanismo fun-
ciona coa base de se mantemos quieto o 
parafuso e movemos a porca o parafu-
so moverase e viceversa. Isto atópase no 
compás xa que ao mover a roda o parafu-
so móvese e isto abre ou pecha as patas.

Todo isto dános a pensar nas cousas que 
pensamos que non teñen mecanismo 
e si o teñen. Neste mundo hai miles de 
obxectos que funcionan grazas aos me-
canismos. Grazas a esto nós temos unha 
vida máis sinxela. Teriamos que pensar 
máis veces sobre as cousas do noso arre-
dor

Mateo Pereiro Noya

CIENCIA
ALGO QUE ROSMAR

OS MECANISMOS NA VIDA COTIÁ
Algunha vez parácheste a pensar como funcionan as
cousas do teu arredor? Cantas delas teñen mecanismos?
Sorprenderíaste se souberas a verdade.
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Os campos de forza, son algo moi típico das pe-
lículas de ciencia ficción e saen nalgúns videoxo-
gos. De momento ninguén conseguira lograr crear 
un destes campos de forza, o que cambiou cando 
Boeing patentou o seu propio “campo de forza” 
para amortizar danos a estruturas e vehículos.

O sistema que nos propón Boeing, baséase no 
uso de varios sensores, ondas microondas, láseres 
e un compoñente electromagnético.

Funcionamento

O primeiro que pasa no proceso de activación do 
campo de forza, é a detección da onda expansiva, 
que ten lugar nun sensor situado xeralmente no 
teito do coche. A continuación, xérase un campo 
electromagnético cun imán situado no centro do 
coche para evitar golpes de obxectos metálicos, 
reflectindo ditos obxectos. Finalmente, a parte 
máis importante e complicada do proceso, nes-
ta parte o coche lanza dúas virutas metálicas do 
tamaño dunha pelota de tenis, as que posterior-
mente permiten a ionización do aire. A ionización 
do aire lévase a cabo mediante o uso de ondas 
microondas/láseres que modifican a composición 
e densidade do aire para aumentar drasticamen-
te unha franxa específica e así facer que a baixa 
temperatura das outras franxas reduza a velocida-

de do obxecto e desprendendo enerxía mecánica. 
Un dos principais defectos deste sistema, é que o 
campo de forza non pode ser mantido de forma 
indefinida, deixando así o obxecto vulnerable des-
pois de usarse por primeira vez

Boeing, con este sistema 
demostrou a gran capa-
cidade e creatividade dos 
seus enxeñeiros, facendo 
realidade algo que ata 
hai pouco críase impo-
sible. No caso de que 
prosperen os campos de 
forza poden chegar a ser 
moi útiles nunha gran 
cantidade de campos.

Marcelo Fort Muñoz

CIENCIA
ALGO QUE ROSMAR

BOEING PATENTA O PRIMEIRO CAMPO DE FORZA

O xigante tecnolóxico fai realidade o soño de moitos 
enxeñeiros e aficionados da Sci-Fi.

13



CIENCIA
Furacán

Os furacáns son as tormentas máis grandes e vio-
lentas da Terra. A xente chama a estas treboadas
con distintos nomes, como tifóns ou ciclóns, de-
pendendo de onde se producen. O termo científi-
co para todas estas treboadas é o ciclón tropical.

É moi difícil para un furacán afectar a España, pero 
non imposible. No pasado xa pasou e non hai dú-
bida de que volverá ocorrer. O furacán Vince esti-
vo vivo do 8 ao 11 de outubro de 2005. Alcanzou 
a categoría 1. Mentres se achegaba á Penín-
sula, converteuse en Tormenta Tropical, onde 
alcanzou o sur de Portugal e Huelva. Foi o pri-
meiro en logralo na historia.

A Península Ibérica está situada na zona tem-
plada do planeta, non no cinto tropical. Esta 
condición xeográfica reduce as posibilidades 
de furacáns en España, xa que as nosas augas 
son frías e non serven para xerar estes fenóme-
nos, a diferenza do que ocorre no Caribe.

Tremores

Un tremor de Terra é o movemento do chan (ás 
veces violento) causado polos movementos das 
placas tectónicas da Terra. Os tremores ocorren 
normalmente nos bordos de grandes seccións da
codia terrestre chamadas placas tectónicas. Estas 
placas móvense lentamente durante un longo pe-
ríodo de tempo.

En España hai preto de 2.500 temores ao ano, pero 
só a poboación sente dous ao mes. A maior taxa 
de perigo está no sur e no sueste da Península, en 
torno a Granada, ao sur da provincia de Alacante
e de Almería e Murcia.

Os tremores máis fortes de España foron: Un no 
1431 no sur de Granada, cunha magnitude 6,7 na
escala de Richter, o que causou graves danos á 

Alhambra, e outro no 22 de setembro de 1522 sa-
cudiu o mar de Alborán, de magnitude 6,5, que 
causou a caída da maioría das casas en Almería e
Ugijar (Granada).

Incendios

Un incendio é todo aquel lume que se produce de 
xeito non desexado, propagándose e destruíndo
o que non debe ser queimado. Pode ser natural 
ou provocado.

España é un dos países da Unión Europea máis 
afectados polos incendios forestais, un problema
que ameaza intensificarse debido aos efectos do 
cambio climático, pero tamén polos seres huma-
nos, xa que un 96% dos incendios son provocados 
polos humanos.

Unha gran onda de devastadores incendios im-
pactou Cataluña no ano 1994. Unha época na que
un total de 437.635 hectáreas queimaron e que 
causou a morte de máis de 30 persoas. Este incen-
dio comezou na cidade de Sant Mateu del Bages 
e estendeuse por numerosos puntos da comuni-
dade. 

Dominic Iglesias Rodríguez

ALGO QUE ROSMAR
CAUSAS NATURAIS MÁIS IMPACTANTES DE ESPAÑA

Curiosidades e causas dos procesos xeolóxicos que 
impactaron a España. 
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CIENCIA
O quebrantaósos (Gypaetus barbatus), é un ani-
mal en perigo de extinción, xunto con outras oito
especies de animais. O seu estado é decrecente, 
non é agradable ter tantas especies en perigo de
extinción no noso país de este animal carnívoro.

É unha ave inconfundible 
e de gran tamaño, que 
pode sobrepasar os 2,80 
metros de envergadura, 
o que o converte nunha 
das rapaces máis gran-
des da fauna europea. 
As súas caracterísitcas 
principais son as largas e 
estreitas, a cola longa en 
forma de rombo e o feito 
de ter a cabeza recuber-
ta de pluma.

O seu canto xeralmente 
é silencioso, pero duran-
te a parada nupcial emi-
te silbidos alargados e 
penetrantes.

Encontrase en tres re-
xións españolas: os Pirineos (na frontera con Fran-
cia), a Serra de Cazorla (Jaén) e Picos de Europa 
(Asturias).

Deixa caer os ósos na rocha para que se rompan, 
xa que é o principal alimento, é capaz de tragalos
directamente e alimentarse do seu tuétano.

Adoitan compartir hábitat con rebecos e cabras 
montesas, únicamente mantivéronse sen extin-
guirse no Pirineo aragonés, onde habitan máis de 
80 parellas reproductoras, extendéndose ao nava-
rro e ao catalán.

É importante salvalos porque fan a súa función no 
ecosistema consumindo os restos de animais
mortos.

Está en perigo de extinción pola caza furtiva. Este 
ave sempre estivo acusada de atacar o gando e as
persoas polo que ten unha connotación negativa 
para moitos na sociedade.

En conclusión, temos que intentar perpetuar este 
animal para que haxa equilibrio no ecosistema.

Tanto este ser vivo como os outros animais que 
están en perigo de extinción coma o lince ibérico, 
o oso pardo, o urogalo cantábrico, a foca monxe 
do mediterráneo, o lagarto de El Hierro, a tortuga
mora, a águila imperial ibérica e a cegoña. Está 
nas nosas mans salvalos. 

Leo González Calvelo

ALGO QUE ROSMAR
QUEBRANTAÓSOS: O LIMPADOR DOS NOSOS MONTES

A vida do quebrantaósos en España,unha ave en perigo
de extinción, é fundamental para o noso ecosistema. 
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CIENCIA NA MIÑA TERRA

O abastecemento municipal de auga potable de 
Santiago de Compostela provén de dúas fontes e 
auga independentes:

- Auga do Río Tambre: 76,50% do total da auga, 
que é tratada na Estación de tratamento de auga 
Potable, situada en Marzo de Abaixo.

- Auga da Rede dos Mananciais de Chopo e 
Brins: 23,50% do total, a cal se conduce directa-
mente ao depósito de almacenamento e distribu-
ción da Almáciga.

As principais instalacións que for-
man parte do Servicio de Abastece-
mento potable son:
E.T.AP do Tambre, Bombeo en rede 
alta, Depósitos de Cabecera (Polí-
gono, Vilares, Almáciga), Bombeo 
en rede baixa, Depósitos de Distri-
bución (Salgueiriños e Monte do 
Gozo ou San Marcos) e Rede de 
distribución.

Etapas do proceso:

- Captación: realízase mediante 
canle aberto na marxe esquerda do 
río (lugar de Marzo de Abaixo).

- Preoxidación: a desinfección é un proceso no 
cal os organismos patóxenos son destruídos ou 
inactivados co uso de oxidantes químicos (cloro 
gas).

- Coagualación-Floculación: con estes procesos 
búscase incrementar a eficacia das
seguintes etapas (sedimentación, clarificación e 
filtración).
- Remineralización-Corrección do pH: neutrali-
za a agresividade natural do río Tambre.

- Cámara de mezcla e canles de reparto.

- Clarificación: recircula os fangos.

- Filtración: os filtros utilizados son por gravida-
de, con leito filtrante de area silícea.
- Desinfección: o cloro gas dosifícase da entra-
da á cámara de remineralización. A vantaxe deste 
punto é a prevención do crecemento de algas nas 
propias instalacións.

- Impulsión: a auga tratada almacénase no depó-
sito da ETAP. Para a impulsión aos depósitos de 
Vilares e do Polígono hai 4 bombas (dúas de 600 
l/s e dúas de 300 l/s).

Depósitos para o almacenamento de auga tra-
tada: Depósito de Vilares, Depósito do Polígono, 
Depósito da Almáciga, Depósito de Salgueiriños e 
Depósito de San Marcos.

 

Estela Míguez Torres

ALGO QUE ROSMAR
A AUGA DE COMPOSTELA
Compostela ten unha rede de saneamento ao longo de toda a 
cidade e unha Estación depuradora (EDAR Silvouta), onde se levan 
a cabo procesos biolóxicos.
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CIENCIA ACTUALÍZATE

Confírmase a expansión da velutina cara o interior de Galicia. 
A vespa velutina, a coñecida e temida vespa, fixo 
catro anos dende que a Xunta de Galicia alertaba 
publicando os niños desta.

Hoxe en día é unha praga preocupante no país, en 
2019 en só 100 días multiplicouse en máis dunha 
vintena de municipios, nos que se atoparon entre 
26 e 100 niños.

Cada vez hai menos zonas libres de velutina.

Destrúen tumbas neolíticas de 6.000 anos para plantar piñeiros. 
Danan o patrimonio na parroquia do Loureiro, 
no municipo do Irixo. O equipo de Seprona abriu 
unha investigación por causar danos en varias 
tumbas neolíticas do municipio, tumbas neolíticas 
de 6.000 anos de antigüidade, isto foi provocado 
por movementos de terra na zona.

So quedan 20 parellas de escribenta das canaveiras en Galicia.
A priori, a escribenta das canaveiras debería co-
mezar a dar sinais de recuperación en Galicia. A 
pesar da súa vulnerable situación é unha das es-
pecies ameazadas que conta cun plan de recupe-
ración aprobado pola xunta.

Novas imaxes da cara oculta da lúa tomadas pola Administra-
ción Espacial Nacional Chinesa (CNSA).
O 3 de Xaneiro de 2019, a sonda Chang´e 4 e o 
rover Yutu 2, distribuíron imaxes da cara oculta da 
Lúa. A sonda, que inclúe un módulo e un vehículo 
explorador, transporta instrumentos para estudar 
a xeoloxía da zona.

Vacina universal da gripe grazas ás llamas.
Unha combinación de anticorpos de llamas e de 
humanos administrada mediante un virus, protexe 
de case todos os tipos da gripe, o experimento 
realizouse en ratos.

Paula Ferro Balbuena
Ángel Pan Iglesias

Valeria Palacios García

ALGO QUE ROSMAR
AS NOVAS MÁIS DESTACADAS DOS ÚLTIMOS TEMPOS

Que ocorre na nosa entorna? Estás ao tanto da actualidade
 científica? Bota unha visual ás novas dos últimos meses.
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O PETO CURIOSO
Hai un tempo, en 2017, Pepsi lanzou un anuncio 
publicitario para promocionar a súa bebida, o cal 
quería reflectir a unión dun gran grupo de xente 
de diferentes idades, crenzas e razas. O que con-
seguiu foi unir un gran grupo de xente, pero non 
a consumir súa bebida, senón para protestar polo 
seu anuncio.

No anuncio podemos ver a unha modelo chamada 
Kendall Jenner, a cal estaba nunha sesión de fotos 
e ao ver unha manifestación únese a ela xunto a 
outra moita xente, de diferentes razas, crenzas e 
status sociais. Nel vese a todo o mundo contento, 
bailando e bebendo o famoso refresco, cando, ao 
final do anuncio, Kendall dálle a un antidisturbios 
unha Pepsi para que se una á “festa”.

Sabendo as constantes manifestacións que está 
habendo en Estados Unidos por razóns de raza 
e crenzas, tendo en conta que esta xente loita 
polos seus dereitos constantemente. Colectivos 
queixáronse porque dicían que o anuncio era 
ofensivo e que o que  facía o anuncio era quitarlle 
importancia as múltiples revoltas e ao obxectivo 
delas. Tamén outros grupos din que na parte na 
que a modelo Kendall Jenner dálle o refresco ao 
antidisturbios, é unha falta respecto á autoridade.

Pepsi tras as moitas e diversas críticas eliminou e 
censurou o anuncio de calquera sitio público ás 
24h de subilo. Ademais para calmar a gran polé-
mica que se formou pediron desculpas nun comu-
nicado da famosa marca, no cal di: “Non preten-
diamos quitarlle ferro a ningún asunto serio. Imos 
eliminar o contido e deter calquera implementa-
ción adicional. Tamén queriamos desculparnos 
por poñer a Kendall Jenner nesta posición”.

Nerea Calvo Lueiro

ALGO QUE ROSMAR
PEPSI RETIRA O ANUNCIO “OFENSIVO”
A publicidade rodéanos día a día cando saímos á rúa podemos ver miles
de anuncios, de roupa, comida, tendas, supermercados. O que fai que
miles de persoas poidan ver o seu anuncio e opinar sobre el.

18



O PETO CURIOSO
En pleno século XXI a publicidade pode atoparse 
en todos os lugares, cando andamos pola rúa, nas 
bolsas da compra ou nos aparellos electrónicos, 
en calquera vídeo que vexas, xogo ao que xogues 
ou páxina na que entres aparecerache un anuncio 
de calquera tipo, para venderche un produto ou 
patrocinar unha marca.

O “Ice Bucket Challenge” foi unha campaña publi-
citaria solidaria, para concienciar sobre as persoas 
que padecen ELA (esclerose lateral amiotrófica). 

A campaña consistía, en realizar o reto de tirarse 
un cubo de xeo sobre a cabeza e mencionar des-
pois a unha persoa. Esta campaña comezou hai 
dous anos, cando ao ex xogador universitario de 
béisbol, Pete Frates, de 29 anos, diagnosticáronlle 
ELA. O 7 de agosto, na plaza Copley de Boston 
200 personas xuntáronse para tirarse un cubo de 
xeo enriba para recaudar diñeiro e que a xente 
soubera da existencia desta enfermidade que non 
ten cura nin tratamento. Despois de rematar este 
fenómeno recaudáranse 404 millóns de dólares, 

co cal se puideron facer novas investigacións e 
grupos de investigación.

Esta campaña foi moi viral, debido á participación 
de xente famosa de todos os idiomas e ámbitos, 
por exemplo: Bill Gates, elrubius, Lady Gaga, Cris-
tiano Ronaldo entre moitos outros. Un dos puntos 
de inflexión foi cando pasou de ser unha campaña 
concienciadora, a un fenómeno viral sen ningun-
ha mensaxe. O obxectivo era ese, pero mantendo 
a mensaxe, ao final transformouse nun reto do 
que  case ninguén sabia o obxectivo.

Sen lugar a dúbida, foi 
unha gran campaña pu-
blicitaria que chegou 
a moita xente sen case 
ningún gasto. No tema 
relacionado á mensaxe, 
é un problema que afec-
ta a moita xente, e moi 
complicado de sobre-
levar. Sen ir máis lonxe 
un dos científicos mais 
importantes de todas las 
épocas morreu debido a 
esta enfermidade, o gran 
Stephen Hawking.

José Manuel Castro Calvo

ALGO QUE ROSMAR
O “ICE BUCKET CHALLENGE” ESTÁ MOI PRESENTE NAS 
VIDAS DAS PERSOAS.
Un dos retos máis importantes do noso século, está 
relacionado coa morte dun dos científicos máis importantes
 de todo o mundo.
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