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“EN XAQUEDRUM PROMOVEMOS ACTIVIDADES QUE 
FOMENTAN A RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS E A 
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL NO SEU CONXUNTO” 
 

 Así o expuxo o presidente desta asociación cultural e familiar 
lucense, Pablo Castro, no programa “Galicia al Natural” de Radio 
Líder, onde explicou que o principal obxectivo desta entidade, que 
conta coa colaboración de Sogama, non é outro que impulsar a 
práctica do xadrez polos seus grandes beneficios, non só para a 
formación e o desenvolvemento das persoas, senón tamén para a 
prevención e tratamento de determinadas enfermidades mentais. 
 

 É por iso que no seu incansable labor, Xaquedrum organiza 
programas orientados a diversos públicos. É o caso de “Xaque nas 
Aulas”, materializado a través da alfabetización xadrecística, ou  ben 
“Xadrelia”, un proxecto dirixido ao ámbito social mediante o 
voluntariado. 

 

 Respecto á posibilidade de que o xadrez forme parte do currículum 
académico, tal e como recomenda a propia Unesco e o Parlamento 
Europeo, Castro aplaude esta iniciativa, manifestando ao respecto 
que presentaron unha proposta para levar a cabo unha experiencia 
piloto en Lugo. 
 

Cerceda, a 13 de marzo de 2014.- O presidente de Xaquedrum, Pablo Castro 
Girona, participou no programa “Galicia al Natural” de Radio Líder para 
explicar a actividade da asociación que dirixe e, por suposto, para animar á 
cidadanía a practicar o xadrez polas súas importantes vantaxes para a 
formación das persoas.  
 
E é que cada vez son máis os que enxalzan as bondades desta disciplina polo 
seu alto valor educativo. Así o puxo de relevo o máximo responsable desta 
organización, que a día de hoxe tense posicionado entre as máis activas do 
panorama nacional na materia e que se creou precisamente en Lugo, fai 8 
anos, para promover o xadrez a nivel provincial, estendéndose agora a 
municipios tales como O Corgo, Castroverde, Bóveda, Rábade e Cospeito. 
 
A Pablo Castro gústalle definir a entidade que dirixe como unha “asociación 
familiar” que focaliza as súas actuacións en nenos e adultos, sendo o rango 
habitual de idade os participantes de entre os 4 e os 20 anos.  
 
E é que, segundo él, “calquera pode aprender a xogar ao xadrez”, pois trátase 
dunha actividade educativa e un hobby divertido ao alcance de todo o mundo, 
co valor engadido dos seus múltiples beneficios, xa que potencia as 
capacidades mentais, a creatividade, a memoria, a concentración e, sobre 
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todo, a toma de decisións. Porque, tal e como manifestou, “acertes ou non 
acertes nunha xogada, a partida segue e debes facelo o mellor posible”.  
 
Tanto é así, que ata hai estudos que recomendan a práctica do xadrez para a 
prevención de enfermidades tales como o Alzheimer e a demencia senil, 
servindo tamén como instrumento de apoio en terapias para nenos con 
problemas. “Eu chámolle o ximnasio mental”, chanceou.   
 
Neste sentido, aludiu á experiencia, altamente positiva, levada a cabo o 
pasado ano en Madrid nun club e nun hospital con mozos que sofren TDH 
(Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad). A nivel formativo, tamén 
quixo destacar un estudo realizado en Alemaña e que corroborou unha 
mellora na comprensión lectora e capacidade matemática entre os alumnos 
que xogaban ao xadrez. 
 
CAMPAÑAS EN VIGOR 
 
Xaquedrum realiza de forma permanente diversas campañas coas que 
pretende atraer á cidadanía cara a práctica do xadrez. É o caso, por exemplo, 
de “Xaque nas Aulas”, unha iniciativa de alfabetización xadrecística, que 
chegou o pasado curso a uns 1.800 escolares e que basicamente consiste en 
ensinar aos alumnos en tres sesións nas que se combina teoría e práctica, 
aproveitando o horario lectivo.  
 
Ao mesmo tempo, e aquí é onde entra de cheo a colaboración de Sogama, 
ponse de relevo a importancia do medio ambiente, e máis concretamente a 
xestión sostible dos residuos urbanos, aportando aos pequenos material 
divulgativo e promovendo un concurso co que se pretende fomentar a correcta 
separación dos refugallos en orixe e posterior depósito dos mesmos nos 
correspondentes contedores. “En Xaquedrum promovemos actividades que 
fomentan a recollida selectiva e a protección medioambiental no seu 
conxunto”, enfatizou. 
 
“Xadrelia” é outro dos proxectos, pero orientado ao ámbito social mediante o 
voluntariado e a impartición de clases de xadrez dirixidas a mozos en risco de 
exclusión social ou ben en lugares tales como o hospital de Hula, o hospital 
psiquiátrico de Calde ou o colexio de Educación Especial Santa María. 
 
NO CURRÍCULUM ACADÉMICO 
 
A propia Unesco e o Parlamento Europeo recomendaron no seu momento a 
incorporación do xadrez ao currículum escolar. Nalgúns países do norte 
Europa xa o fixeron, do mesmo xeito que  en Cataluña e Cantabria, e ademais 
cuns resultados óptimos. Pablo Castro enxalza esta iniciativa, manifestando 
que presentaron unha proposta neste sentido para levar a cabo unha 
experiencia piloto en Lugo. 
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Saúdos, Departamento de Comunicación 
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