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Programa:  RADIOSENIOR S01E01 

 

LOC1:   Puerto Pérez 
LOC2:   Chus García 

LOC3:   Concha Maneiro 
LOC4:   Nuno Cabezudo 

TEC1:   Francisco Ascón 
TEC2:   Luís Santillana 

 
Tiempo 

total 
Duración   

00:00:00 
00:01:42 

 PISTA1 x FADE IN x 
Repetir 
PISTA1 x FADE OUT 
TEC1 PP 
Sintonía programa 
PP 
 

“Cen miradas” – Sonia Lebedynski 
 
TEC1: “Estás a escoitar RadioSénior, un proxecto de formación 
en alfabetización mediática da Universidade Sénior da 
Universidade da Coruña”.  
 
TEC2: “Estamos no Estudio José Couso de CUAC FM, emitindo a 
través do 103.4 da FM, dende o campus da Zapateira, na 
cidade da Coruña” 
 

00:01:42 
00:03:42 

2' Presentación do 
Equipo 
Presentación de 
Contidos 
Presentación de 
canles de 
comunicación. 
MIC4  
MIC3  
MIC2 
 
 
 

 
LOC 1: “Boa tarde a todos e todas, hoxe estamos facendo 
RadioSénior, ante os micrófonos: Concha Maneiro, Chús 
García, Nuno Cabezudo, e quen vos fala, Puerto Pérez. Nos 
controis están Luis Santillana e Francisco Ascón. Grazas a todos 
e todas por estar ao outro lado”. 
 
LOC 2: “Abrimos RadioSénior hoxe cos seguintes contidos: 
Comenzamos coa AxendaSénior, novas e actividades de 
interese da Universidade Sénior pero tamén do noso contorno. 
Teremos no estudio a Julio Abalde, Reitor da Universidade da 
Coruña, para ser o noso primeiro entrevistado. De seguido, 
teremos tamén tempo para a poesía con Manoli Corral. 
 
LOC 3: “Lembrade que podedes participar en RadioSénior a 
través do whatsapp con nº 644737303, o correo electrónico 
radio.senior.udc@gmail.com, e comentando no noso blog: 
radioseniorblog.wordpress.com”. 
   

00:03:42 
00:04:02 

20'' PISTA2: CARETA1 x 
FADE IN Repetir 

Droid – Automat 

00:04:02 
00:04:12 

10’’ Recordatorio 
MIC5 

 
LOC4: “Estás a escoitar RadioSénior en CUAC FM, no 103.4 da 
FM” 
 

00:04:12 
00:04:17 

5'' PISTA2: CARETA1 x 
FADE IN Repetir 

Droid – Automat 
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00:04:17 
00:14:17 

10’ AxendaSénior 
MIC2 
MIC3 
MIC4 
MIC5 

 
LOC1: “Tempo agora para a información que temos mais preto, 
para saber qué facer, onde, cando, ... en fin, para estarmos 
mais e mellor informadas. En primeiro lugar a AxendaSénior, 
con toda a actualidade da Universidade Sénior” 
 
LOC 2: “Entre os días 7 e 9 de maio, un grupo de 18 alumnos 
do Taller Europeo estará en Porto (Portugal), nunha 
mobilidade académica internacional coa Universidade da 
Grande Idade de Rio Tinto coa que se está a desenvolver neste 
curso unha nova edición da iniciativa “En-Red-Versados”, 
adicada á poesía da lusofonía. Ademais dunha xornada de 
convivio e poesía na UGIRT, desfrutarán de visitas culturais en 
Porto e Guimaraens”. 
 
LOC3: “Entre o 15 e o 19 de maio, terá lugar un Intercambio 
Académico coa “Universidad de la Experiencia” da Universidad 
de Salamanca. Unha ducia de alumnos e alumnas da USAL 
incorporaránse ás actividades académicas da Universidade 
Sénior na Coruña e Ferrol, e coñecerán a realidade social e 
cultural da nosa terra cunha axenda de actividades 
complementarias como visitas, roteiros literarios, etc. 
Incluíndo unha recepción institucional no Concello de Ferrol. 
Se queres colaborar como voluntario no acollemento dos 
alumnos da USAL, inscríbete na Secretaría ata o 10 de maio”. 
 
LOC4: “Con motivo do Día das Letras Galegas, a Universidade 
Sénior acolle o martes 16 de maio, unha Conferencia sobre 
Carlos Casares, a cargo da profesora da UDC, Olivia Rodríguez. 
Será na Aula 1 da Normal ás 13 horas”. 
 
LOC3: “A Asociación de alumnos e exalumnos da Universidade 
Sénior,  ADAYEUS, segue co xa tradicional Camiño de Santiago. 
Este ano están a percorrer o Camiño Francés. O vindeiro 
sábado a etapa será Melide-Arzúa, de 15 km. a camiñar. 
Despois do xantar, sempre con moi bo ambiente e 
compañeirismo, visitarán a Casa do Mel ou do “abelleiro“ e, se 
queda tempo, irán ver o salto de Hortas. Gustaríanos 
acompañalos. ¡¡¡Bo camiño compañeiras!!!” 
 
LOC1: “Tamén organizadas por ADAYEUS, haberá visitas á 
exposición “Lugrís, paredes soñadas” na sede Afundación, no 
Cantón Grande, 8. Tamén iremos ver o resultado da recente 
restauración do mural titulado “Vista de A Coruña 1669” , 
financiada por Abanca. Urbano Lugrís, pintor coruñés, 
surrealista, móstranos unha obra onírica, romántica, mariñeira 
e galega. As visitas serán o martes, día 9 as 17:00 h. e o 
mércores día 10, as 17:30 horas”. 



 
LOC4: ADAYEUS también está preparando una salida a la 
Ribeira Sacra como cierre de las actividades del curso 2016-
2017, que incluirá la visita a varios monasterios y, en función 
del tiempo, un recorrido en tren por los viñedos, un paseo en 
catamarán y la visita a una bodega. Aunque se están ultimando 
detalles, reservad el 26 de mayo para esta visita. Os podréis 
anotar entre el 9 y el 16 de mayo.  
 
LOC1: “Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos 
do noso entorno que poden ser do voso interese” 
 
LOC2: “Cós Paseos literarios, temos a oportunidade de pasear 
pola cidade da Coruña guiados por autores que teñen escrito 
obras ambientadas na nosa cidade. Os paseos serán entre as 
12 e as 13.30. Hai que inscribirse previamente no teléfono 
981189888 a partires das 9 horas , ou en lingua@coruna.es 
Para o paseo do sábado 6 de maio con Nacho Taibo, podes 
anotarte xa. Para o  paseo do sábado 13 de maio con Chisco 
Fernández Naval, a  inscrición comeza o martes 2 de maio”. 
 
LOC3: “O dia 6 de maio celébrase o Dia  da Ciencia na Rúa 
como cada primeiro sábado de maio de tódolos anos dende 
1996 no Parque de Santa Margarida. Podedes achegarvos de 
11 da mañá a 7 da tarde para desfrutar desta romaría da 
ciencia. Os 3 Museos Científicos súmanse a este día cunha 
xornada de entrada gratuíta. Estaremos por alí para recoller as 
vosas impresións”. 
 
LOC4: “Exposición de Encarnación Díaz “Hacer visibles a los 
invisibles” en la Casa Museo Casares Quiroga, Calle Panaderas, 
12, hasta el 14 de mayo, en horario de martes a sábado, de 11 
a 13,30 y de 18 a 20 horas. Los domingos y festivos de 12 a 14 
horas. Encarnación Díaz dibuja su experiencia como Terapeuta 
Ocupacional y su relación con la realidad de vida de muchas 
personas con diversidad funcional”. 
 
LOC1: “En el mismo lugar y desde el día 16 de mayo, con los 
mismos horarios, podremos visitar la Exposición “Andar cos 
Tempos ... ou de como cribar o gran para mañá" que invita a 
ver la tradición con perspectiva de género. Se centra en el baile 
y en la música tradicional, detectando distintos estereotipos 
sexistas: los roles de bailadores y bailadoras, las maneras de 
moverse y bailar, el reparto de instrumentos musicales y la 
construcción de parejas desde una única óptica heterosexual”. 
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LOC2: “Exposición: Panorama da Banda Deseñada Galega” na 
Sala Municipal de Exposicións Salvador de Madariaga, na rúa 
de Durán Loriga, 10. Dende o 5 de maio ata o 4 de xuño. En 
horario de luns a domingo , de 12 a 14 horas e de 18 a 21. O 
mundo do Cómic en Galicia é un dos máis activos dentro do 
panorama artístico, tanto por calidade das obras como polos 
seus autores”.  
 
LOC3: “Exposición da ilustradora Sara Iglesias Vázquez, 
“Sueños al Viento”, na Casa Museo de María Pita, na rúa 
Herrerías 28, ata o 21 de Maio, en horario de martes a sábado: 
11 a 13.30 horas e de 18 a 20. Os domingos e festivos, de 12 a 
14 horas. Sara Iglesias Vázquez, é ilustradora, formada na 
coruñesa Escola de Arte Pablo Picasso e mestra en Educación 
Infantil”. 

00:14:17 
00:14:37 

20'' PISTA2: CARETA1 X 
FADE IN 
MIC5 

 
LOC4: “Lembra que podes enviarnos as convocatorias, eventos, 
actos que consideres de interese ao noso enderezo 
electrónico: radio.senior.udc@gmail.com“ 

00:14:37 
00:15:01 

24'' PISTA 3 x FADE IN a 
fondo  
FADE OUT 
MIC3 

 
LOC2: “Tempo agora para a música coa canción “Olhar 
adiante”, con letra e voz de Aline Frazâo. Aline Frazâo é un dos 
nomes que máis soa na nova xeración de músicos angolanos; é 
cantautora, guitarrista e produtora. 

00:15:01 
00:18:22 

3’21’’  “Olhar adiante”, con letra e voz de Aline Frazâo 

00:18:22 
00:33:22 

15’ Entrevista 
MIC4 
MIC3 
MIC2 
MIC5 
TLF1? 
 

 
LOC1: “Temos a sorte de contar hoxe como o noso primeiro 
entrevistado en RadioSenior ao Reitor da Universidade da 
Coruña, Julio Abalde Alonso” 
 
LOC2: “Julio Abalde, nado en Vigo no ano 1956, é Catedrático 
de Microbioloxía, licenciado en Ciencias Biolóxicas en 1978 e 
doutor en 1986 pola Universidade de Santiago. Ten unha 
importante labor investigadora no campo das microalgas, 
como xa tivemos ocasión de comprobar cunha Conferencia o 
pasado ano na Universidade Sénior. Antes de ser Reitor, xa tiña 
desempeñado diversas responsabilidades de xestión 
académica, como director de la Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia ou Vicerreitor de Títulos, 
Calidade e Novas Tecnoloxías, posto no que tiña asignada a 
Universidade Sénior. Gaña as eleccións de decembro do 2015, 
e ocupa o cargo de Reitor dende o xaneiro seguinte”. 
 
LOC1: “Bo día Sr. Reitor! Moitas grazas por aceptar esta 
entrevista, sabendo o complicado que é para unha persoa coas 
súas responsabilidades dispor de tempo”. 
INVITADO 
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LOC1: “¿Que motivó su decisión para presentarse a la elección 
de Rector?” 
INVITADO 
 
 
LOC3: “Logo do primeiro ano e medio de mandato, cómo ten 
vivido este tempo, tanto a nivel persoal como dende unha 
perspectiva mais institucional?. Encontrou máis atrancos dos 
que pensaba?. Que parte do seu programa ve mais difícil de 
por en práctica?” 
 
INVITADO 
LOC2: “Cales son os principais retos que afronta a UDC na 
actualidade?”  
INVITADO 
 
LOC3: “Houbo unha baixada no nº de estudantes universitario 
por mor da crise económica?. Fanse dende a Universidade 
políticas de axudas para os estudantes que teñen menos 
recursos económicos?” 
INVITADO 
 
LOC2: “Fálase moito da relación da Universidade coa Empresa 
... Como é, nestes intres, a relación da UDC coas empresas? E 
como repercute esta relación nas prácticas do alumnado?” 
INVITADO 
 
LOC3: “Para a Universidade, e moi importante a relación con 
outras institucións: Concello, Deputación, Xunta de Galicia, ..., 
como vemos coa Residencia no Calvo Sotelo.  Cómo son as 
relacións do seu Goberno con esas institucións?” 
INVITADO 
 
LOC2: “Cómo se contempla dende o goberno da UDC, ao 
programa universitario de maiores, á Universidade Sénior? 

Como ve a evolución das Universidades Senior?” 
INVITADO 
 
LOC3: “Na Universidade Sénior, vemos importante a 
internacionalización dende a experiencia do taller europeo, 
cómo é a estratexia da UDC na promoción da súa dimensión 
internacional?” 
INVITADO 
 
LOC2: “Cómo pode influír un bo plan estratéxico na mellora da 
universidade?” 
INVITADO 



 
LOC1: “Agradecémoslle moito a súa presenza neste programa. 
Desexámoslle moitos éxitos e que o final do seu mandato teña 
conseguido o que soñou para Universidade da Coruña. Desexa 
vostede engadir algo máis?”  
INVITADO 

00:33:22 
00:33:27 

5’’ Presentación 
canción 

 
LOC1: “Agora escoitamos a canción "Tierra" de Xoel López 
pertencente ao disco "Atlántico”. Deixámonos levar pola 
música dun coruñés soando dende A Zapateira, cos sons da 
cidade aos nosos pés” 
 

00:33:27 
00:38:13 

4’46’’ PISTA4 “Tierra” de Xoel López 

00:38:13 
00:38:23 

10'' Recordatorio de 
programa e emisora 
MIC5 

 
LOC4: Segues na sintonía de CUAC FM no 103.4, a bordo do 
programa RadioSénior 
 

00:38:23 
00:40:06 

1’43'' PISTA5 x FADE IN a 
PP 
Sintonía sección En-
RED-Versados 

“O guardian do rebanho” de Gonçalo Guerreiro 
 

00:40:06 
00:50:06 

10’ Lectura do Poema 
Pista6 x FADE IN x 
REPETIR 
MIC4 
MIC2 
MIC5 

LOC1: “E agora damos tempo á poesía, símbolo da creatividade 
da mente humana e canle de comunicación este ano na 
Universidade Sénior cos nosos amigos de Portugal e o resto da 
lusofonía” 
 
LOC4: Hoxe está con nós, Manoli Corral, alumna do Taller 
Europeo que participa na iniciativa En-RED-Versados xunto con 
outros alumnos e alumnas da Universidade Sénior e a 
Universidade da Grande Idade de Rio Tinto. “Benvida Manoli, 
qué poema queres compartir? 
 
INVITADO: “Escollín “Teño medo de vogar”, un poema de 
María Mariño, poetisa nada en Noia en 1907. En 1947 
trasládase ao Courel, onde coñece a Uxío Novoneyra quen 
promove a publicación do seu primeiro libro “Palabra no 
Tempo” en 1963. Finou en Seoane do Courel en 1967. 
Dedicóuselle o Día das Letras Galegas do 2007”.  
 
LOC4: “Porqué motivos tes escollido este poema para partillar 
con todos e todas?” 
 
INVITADO: “Gustoume esta poesía intimista do seu libro 
Palabra no Tempo e, ademais, acabamos de visitar o Caurel 
cunha actividade do Taller Europeo da Universidade Sénior”. 
 
LOC4: Escoitamos a Manoli 
 



 
INVITADO:                                                          Tiven medo de vogar, 

tiven medo da auga crara. 
Anque fora cuns bons remos 

anque fora na mar calma, 
non vogaba!, non vogaba! 

O medo xa non sei del. 
Xa secou aquel mar longo. 

E sin saber donde veu, 
si é doutro ou é meu, 

navego nun mar de fondo. 

LOC4: “Moitas grazas, Manoli”.  
“Fiore de Inchiostro” Vlad Morleo 

00:50:06 
00:53:11 

3’05'' PISTA7 “Hoy no le temo a la muerte” – La Portuaria 

00:53:11 
00:53:21 

10'' Recordatorio de 
programa e emisora 
MIC5 

 
LOC4: “A música que sonaba era o grupo de rock arxentino La 
Portuaria coa canción “Hoy no le temo a la muerte”, na 
sintonía de CUAC FM no 103.4, a bordo do programa 
RadioSénior 
 

00:53:21 
00:58:00 

4’39’’ Despedida do 
programa 
PISTA8 x repetir 

 
LOC1: “E ata aqui chegou o noso primeiro programa 
RadioSénior, agardamos que vos teña gustado” 
 
LOC2: “RadioSénior é un proxecto de formación en 
alfabetización mediática da Universidade Sénior da 
Universidade da Coruña” 
 
LOC3: “Emitimos desde o estudio José Couso de CUAC FM no 
campus da Zapateira” a través do 103.4 da FM, e podes 
escoitarnos tamén a través de internet en cuacfm.org. Os 
nosos podcasts poderás atopalos en cuacfm.org e en 
radioseniorblog.wordpress.com” 
 
LOC4: “Lembra que podes contactar con nós a través do 
enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com , o 
facebook e o twitter da Universidade Sénior da Coruña”.  
 
LOC1: “Estivemos diante dos micrófonos: Puerto Pérez, Concha 
Maneiro, Chús García e Nuno Cabezudo e aos mandos do 
control: Luis Santillana e Francisco Ascón. Grazas a todos e 
todas ... volveremos a emitir en directo o vindeiro 18 de maio 
ás 13 horas. Mentres tanto, seguide por aquí, aguantando o 
temporal”. 
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