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A obra edítase mediante copy left, nesta modalidade: 

 

 • Recoñecemento. Debe recoñecer os créditos da obra do xeito especificado polo autor ou 

polo licenciador (pero non de xeito que suxira que ten o seu apoio ou apoian o uso que fan 

da súa obra).

 • Non comercial. Non pode empregar esta obra para fins comerciais 

 • Compartir baixo a mesma licenza. Se altera ou transforma esta obra, ou xera unha obra deri-

vada, só pode distribuír a obra xerada baixo unha licenza idéntica a esta.



A Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais, entidade sen fin de lucro está participada polas uni-

versidades de Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Trás-os-Montes e Alto Douro, Minho, Porto e a Xunta 

de Galicia. Entre os obxectivos desta institución está o de desenvolver proxectos comúns que contribúan ao 

fomento da divulgación da cultura científica no Noroeste Peninsular. Este labor, enmárcase nun proxecto 

máis amplo, no que participa a Fundación CEER, cunha aposta decidida de liderado, e de transferencia de 

información, así como de impulsor do coñecemento e a súa difusión entre a sociedade. Nesta andaina, xorde 

a iniciativa de desenvolver un álbum de banda deseñada sobre a difusión da investigación do evolucionismo, 

conmemorando o ano Darwin.

 

 O CEER considera que a información e a comunicación é unha necesidade imprescindible para o 

desenvolvemento económico, por este motivo creou diferentes ferramentas que permiten o achegamento da 

ciencia e a investigación á poboación. A creación da web www.fceer.org é unha expresión máis deste obxecti-

vo; actualizanse os contidos a cotío, con presenza de noticias, eventos, convocatorias de postos de emprego. 

O que fai que se situe no portal de encontro dos universitarios e investigadores da Eurorrexión Galicia Norte 

de Portugal, converténdose en pouco máis de cinco anos, na web con temática eurorrexional máis visitada 

de Galicia e o Norte de Portugal. Con esta finalidade púxose en marcha o Museo Virtual Universitario, que 

difunde a través das TIC o rico patrimonio universitario, ou o Club de Lectura Virtual.

 

A creación do álbum de banda deseñada ten como misión achegar a ciencia a novos ámbitos, me-

diante un soporte novo, áxil, sinxelo e estético, o que axudará á eliminación de vellos estereotipos ao redor 

da investigación. Así mesmo este álbum pretende redundar na difusión da importancia da obra de Darwin na 

historia da humanidade e colaborar na creación dun estado de opinión favorable á igualdade.

 

Dende a Fundación do Centro de Estudos Eurorrexionais esperamos que esta iniciativa sexa un 

chanzo máis na creación de novos espazos de diálogo entre a ciencia e a sociedade.

 

 

Carlos Ferrás Sexto.

Director da Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais





Adicado á miña famila.

Agradecementos a:

Noe, pola axuda cos temas de bioloxía.

Olalla, polas pistas para perfecciona-lo guión.

Centro de Estudios Eurorrexionais por contar comigo para este proxecto.
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