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1 SINGULARIDADE DA CREACIÓN DUN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DA 

MULLER NUN ENTORNO SUBURBANO SEN TRADICIÓN BIBLIOTECARIA E 

POR UN COLECTIVO DE MULLERES 

 

En primeiro lugar é necesario salientar a localización xeográfica da parroquia Santa 

Eulalia de Liáns, pertencente ao Concello de Oleiros. Ficamos sobre a ribeira leste da ría 

da Coruña, xusto enfronte da cidade do mesmo nome. Estamos, logo, na área 

metropolitana coruñesa. Somos un concello con nove parroquias e sen ningún núcleo 

urbano importante. A poboación está moi espallada, acadando no último censo máis de 

31 000 habitantes, pero temos case oitenta núcleos de poboación. 

A creación desta biblioteca non foi un traballo individual, senón obra dunha equipo 

de mulleres, secundadas por toda a colectividade veciñal. Houbo colaboración por parte 

de familiares, veciños, etc. Na organización das festas parroquiais dos anos 1983, 84, 85 

e 86 participaban todas as familias da parroquia, uns cedendo os terreos, outros segando 

e preparando o campo, outros facendo unha traída de auga corrente para o bar da 

asociación, facendo tortillas para tapas, croquetas, pementos de Padrón e os famosos 

chourizos cocidos en caldo. O bar do campo da festa estaba xestionado pola Comisión de 

festas. Facíanse quendas para repartir o traballo, as tapas eran moi populares e a noite do 

concerto de Fuxan os Ventos acadouse unha recadación de 600 000 pesetas, gastos 

descontados. Foi unha mobilización popular exemplar, mulleres que nunca organizaran 

nada máis que comidas familiares atopáronse contratando a grupos moi coñecidos 

daquela, como Fuxan os Ventos ou Milladoiro. Grupos que tiñan unha cotización moi 

alta e compromiso inequívoco coa lingua e cultura galegas. Non eran as habituais 
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orquestras as contratadas, senón músicos empeñados na recuperación da lingua e música 

propias para o ámbito festivo. Como dato anecdótico no ano 1986 artellouse a rifa dun 

coche, un SEAT Panda. A venda das participacións foi un éxito total, ademais non 

apareceu o gañador e sacaron se moitísimos cartos en limpo, en total 1 000 000 de 

pesetas daquela. 

Semellante éxito económico das festas de agosto dos anos 83, 84 e 85 fixo que se 

pensase en como investir eses cartos en algo que favorecese o pobo enteiro. Xurdiu así a 

idea da creación dunha biblioteca pública, un servizo que nunca antes se tivera e que 

semellaba case exótico naquela época. Pero a intención de potenciar a cultura e o 

coñecemento era algo en que todas e todos estaban de acordo. Así que aqueles cartos 

sobrantes se investiron na compra do primeiro lote de libros. 

Houbo un total apoio por parte do Concello de Oleiros, xa con corporacións 

elixidas democraticamente, tanto na cooperación con iniciativa como achegando novas 

ideas. Como foran as mulleres as primeiras en se mobilizar, suxeriuse dedicar unha 

sección da nova biblioteca a este sector da sociedade. Nace así a Biblioteca Pública 

Municipal e Centro de Documentación da Muller «Rosalía de Castro», un produto 

directo do interese da comunidade en mellorar a súa calidade de vida e acceso á cultura. 

O colectivo de mulleres «fundadoras», no que felizmente todas as integrantes 

continúan coas súas vidas no pobo, foi un auténtico «dream team». 

Non é este feito moi coñecido fóra dun entorno moi concreto da parroquia. Os 

novos veciños e o resto de habitantes do concello descoñecen, na súa maior parte, esta 

orixe da biblioteca de Santa Cruz e a súa singularidade. 

 

2 CARACTERÍSTICAS DO FONDO, TIPOS DE USUARIAS E USUARIOS, 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, PREFERENCIAS NO PRÉSTAMO E 

CONSULTA 

 

A Biblioteca Pública Municipal e Centro de Documentación da Muller «Rosalía de 

Castro» de Santa Cruz ten uns fondos de 17 300 volumes na actualidade e, ademais, 

contamos con 2175 socios. Estamos instalados na planta baixa dun edificio no centro do 

núcleo urbano de Santa Cruz, rodeados dun xardín, no que foi a quinta dun indiano. Este 

terreo ten un gran valor para os habitantes da parroquia, pois o seu uso público se 

conquistou despois dunha forte mobilización veciñal nos primeiros anos da democracia. 
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Primeiro foi escola pública, e dende hai uns cantos anos é un Centro Cultural para todos 

e todas. 

A carón da biblioteca, e dentro do mesmo terreo, está un dos teatros municipais de 

Oleiros, onde se representan obras de teatro, ensaian os dous grupos de teatro 

afeccionado cos que conta o Concello, no que se realizan conferencias, representacións 

de títeres, etc. Neste entorno tranquilo e cheo de vida fica a Biblioteca. 

O Centro do Documentación da Muller conta na actualidade cuns 2000 volumes, 

repartidos en temas de creación literaria de mulleres, feminismo, biografías de mulleres, 

coeducación, situacións de violencia contra as mulleres, etc. Recibimos interesantes 

estudios de xénero realizados por entidades do resto de estado español, por exemplo de 

Euskadi, Castela e León, Canarias, etc. Case todo o fondo está catalogado e fica 

accesible a través de http://catalogo.rbgalicia.org e despois pinchando en bibliotecas 

municipais. Todos os libros e documentos están en acceso directo, é dicir, están 

dispoñibles nos andeis para todo o mundo. Para a clasificación empregamos a CDU e 

para a redacción dos encabezamentos de materia a Lista de Encabezamentos de materia 

para as bibliotecas públicas, traducida polo CSBG. 

A maioría das usuarias do Centro de Documentación son mulleres, aínda que a 

situación vai cambiando e hoxe en día obsérvase unha demanda case equilibrada entre os 

nosos usuarios na consulta e préstamo dos fondos. Contamos, así mesmo, cunha 

interesante colección de publicacións seriadas especializadas como Andaina, Festa da 

Palabra Silenciada, Meridiam, Emakunde, Católicas pelo dereito de decidir, etc., que 

dedican a súa atención aos problemas das mulleres. 

Nas demandas dos nosos usuarios prevalece a narrativa, preferentemente en 

castelán, e cunha gran demanda de lectura histórica e de biografías. As novidades 

editoriais que aparecen comentadas na prensa escrita ou en programas de televisión son 

tamén demandadas. 

Inflúe, así mesmo, na demanda de información dos usuarios a presenza na nosa 

comunidade de importantes exposicións sobre artistas e autoras tanto españolas como 

estranxeiras, tal é o caso de Martín Gaite, Frida Kahlo e, recentemente, Tamara de 

Lempicka. 

Outro factor que nos afecta é a celebración do Día das Letras galegas. Os autores, 

ou autoras como neste ano 2007, son obxecto de curiosidade e atención por parte do 

público. Tamén se pode dicir que a través das bibliotecas as cidadás e cidadáns de 
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Oleiros acceden e se informan puntualmente dos avatares e características destes 

creadores galegos, que se dan a coñecer á sociedade galega a través desta celebración 

anual do 17 de maio. 

A B.P.M. e Centro de Documentación da Muller pertence ao Sistema de 

Bibliotecas Públicas Municipais do Concello de Oleiros. Este consta na actualidade 

cunha biblioteca central, a Biblioteca Central Rialeda, situada na parroquia de Perillo, e 

oito bibliotecas máis, unha en cada parroquia, establecendo así unha cobertura total da 

poboación do concello, cun fondo bibliográfico de 124 000 volumes. O número de 

exemplares de libros por habitante (4 libros por habitante) supera as recomendacións 

internacionais de Unesco. 

Tamén en actividades de animación lectora e extensión bibliotecaria o Sistema de 

Oleiros acada unhas cifras e porcentaxes de participación cidadá que son francamente 

rechamantes no contexto non só da nosa comunidade, senón tamén do estado español. A 

batalla pola lectura está dende logo moi consolidada en Oleiros e, aínda que se segue a 

traballar, pártese dun chanzo moi alto nesta actividade. Dende a dirección do Sistema 

organízase unha campaña anual de animación á lectura, con actividades moi variadas e 

acaídas ás necesidades e umbrais de maduración psicolóxica de toda a poboación infantil 

do concello. É dicir, todos os niveis educativos, dende a educación infantil de 0 a 6 anos 

ata os rapaces de secundaria con 18 ou 19 anos. Fanse contacontos moi variados, talleres 

de ilustración con creadores de recoñecido prestixio, encontros con autoras e autores de 

literatura galega, etc. Por estas actividades pasan todos os pequenos e pequenas 

escolarizados nas tres escolas infantís, os catro colexios públicos e os tres institutos de 

secundaria existentes no concello. 

Na tempada invernal, en todas as bibliotecas do Sistema celébranse con 

periodicidade adaptada as demandas de cada biblioteca, a «Hora do Conto», actividade 

lúdica consistente en narrar historias infantís por parte de profesionais acreditados no 

desempeño desta difícil arte que é o de contar historias. Faise polas tardes, sempre o 

mesmo día da semana en cada biblioteca co gallo de establecer un nexo entre lectura e 

lecer no público máis noviño das bibliotecas. Esta actividade goza de tal popularidade 

que na Biblioteca Central houbo que desenvolvela por duplicado, nunha sala para os 

máis pequerrechos e noutra para os «maiores» ata 8 anos. Debo salientar que a entrada 

en todas estas actividades é libre e de balde e non se esixe invitación previa. 
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Na páxina web do concello infórmase puntualmente de todos os eventos 

organizados pola directora do Sistema e dirixidos especialmente aos adultos, tanto 

presentacións de libros como encontros con autores e a tertulia literaria levada a cabo 

semanalmente na Biblioteca central e que goza dunha enorme aceptación, sendo o 

concello de Oleiros un dos pioneiros no inicio desta actividade na área metropolitana da 

Coruña. Esta actividade non supón ningún custo para os asistentes, séndolles facilitado 

un exemplar do libro que se vai comentar e ademais material complementario, como 

películas baseadas no texto comentado, fotocopias con críticas literarias publicadas sobre 

os autores, entrevistas con estes, información sobre os premios literarios recibidos, etc. 

Toda a actividade da tertulia, dirixida por monitoras especializadas, é coordinada por un 

responsable da Biblioteca. 

Tal profusión de eventos, tendo como base as bibliotecas do Sistema, acada un 

costume ou hábito de relacionar estas co lecer, coa variedade e co compartir con outros 

veciños momentos moi satisfactorios e enriquecedores, achegando o seu grao de area á 

cohesión social dun conello caracterizado polo crecemento demográfico e a chegada de 

poboación foránea. É aquí onde funciona o infalible sistema «de boca a boca», que fai 

que cada novo veciño que se vén instalar no concello de Oleiros pase pronto pola 

biblioteca máis cercana para interesarse e informarse polos servizos que se prestan. 

Acadamos así unha integración social dos novos cidadáns, que logo se incorporan ás 

diversas actividades culturais e sociais que oferta o concello, segundo intereses, idades e 

situacións persoais de cada un. 

No caso específico da Biblioteca de S.C., ademais do anteriormente mencionado, 

sempre se ten en conta por parte da dirección do Sistema o día 8 de marzo, por mor da 

existencia no noso fondo do Centro de Documentación da Muller. 

 

3 ACTIVIDADES ARREDOR DO 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA 

MULLER 

 

No caso específico da Biblioteca de Santa Cruz, ademais do anteriormente 

mencionado, sempre se ten en conta por parte da dirección do Sistema o día 8 de marzo, 

por mor da existencia no noso fondo do Centro de Documentación da Muller. A creación 

deste e da biblioteca non foi feita por casualidade, sen un propósito, sen unha finalidade. 

O proxecto consistía en acercar os libros a todas e todos, facilitar información sobre 
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mulleres e as súas circunstancias, favorecer unha toma de conciencia por parte da 

comunicade acorde cos novos tempos e desbotar así roles e actitudes misóxinas. A pesar 

do desenvolvemento económico e cultural acadados no noso país na segunda metade do 

século XX, as mentalidades e usos sociais non avanzaron na mesma medida. Xorde así a 

necesidade de favorecer estes cambios mediante unha programación de actividades moi 

variadas e acaídas ás circunstancias que nos rodean co gallo de dalas a coñecer e ofrecer 

novas respostas, ideas e actitudes que substitúan os vellos costumes e prexuízos da nosa 

sociedade. 

Todos estes eventos son organizados dende a Biblioteca Central Rialeda pola 

bibliotecaria municipal, Mª Luz Corral Uzal, e os feitos ata o día de hoxe van tendo un 

calado ou unha incidencia maior segundo a nosa comunidade toma conciencia dos 

problemas que afectan a esa parte fundamental da sociedade que somos as mulleres, 

aínda que non só nos atinxen a nós mesmas, pois unha sociedade que non trata ben a 

maioría da súa poboación ten toda ela un evidente mal funcionamento. É dicir, que unha 

sociedade inxusta con tantas, tamén é inxusta cos demais sectores sociais. A inxustiza 

aféctanos a todos; aínda que sexa no outro extremo do mundo, as consecuencias disto 

sempre nos van a chegar. Paso agora a facer un sucinto repaso ás actividades feitas co 

gallo do 8 de marzo. 

No ano 1999 foi organizada pola bibliotecaria municipal, M.ª Luz Corral, unha 

charla-coloquio titulada «A violencia contra as mulleres». A avogada Ana Rúa Souto, 

letrada en exercicio e especializada en dereito de familia, expuxo a situación legal das 

mulleres maltratadas, as dificultades en probar os delitos cometidos na súa meirande 

parte no interior dos domicilios ou nos centros laborais, etc. Falou dos atrancos tanto de 

carácter lexislativo como os presentes na propia estrutura da administración de xustiza, 

as tremendas diferenzas nos entornos laborais entre homes e mulleres e da cuestión 

fundamentalísima, a independencia económica, vital e determinante para as mulleres. 

Naquel entón, leis que agora fican vixentes eran case soños e a realidade dos tribunais 

que nos contou foi moi dura. Na quenda de preguntas, as asistentes preguntaron sobre 

temas de separacións e pago de gastos dos fillos e tamén das condicións dos avogados de 

oficio. 

No ano 2002 celebrouse, o venres 8 de marzo ás 18.30 h, un acto baixo o lema: 

«Ser muller, ser libre, ser igual», organizado por M.ª Luz Corral Uzal, bibliotecaria 

municipal. Consistiu na lectura pública, por parte de nenas dos centros de ensino público 
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de Oleiros, dunha relación de textos escritos por mulleres. Participaron as tres escolas 

infantís, os catro colexios de ensino primario e os tres institutos de secundaria. As 

lecturas foron francamente emocionantes, tanto polos contidos dos textos, como polas 

mozas lectoras. A continuación houbo unha actuación do grupo musical «Mamá Cabra», 

cantando textos das escritoras Gloria Sánchez, Concha Blanco e Ana M.ª Fernández. O 

público infantil asistente acompañou as cancións de moi boa gana. Despois, e xa para os 

maiores, tivemos un encontro literario coa escritora lucense Marica Campo, presentada 

pola profesora Dorinda Rivera Pedredo e por María Luz Corral Uzal, directora do 

Sistema de Bibliotecas de Oleiros e bibliotecaria municipal, respectivamente. A 

personalidade da Sra. Campo fixo que deseguido houbese un ambiente informal e 

relaxado, que permitiu un coloquio áxil e moi interesante. 

O sábado día 9 de marzo, no Teatro Municipal das Torres e destinado ao público 

adulto, representouse a obra «Mulleres» pola Compañía Uvegá Teatro. Houbo un cheo 

absoluto e bos comentarios á saída da representación. 

No ano 2003 ofreceuse no teatro das Torres, contiguo á Biblioteca e Centro de 

Documentación da Muller, organizado por M.ª Luz Corral Uzal, bibliotecaria municipal, 

un recital e interpretación dramática de varios poemas e contos a cargo da actriz Inés 

Cuadrado, acompañada polo guitarrista de Iván Doval. O máis aplaudido foi «As de 

cantar» de Rosalía de Castro, a quen todos consideramos parte de nós mesmas por 

reflectir tan ben os máis profundos sentimentos e dun xeito que a fan un dos cumes da 

lírica universal. 

No ano 2004, para celebrar o día 8 de marzo, o persoal da Biblioteca Central 

Rialeda e da Biblioteca Pública Municipal e Centro de Documentación da Muller 

«Rosalía de Castro» elaborou unha guía de libros e contos non discriminatorios presentes 

nas Bibliotecas do Concello de Oleiros, que se titulou A favor da igualdade. A devandita 

guía foi repartida a todos os centros de ensino de Oleiros e a outros colectivos como 

ANPAS, etc. Ademais, a Bibliotecaria municipal, M.ª Luz Corral, organizou un 

«Encontro con Nais, Pais e Profesorado» de todo o concello sobre o tema «Literatura e 

discriminación da muller». O encontro estivo protagonizado na primeira metade pola 

pedagoga Gertrudis Capelán Seoane e na segunda quenda pola especialista en literatura 

infantil e xuvenil M.ª Jesús Fernández Fernández. Ambas explicaron dende o seu 

recoñecido saber e valía, primeiro a cargo da pedagoga, os mecanismos de reprodución 

de roles e prexuízos que moitas veces repetimos e reproducimos sen darnos conta 
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sequera. Despois, a crítica literaria falou das personaxes femininas na literatura infantil 

universal e fixo unha aguda análise sobre a situación actual da literatura infantil, 

comparándoa con narracións tradicionais pertencentes ao noso máis íntimo acervo 

cultural. A quenda de preguntas que rematou o encontro resultou moi animado e fíxose 

curto o espazo de tempo asignado. 

No ano 2005, e como resultado da colaboración entre o Concello de Oleiros e a 

Coordinadora Comarcal da Marcha Mundial das Mulleres, o día 2 de abril ás 19.00 h, 

celebrouse no Teatro Municipal das Torres unha conferencia da Sra. D. Norma Andrade, 

presidenta da asociación «Nuestras Hijas de Regreso a Casa», da cidade mexicana 

Ciudad Juárez, no estado norteño de Chihuahua, moi próximo á fronteira cos EE. UU. 

Falounos da situación de violencia extrema contra as mulleres, de auténtico femicidio, 

como o denominou esta valorosa muller, e da completa falta de respecto aos Dereitos 

Humanos por parte das autoridades tanto civís como militares que deben velar pola 

seguridade cidadá en dita cidade. A economía das maquilas, esa antiga verba castelá que 

significaba o imposto que se debía pagar ao señor feudal polo uso do muíño señorial, e o 

significado que acadou nas terras de México, de pequeno taller onde se producían certos 

produtos, pasa a ter nos nosos días un significado moi negativo. Maquilas son grandes 

empresas que producen para outras produtos que demandan man de obra barata e de 

escasa cualificación laboral. De aí a tremenda situación de penuria económica das 

maquiladoras, mulleres que traballan xornadas extenuantes por moi baixos salarios. A 

súa vulnerabilidade como mulleres traballadoras de humilde condición e a inexistencia 

dun estado que garanta a seguridade máis elemental foron expostos cunha serenidade e 

firmeza admirables pola Sra. Andrade, nai dunha moza desaparecida. Un curto vídeo 

visionado xa nos colocou en situación de entender esta tremenda realidade que denuncia 

dende hai anos esta asociación. Todos os asistentes rematamos co ánimo encollido e 

aterecido diante de tanta violencia, inxustiza e impunidade. Este problema que se nos 

relatou sobre Ciudad Juárez, desgraciadamente, esténdese por unha gran parte de 

América, e no resto dos países do terceiro mundo as inxustizas son de auténtico pavor.  

Recentemente puidemos ver unha película nos circuítos comerciais que trata deste 

vergonzoso tema, neste caso localizado en México. 

Neste ano de 2007, «ano europeo da igualdade de oportunidades» o persoal da 

Biblioteca Central Rialeda e da Biblioteca Pública Municipal e Centro de 

Documentación da Muller «Rosalía de Castro» elaborou unha guía de lectura titulada 
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Tod@s x = (Todas e todos por igual), facendo referencia a lecturas que teñen en conta a 

igualdade de oportunidades ou o rexeitamento ao racismo, intolerancia fronte aos 

diferentes, falta de apoio para aqueles que teñen algunha dificultade, etc e están 

presentes nos fondos das bibliotecas do Concello de Oleiros, comentando sucintamente 

os seus contidos. A selección abrangue dende lecturas infantís ata recomendacións para 

adultos, dende textos narrativos ata informes sobre a incidencia do Banco Mundial na 

situación das mulleres ou guías de asesoramento para combater o maltrato doméstico. 

Esta publicación xa foi repartida por todos os centros de ensino públicos do concello. 

Pero aquí non rematou a actividade do Sistema. A devandita publicación veu 

acompañada dunha moi interesante mesa redonda, titulada «Catro mulleres, catro 

miradas», organizada pola bibliotecaria municipal, M.ª Luz Corral, e celebrada na 

biblioteca o xoves 8 de marzo. As intervenientes foron: a catedrática e escritora galega 

Pilar García Negro co tema «A muller na literatura», a sindicalista Lidia Senra falou de 

«A Muller na agricultura» e a xornalista Consuelo Bautista disertou sobre «A muller nos 

medios de comunicación». Para finalizar, foi prevista a actuación da cantautora Maite Da 

Costa cos temas de «Minoría muller». 

As tres primeiras participantes son auténticas figuras nos seus eidos profesionais, 

ninguén pode dicir que non as coñece. A súa contrastada valía profesional vén 

acompañada, como adoita ser nestes casos, dunha tremenda calidade humana; así o 

ambiente na charla foi distendido, ledo e de moi alto nivel. Como final da mesa redonda, 

a cantautora Maite da Costa gañou a admiración dos asistentes cunhas cancións moi 

acaídas aos temas tratados. 

Queda, deste xeito máis ben sucinto, exposta a serie de actuacións levadas a cabo 

co gallo de dar a coñecer na nosa comunidade os distintos aspectos e situacións que nos 

obrigan a falar dos problemas de xénero, aínda que a devandita expresión levanta 

alporizadas protestas entre algúns articulistas e escritores. A denominación de momento 

é o de menos, o de máis é o tremendo problema da nosa sociedade que temos por 

resolver, sendo imposible adialo para o futuro. 

 

4 COLABORACIÓNS CON OUTRAS ENTIDADES DE DIVERSA TIPOLOXÍA, 

TANTO EN PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO COMO EN INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA ESPECÍFICA 
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En varias ocasións o Centro de Documentación prestou libros ao C.E.I.D.A., 

situado en Oleiros, por mor dunha exposición sobre a autora coruñesa Emilia Pardo 

Bazán, nun caso, e, noutro, sobre a ferrolá Concepción Arenal. Os fondos están sempre a 

disposición para seren difundidos e coñecidos, aínda que é preciso tamén prever o seu 

coidado. 

Temos colaborado en varias ocasións co Instituto de Ensino Secundario «Rafael 

Dieste», no barrio da Agra do Orzán da Coruña. Nun caso foron expostos documentos 

sobre o sexismo e algúns anos despois sobre a creación feminina no coñecemento en 

xeral e na literatura e os atrancos sufridos por escritoras xa consagradas. A relación foi 

sempre fluída e satisfactoria para todos. 

O Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais de Oleiros ten unha moi fluída 

colaboración cos centros de ensino público neste concello. Este feito non é novo, senón 

que xa ten unha certa tradición no noso concello. O Concello de Oleiros potencia e 

subvenciona gran número de excursións, actividades deportivas e culturais para a máis 

noviña cidadá oleirense. Neste eido o Sistema de Bibliotecas conta con actividades en 

franca complicidade cos claustros dos centros de ensino. Dende a Biblioteca Central 

Rialeda organízase unha actividade titulada «Conto viaxeiro», na que, en cada colexio, 

os pequenos de tres, catro e cinco anos van facendo e ilustrando un conto por etapas. 

Unha clase ou aula comeza a primeira folla e ilústraa, a seguinte clase-aula fai a segunda 

páxina e así ata o remate. Todos participan, son ilustradores e autores. O Concello de 

Oleiros, pola súa banda, edita cada ano os varios «Contos viaxeiros» nunha carpetiña 

conxunta. 

Tamén temos a «Exposición de debuxos», igualmente organizada pola dirección do 

Sistema de bibliotecas, que teñen como tema calquera conto narrado na clase. Participan 

todos, cada un co seu debuxiño. Dende os pequerrechos das escolas infantís de ata tres 

anos e logo os escolares ata segundo curso de primaria. Eses debuxos que se expoñen 

nas Torres, en Santa Cruz, son dos artistas de todo o concello. Fican expostos dende o 15 

de maio ata o 15 de xuño e cada ano sorprendémonos da variedade e imaxinación destes 

pequenos, aínda que é certo que estimulados polo bo facer dos docentes implicados. Hai 

variedade de técnicas, xeitos de narrar, cores, vernices, materiais novos, etc. 

Nos primeiros días de cada mes de decembro repártese en todos os centros de 

ensino do Concello unha guía de lectura titulada Un libro, un bo agasallo, elaborada por 

todo o persoal do Sistema de bibliotecas. Deste xeito suxírense títulos e autores de libros 
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que hai que ter en conta para ler nas vacacións de Nadal ou para pensar nun agasallo. As 

lecturas recomendadas sempre están nos fondos das bibliotecas dispoñibles para todas e 

todos. 

 

5 POSIBILIDADES DE DESENVOLVEMENTO 

 

Neste capítulo, ademais dos habituais obxectivos de darnos a coñecer entre a nosa 

poboación máis cercana e colaborar coas institucións educativas do noso entorno, temas 

que xa falamos no anterior capítulo, sería moi interesante tamén artellar a través do 

Servizo Galego de Igualdade, ou de calquera outra entidade relacionada cos temas de 

xénero, a recepción de literatura gris desta materia que se edita no estado español. 

Serviríamos de canle privilexiada para dar a coñecer e difundir estes documentos tan 

difíciles de atopar hoxe en día. 

Ademais, sería moi desexable a colaboración cos departamentos universitarios que 

investigan neste tema que afecta directamente a máis da metade da poboación do estado. 

Hai que ter en conta que isto non suporía un gasto disparatado, só esixiría unha clara 

vontade de organización e cooperación. No caso específico de Galicia, as nosas 

localizacións ao sur e ao norte da comunidade son óptimas no reparto territorial. Dito 

isto sen desbotar futuras posibilidades de creación de novas estruturas documentais, 

tanto virtuais como materiais. 

Finalmente, ficaremos sempre nunha actitude positiva en canto aos cambios que a 

sociedade demande, tanto a nivel de medios como de novos instrumentos de 

comunicación, metodoloxías e necesidades informativas. Na actualidade, a evolución 

dos soportes, as dificultades no manexo das inxentes cantidades de datos e informacións 

que se producen, a súa verificación e avaliación, etc., obrigan a satisfacer novas 

necesidades, que o persoal bibliotecario e documentalista deberemos atender e satisfacer. 

En Oleiros, nesta biblioteca fundada no ano 1985, (cunha capacidade de previsión 

que agora resulta abraiante) e en todas as bibliotecas que conforman un Sistema 

considerado modélico por moitos, estase a ofrecer ao público un traballo e servizo moi 

ben valorado polos destinatarios deste quefacer diario dun grupo de xente comprometida 

e competente no seu traballo. 
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Oleiros, 18 de xuño de 2007 
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