
RADIOSÉNIOR 
radioseniorblog.wordpress.com 
 
 
Programa:  RADIOSENIOR S01E03 
 

LOC1:   Concha Maneiro 
LOC2:   Nuno Cabezudo 

LOC3:   Chus García 
LOC4:    

TEC1:   Luís Santillana 
TEC2:   Francisco Ascón 

 
Tiempo 

total Duración   
00:00:00 
00:01:42 

1’42” PISTA1 x FADE IN x 
Repetir 
PISTA1 x FADE OUT 
MIC4 
MIC3 
Sintonía programa 
PP 
 

“Cen miradas” – Sonia Lebedynski 
 
LOC1: “Estás a escoitar RadioSénior, un proxecto de formación 
en alfabetización mediática da Universidade Sénior da 
Universidade da Coruña”.  
 
LOC2: “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  
MIC5  
MIC3 
 
 
 

LOC 1: “Boa tarde a todos e todas, hoxe estamos facendo 
RadioSénior, ante os micrófonos: Nuno Cabezudo, Chús García 
e quen vos fala, Concha Maneiro. Nos controis están Luis 
Santillana e Francisco Ascón. Botamos en falta á nosa 
compañeira Puerto que hoxe non pode estar con nós. Grazas a 
todos e todas por estar ao outro lado”. 
 
LOC 2: “Abrimos RadioSénior hoxe cun programa un tanto 
especial, có final do curso xa inminente e recordando coa 
música do noso programa o 50 aniversario do disco “Sargent 
Peppers” dos Beatles que se cumpre precisamente hoxe, 1 de 
xuño. Estes serán os nosos contidos: 
 
LOC 3: Comezamos coa AxendaSénior, novas e actividades de 
interese da Universidade Sénior pero tamén do noso contorno, 
e hoxe coa intervención dalgúns dos seus protagonistas. 
Teremos con nós no estudio a Blanca Franco Villanueva, 
responsable da actividade do Camiño de Santiago que acaba 
de rematar, para ser entrevistada.  E logo,  tempo para a 
poesía coa sección En-RED-Versados”. 
 
LOC1: “Lembra que podes contactar con 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 
00:03:57 

15'' PISTA2: CARETA1 x 
FADE IN Repetir 

“The Beatles – A Day in the Life” 

mailto:radio.senior.udc@gmail.com


00:03:57 
00:04:07 

10’’ Recordatorio 
MIC5 

 
LOC2: “Estás a escoitar RadioSénior en CUAC FM, no 103.4 da 
FM” 
 

00:04:07 
00:04:32 

25'' PISTA2: CARETA1 x 
FADE IN Repetir 

“The Beatles – A Day in the Life” 

00:04:32 
00:19:32 

15’ AxendaSénior 
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” 
 
LOC2: “O curso 2016-2017 chega ao seu fin e o vindeiro luns, 5 
de xuño terá lugar o acto de clausura e entrega de diplomas á 
décimo terceira promoción de Graduados e graduadas Sénior 
pola Universidade da Coruña. Unha promoción con mais dun 
cento de novos graduados e graduadas sénior entre os campus 
da Coruña e Ferrol”. 
 
LOC3: “O acto terá lugar no Salón de Actos do campus de 
Esteiro, ás 12 horas, e estará presidido pola Vicerreitora de 
Oferta Académica e Innovación Docente, Nancy Vázquez Veiga, 
e contará tamén coa intervención dos voceiros do alumnado 
de cada campus, o padriño da promoción: o Prof. Dr. Rolón 
Varela, o subdirector Alberto Sucasas, e a directora da 
Universidade Sénior, Matilde García.”.  
 
LOC2: “Os alumnos e alumnas do campus da Coruña teñen a 
saída do autobús para achegarse a Ferrol dende a Normal, ás 
10:45. O autobús regresará ao finalizar o acto”. 
 
LOC1: Temos ao teléfono á compañeira escollida polo 
alumnado de 4º curso do campus da Coruña para intervir no 
acto de clausura, Carmen Arribas Arias. Bó día, Carmen, en 
primeiro lugar, parabéns pola túa graduación. 
INVITADO 
 
LOC3: “Bó día, Carmen. Cómo foi a túa experiencia nestes 
catro anos de Universidade Sénior?” 
INVITADO 
 
LOC3: “O vindeiro luns intervirás en nome dos teus 
compañeiros e compañeiras no acto de graduación. Podes 
adiantarnos algo da túa intervención?” 
INVITADO 
 
LOC3: Moitas grazas, Carmen, por estar hoxe en RadioSénior e 
compartir con nós a ledicia pola túa graduación. Seguimos con 
mais novas na AxendaSénior” 



LOC1: “A piques de rematar o curso, como xa temos escoitado, 
aínda quedan actividades que serán desenvoltas na 
Universidade nos vindeiros días” 
 
LOC2: “O mércores 7 de xuño, os alumnos e alumnas da 
materia de Ciencias Ambientais realizarán unha visita de 
estudo ao Parque Natural das Illas Atlánticas, concretamente 
ás Illas Cíes. Sairán da Normal ás XXX” 
 
LOC3: “O xoves 8 de xuño, sesión extraordinaria de Clausura da 
materia de Educación para a Saúde no Adulto que terá lugar na 
Real Academia Galega de Mediciña e Ciruxía, na rúa de Durán 
Loriga, 10, ás 18 horas”. 
 
LOC1:  “Entre os días 12 e 14 de xuño, a Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Maiores (AEPUM) celebra o XV 
Encontro Estatal en Santiago de Compostela, froito da 
colaboración dos programas universitarios para maiores das 
tres universidades públicas galegas”. 
 
LOC2: “Baixo o lema “Os Programas Universitarios para 
Maiores como elemento estratéxico na Formación para toda a 
Vida”, este Encontro reúne tanto á comunidade científica 
implicada na aprendizaxe ao longo da vida como ao alumnado, 
como axentes implicados no desenvolvemento da intervención 
práctica e formativa da oferta destes programas “. 
 
LOC3: “Dende a Universidade Sénior da Coruña, preto de 50 
alumnos e alumnas, ademais de profesorado e equipo 
directivo participarán no Encontro, que tamén contará cunha 
axenda social e cultural que inclúe a actuación dos coros das 
asociacións de alumnos da Coruña e Ferrol”. 
 
LOC1: “RadioSénior estará en Compostela durante este 
Encontro e no vindeiro programa teredes cumprida 
información do que alí teña sucedido”.  
 
LOC2:  “A Asociación de alumnos e alumnas ADAYEUS 
celebrará mañá, 2 de xuño, unha comida de fin de curso cós 
seus socios, nos salóns do Hotel Finisterre, ás 14:30”. 
 
LOC3: “O pasado 25 de maio, ADAYEUS celebrou Asemblea e 
elixiu nova Xunta Directiva, e temos ao teléfono a Roberto 
Pérez, novo presidente. Bó día, Roberto”. 
INVITADO 
 
LOC1:  En primeiro lugar, parabéns pola túa elección. 
INVITADO 



 
LOC2: Qué proxectos sinalas como prioritarios para os 
próximos tempos? 
INVITADO 
 
LOC2: Moitas grazas, por ter estado hoxe en RadioSénior e 
moia sorte e acerto nesta nova responsabilidade que tes 
asumido. 
INVITADO 
 
 
LOC1: “Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos 
do noso entorno que poden ser do voso interese” 
 
LOC2:  Exposición de Fotos “Itinerancia dos refuxiados a través 
de Europa”. Exposición colectiva dos fotógrafos da Axencia 
France Press que lembra o percorrido dos migrantes na 
Europa, así como a fuga de milleiros de persoas polos 
combates no Oriente Medio. Ata o 11 de xuño, de martes a 
sábado, de 11 a 13.30 e de 18 a 20 horas, na Casa Museo de 
María Pita, na rúa Herrerías 28.  
 
LOC3: Acampa pola paz e o dereito a refuxio, é unha iniciativa 
de sensibilización e visibilización sobre a situación das persoas 
que buscan refuxio e que terá lugar dos días 15 ao 18 de xuño 
cunha acampada simbólica nos xardíns de Méndez Núñez e 
numerosas actividades por toda a cidade, que apoia e 
demanda a idea da Coruña como cidade refuxio. Infórmate de 
todos os detalles na web: acampa.eu 
 
LOC1: 'Pantasmas de Oza', é unha iniciativa  para a 
recuperación da identidade e a construción da memoria 
colectiva en Oza, A Gaiteira e Os Castros. os días 3, 10 e 18 de 
xuño terán lugar as Festas da Memoria, na rúa Gaiteira, o 
Mirador dos Castros e o Faro de Oza. nunha carpa na, de 11.00 
a 20.00 horas, a cidadanía poderá compartir as súas imaxes ou 
lembranzas para que formen parte do relato colectivo do 
barrio. Unha morea de actividades de recuperación da 
memoria que poderás consultar na web:pantasmasdeoza.com. 
 
LOC2: Dentro del ciclo TRCDanza, “Mesa para Tres” ´trae la 
Danza contemporánea y moderna de la Fundación PsicoBallet 
Maite León. Son tres propuestas escénicas independientes 
como exploración artística con la compañía inclusiva 
profesional FRITSCH CO. El 10 de junio, a las 20:30, en el Teatro 
Rosalía de Castro.  
 
 



LOC3: “VI Encontro “Artes pola Integración” os días 8, 9, 10 e 
11 de Xuño na Fundación Luis Seoane, Cidade Vella, Teatro 
Rosalía, Centro Cultural Ágora, Castelo de San Antón e Sala 
Bunker. Danza, teatro, música e outros medios audiovisuais 
nunha ampla programación que podes consultar na web: 
artespolaintegracion.wixsite.com. 
 
LOC2: El Grupo de Teatro Centro de Mayores de AFundación 
pone en escena el día 7 de Junio en el Centro Ágora a las 20 
horas, la obra “Os vellos non deben Namorarse” de Castelao. 
 

00:19:32 
00:19:42 

10'' PISTA2: CARETA1 X 
FADE IN 
MIC3 

 
LOC3: “Lembra que podes enviarnos as convocatorias, eventos, 
actos que consideres de interese ao noso enderezo 
electrónico: radio.senior.udc@gmail.com“ 
 

00:19:42 
00:19:56 

14'' PISTA 3 x FADE IN a 
fondo  
FADE OUT 
MIC4 

 
LOC1: “Tempo agora para a música. Seguimos có Sargent 
Pepper dos Beatles, e agora coa canción que da nome ao disco: 
a Banda do Club de Corazóns Solitarios do Sarxento Pimenta.  
 

00:19:56 
00:23:54 

3’54’’ PISTA3  
“The Beatles- Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” 
 

00:23:54 
00:33:54 

10’ Entrevista 
MIC4 
MIC3 
MIC5 
 

 
LOC1: “Hoxe temos con nós no estudio a Blanca Franco 
Villanueva, a persoa responsable do grupo de sendeirismo da 
asociación de alumnos e alumnas da Universidade Sénior da 
Coruña, e quen fixo posible que fora un éxito o roteiro do 
Camiño de Santiago, que polo Camiño Francés a Compostela, 
fixeron por etapas ao longo deste curso”. 
 
LOC2: “Bó día, Blanca. Grazas por estar hoxe con nós en 
RadioSénior” 
INVITADO 
 
LOC3: “O pasado sábado rematáchedes o roteiro do Camiño de 
Santiago, chegando a Compostela e cun xantar de 
confraternización. Cantas persoas participaron este curso no 
percorrido das distintas etapas?” 
INVITADO 
 
LOC1: “Cal foi o punto de partida este ano do percorrido?. 
Porqué escollíchedes o Camiño Francés? Que outros roteiros 
do Camiño tedes xa percorrido?” 
INVITADO 
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LOC2: “¿Por qué crees que tiene tanto éxito el Camino de 
Santiago dentro de la Asociación?” 
INVITADO 
 
LOC1: Cal foi a etapa mais dura e cal foi o momento mais 
emocionante neste percorrido por etapas ao Camiño Francés a 
Santiago?.  
INVITADO 
 
LOC2: “Tivéchedes algún contratempo? Podes contarnos 
algunha anécdota curiosa ou divertida?” 
INVITADO 
 
LOC3: “A realización deste tipo de actividades require moito 
esforzo de planificación e organización. Como se deseñan as 
etapas e as actividades complementarias que sempre 
acompañan a cada etapa?” 
INVITADO 
 
LOC1: “Qué aspectos consideras mais salientables desta 
actividade do Camiño que tedes realizado este ano?  
INVITADO.  
 
LOC2: “Cal será o camiño para o ano vindeiro?. Qué novos 
roteiros estades a planificar para o futuro: o Camiño dos Faros, 
rutas de sendeirismo, ...?”. 
INVITADO 
 
LOC1: Moitas grazas por estar hoxe en RadioSénior, Blanca. 
Parabéns polas actividades realizadas e moita sorte nas 
futuras. 
INVITADO 
 

00:33:54 
00:33:49 

5’’ Presentación 
canción 

 
LOC1: “Agora escoitamos de novo a The Beatles coa canción 
“Lucy in the sky with diamonds”. 50 anos do Sargent Peppers, 
cheo de cancións se teñen convertido en banda sonora da nosa 
vida.  
 

00:33:27 
00:37:16 

3’46’’ PISTA4  
The Beatles - “Lucy in the sky with diamonds” 
 
 

00:37:16 
00:38:59 

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

“O guardian do rebanho” de Gonçalo Guerreiro 
 



00:38:59 
00:45:59 

7’ Lectura do Poema 
Pista6 x FADE IN x 
REPETIR 
Pista7 
MIC4 
MIC3 
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” 
 
LOC2: A Universidade Sénior desenvolveu neste curso a 
iniciativa En-RED-Versados. Un clube de poesía on-line que 
nesta súa segunda edición estivo adicado á poesía das linguas 
que forman parte da lusofonía.  
 
LOC3: “Durante o curso 2016-2017, os alumnos e alumnas do 
Taller Europeo da Universidade Sénior da Coruña e mais os 
alumnos e alumnas da Universidade da Grande Idade de Rio 
Tinto (UGIRT) partillaron a través do blog 
enredversados.wordpress.com, as súas poesías preferidas, 
escritas nas linguas lusófonas”. 
 
LOC1: Entre o 7 e o 9 do pasado mes de maio, no marco desta 
iniciativa En-RED-Versados, un grupo de alumnos e alumnas da 
Coruña participaron nunha mobilidade académica coa UGIRT 
que os levo a Rio Tinto, Porto, Gondomar e Guimaraens en 
Portugal, coa poesía como punto de encontro de persoas, 
culturas e nacións.  
 
LOC2: “Aló en Portugal estivo tamén RadioSenior e trouxemos 
uns cortes de voz que iremos compartindo con todos vos”. 
 
LOC3: “Hoxe escoitaremos a María Guimaraens, a Directora da 
Universidade da Grande Idade de Rio Tinto, que declama un 
poema da súa autoría dedicado á lúa”  
 
Pista 7: Corte Audio de María Guimaraens (1’02”) 
 
LOC1: “A través das ondas radiofónicas, muito obrigado a 
María e a todos os alumnos e alumnas da UGIRT”. 
 

 PISTA 6: “The Beatles - With A Little Help From My Friends” 
 

00:45:59 
00:46:04 

5'' Recordatorio de 
programa e emisora 
MIC5 

LOC3: Segues na sintonía de CUAC FM no 103.4, a bordo do 
programa RadioSénior. Podes contactar con nós a través do 
whatsapp con nº 644737303 
 

00:46:04 
00:48:04 

2' Polo miudo: “A 
Carta”. 
PISTA 8 x repetir 
MIC4 
MIC3 
MIC5 

LOC2: “Hoxe temos falado do Camiño de Santiago, da 
mobilidade internacional a Portugal, ... escoitamos agora un 
microrrelato da nosa compañeira Concha Maneiro que podería 
ter pasado en calquera destas viaxes ou en calquera outras 
actividades nas que os alumnos e alumnas da Universidade 
Sénior adoitamos participar” 



LOC1: “Carmen e Hipólito coñecéronse nas clases da 
Universidade Senior. Gostáron o un do outro e comezaron unha 
relación sentimental. Pasados uns meses, fomos a unha viaxe. 
Carmen e Hipólito chegaron por separado. Cando estaban 
xuntos era evidente que había moita tenrura e cariño entre 
eles. Desfrutaron da viaxe, perdéronse desfrutando da 
compañía mutua. Encantábame velos! 
Pero á volta da viaxe, cada un deles regresou por separado…- 
“e como é iso?” pregunteille a unha compañeira que os coñecía 
máis, e contestoume -“Non lles gusta aos fillos que estean 
xuntos” 
 
LOC2: “Muchas gracias, Concha. No siempre es facil encontrar 
el amor, pero como decía Paul McCartney en la canción “When 
I’m sixty-four”: Si dices esa palabra, me quedaré contigo”. 
 

PISTA 8: “The Beatles – A Day in the Life” 
00:48:04 
00:52:34 

4’30'' PISTA9 The Beatles – When I’m Sixty-Four 
 

00:52:34 
00:52:39 

5'' Recordatorio de 
programa e emisora 
MIC5 

LOC3: “Segues na sintonía de CUAC FM no 103.4, a bordo do 
programa RadioSénior”. 

00:52:39 
00:56:39 

4’ Despedida do 
programa 
PISTA10 x repetir 

LOC1: “E ata aqui chegou o noso programa RadioSénior de 
hoxe, 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” 
 
LOC1: “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”.  
 
LOC2: “Estivemos diante dos micrófonos: Concha Maneiro, 
Chús García e Nuno Cabezudo; e aos mandos do control: Luis 
Santillana e Francisco Ascón. Grazas a todos e todas ...”  
 
LOC3: “Volveremos a emitir en directo o vindeiro 15 de xuño 
ás 13 horas. Mentres tanto, seguide por aquí, aguantando o 
temporal”. 
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Contido de Reserva: 
 
1) 
00:XX:XX 
00:XX:XX 

3' Polo miudo: “A Carta”. 
PISTA 10 FONDO 3:30 x repetir 
MIC4 
MIC3 

LOC1: “Damos paso a Concha Maneiro que dará 
lectura a unha carta dirixida á ministra Fátima Báñez” 
 
LOC3: “Hai unhas semanas recibín unha carta da Sra. 
Ministra de Emprego e Seguridade Social. 
Cada un dos seus parágrafos, suxíreme un 
comentario; tratarei de facelo de maneira sucinta e 
educada. 
Cando fala de crecemento económico ( eu penso en 
macro-económico), paréceme ben que mencione o 
esforzo (chamémoslle sacrificio ) dos españois; sobre 
todo das persoas máis desfavorecidas 
económicamente e cun debilitado sistema de 
protección social. 
Coa cantidade de xente nova, os máis preparados e 
decididos, que se van, non é estraño que as cifras do 
paro vaian á baixa. E cos miles de contratos de 
duración moi baixa e soldos aínda máis baixos 
produce a miraxe, xa sabe vostede…ilusoria. 
A Seguridade Social da que vostede fachendea, é 
xustamente, a que están liquidando os fondos de 
reserva de forma inicua, en calquera obxectivo que 
non sexa pagar as pensións. 
Nos anos que leva de Ministra, demostroume que non 
é crible, por tanto, tampouco creo na súa fe para 
manter a miña pensión en termos de dignidade, en 
vista da forma tan alarmante en que perdo poder 
adquisitivo, con ese ridículo 0.25 % (antes de 
impostos). 
As nosas pensións non son un regalo, son o resultado 
de moitos anos de cotizacións á Seguridade Social 
para ter dereito a elas. 
Por resumir, Sra. Ministra, saiba que son unha 
pensionista perdularia, veño de gastar o incremento 
da miña pensión de este mes e dos dous seguintes, 
nun xarope para a tós…a cuarta parte do incremento 
salarial anual, da miña pensión !!! 
Soa a algo pouco, non si? 
Non quero que me estime nin me teña afecto, só que 
xestione, vostede e todo o Goberno, os nosos cartos 
cuns obxectivos máis sociais e menos mercantilistas. 
Deséxolle un ano de clarividencia, que sexa capaz de 
ver que detrás de cada carta que envían hai persoas 
que lles costa chegar a fin de mes. 
Atope a luz, Sra. Ministra! 
 
“BSO – Eduardo ManosTijeras” 
 

 



2) 
00:xx:xx 
00:xx:xx 

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

“O guardian do rebanho” de Gonçalo Guerreiro 
 

00:xx:xx 
00:xx:xx 

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

LOC3: “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” 
 
LOC2: Hoxe a nosa compañeira Chus García, que 
tamén participa na iniciativa En-RED-Versados 
xunto con outros alumnos e alumnas da 
Universidade Sénior e a Universidade da Grande 
Idade de Rio Tinto, compartirá con nós un poema 
 
LOC4: “Qué poema queres compartir? 
 
LOC1: “Escollín “Movimento Perpétuo 
Associativo”, de Pedro da Silva Martins, escritor e 
músico do grupo Deolinda”.  
 
LOC4: Escoitamos a Chus 
 
LOC1:                    Agora sim, damos a volta a isto! 

Agora sim, há pernas para andar! 
Agora sim, eu sinto o optimismo! 

Vamos em frente, ninguém nos vai parar! 
 

-Agora não, que é hora do almoço… 
-Agora não, que é hora do jantar… 

-Agora não, que eu acho que não posso… 
-Amanhã vou trabalhar… 

 
Agora sim, temos a força toda! 
Agora sim, há fé neste querer! 
Agora sim, só vejo gente boa! 

Vamos em frente e havemos de vencer! 
 

-Agora não, que me dói a barriga… 
-Agora não, dizem que vai chover… 

-Agora não, que joga o Benfica… 
e eu tenho mais que fazer… 

 
Agora sim, cantamos com vontade! 

Agora sim, eu sinto a união! 
Agora sim, já ouço a liberdade! 

Vamos em frente, e é esta a direcção! 
 



-Agora não, que falta um impresso… 
-Agora não, que o meu pai não quer… 

-Agora não, que há engarrafamentos… 
-Vão sem mim, que eu vou lá ter… 

 
LOC4: “Moitas grazas, Chus”.  

“Fiore de Inchiostro” Vlad Morleo 
 


