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A terra vai dando froito por si mesma  

ReconstRuíndo 
peRsoas.

20 anos 
de 
proxecto Home
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O trasno
Daniel López  Muñoz

Afganistán, 11 de maio. Soldados 
estadounidenses responden dende o 

seu búnker a un ataque talibán.

arquitecto da sociedade de xestión 
do Xacobeo tiña unha nómina anual 
de arredor de 30.000 euros, tivo nesa 
época 39 estraños ingresos en efec-
tivo na súa conta e na da súa dona, 
por un total de 122.471€ . E que está 
imputado como parte dunha trama 
de corrupción, na que está implica-
do outro funcionario de Cultura ao 
que se lle detecta na investigación ser 
propietario de 69 inmobles, dez mo-
tos de alta cilindrada –pura paixón!- 
e mesmo unha xata, si, xata, tamén 
coñecida como pucha, tenreira ou 
becerra, que unha das empresas que 
pululan arredor do Xacobeo lle rega-
lou en concepto de “cesta de nadal”.

Tendo eses amigos, para que quere 
inimigos, monseñor! Pero, iso si, non 
é que aos bispos non lles preocupe 
o escándalo. De feito direivos un se-
gredo: están preocupadísimos polo 
escándalo da liturxia da Romaxe, por 
se algunha divorciada se coa e vai 
comungar e pola maneira efusiva na 
que a xente se dá a paz na misa de 
doce. 

A foto que fala

Os amigos dos meus amigos nin se sabe 
xa o que son

Agora que o caso é público e está 
investigado pola policía, salvas as 
presuncións de inocencia, vémonos 
diante dun enxebre guión de novela 
negra. Están todos os personaxes: o 
funcionario corrupto, o técnico “con-
seguidor”, as mulleres de ambos, o pá-
rroco don Que-queres-que-che-diga 
e monseñor Ti-xa-me-entendes.   

O caso é  que aí atrás destápase que a 
reitoral de Paraños–Covelo fora ven-
dida, de costas aos veciños, a un señor 
que traballaba para a Consellería de 

Cultura, por un prezo de 60.000 €, 
a pesar de que o seu valor catastral 
seica era dez veces maior. Esa reito-
ral rehabilitárase presuntamente con 
subvencións da citada Consellería. E, 
nun alarde de prudencia moi propio 
destes elementos, ese comprador, 
moi logo da compra, puxo de novo 
a reitoral á venda, na Internet, como 
casona con piscina, e por un valor de 
680.000€. Foi daquela cando os veci-
ños se decataron do negocio. E non 
lle gustou, pero nadiña. 

Seguramente que para evitar o escán-
dalo –cantos escándalos non se come-
ten para evitar o escándalo!- párroco 
e bispo, logo de destapado o asunto, 
quixeron reverter a operación,  pen-
sando que o elemento aquel de ma-
rras era un bendito. 

Pero non tal. De feito agora sabemos 
todo isto porque o párroco e o bispo 
están imputados e as súas conversas 
telefónicas foron gravadas polo xuíz e 
forman parte do sumario. Que escán-
dalo!, si. E no sumario aparece moi-
to máis. Aparece, por exemplo que 
o comprador da reitoral, que como 
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Editorial Autonomismo

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Hai algo estraño e contraditorio no conflito da lei de caixas e, en particular, no impulso do 
PP de Galicia a prol da fusión entre caixas galegas. A postura inicial da dereita gobernante, 
coincidente coa do nacionalismo político, foi arroupada por frases sonoras do presidente 
Feijoo, frases coma esta: nunca renunciarei á autonomía financeira. 

Temos infravalorada a palabra “autonomía”, por todo o que foi pasando durante a transi-
ción política e porque, ao cabo, foi a palabra do consenso posible, dunha certa solución des-

cafeinada, demasiado manida polo discurso oficial. Pero 
“autonomía” é vocábulo intenso, unha palabra seria. En 
rigor, é a capacidade para darse normas a un mesmo sen 
influencias nin presións externas: por iso oponse á hete-
ronomía. Así que,  afirmarse na autonomía de Galicia é, 
debería ser, toda unha declaración política de principios. 

O que non pode ser é que para o asunto do poder e a 
sede das institucións financeiras sexamos autonomistas, 

pero para todo o demais sexamos unha mera sucursal, decidamos pensando no que pensa-
rán en Madrid ou en Génova, pidamos permiso para o que temos dereito e ordenemos o 
país para beneficio alleo. 

A esta Galicia en proceso de derrube da súa identidade e bonitura viríalle de marabilla 
un poder autonomista e conservador. Adoitamos falar do idioma, que é a mellor expre-
sión do noso ser, pero ser autonomista debería ser, tamén, ter vontade e capacidade para 
ordenar e articular o territorio conservando as súas características definitorias e a súa per-
sonalidade. As barbaridades cometidas en lugares como a Mariña de Lugo, por exemplo, 
“urbanizadas” ao gusto madrileño, deberían revolver as entrañas de calquera autonomista 
conservador.

Efectivamente esa especie política debe escasear. E é unha gran mágoa, porque aquí, sen 
necesidade de grandes innovacións, o máis innovador sería conservar e rehabilitar o país 
con toda a súa graza: patrimonio material e inmaterial, lingua e cultura, territorio e pai-
saxe, saberes e sabores. Habería moito que conservar. E non precisamente privilexios nin 
posicións. 

na nosa sociedade. Co fácil que é 
odiar e vingarse cústame traballo en-
tender o corazón destas persoas que 
sendo humillados e torturados re-
matan a súa vida perdoando e sendo 
símbolos de reconciliación. O camiño 
fácil é dicir que son “doutra pasta” 
pero verdadeiramente están feitos do 
mesmo material que estamos feitos ti 
e máis eu. A capacidade de amar do 
ser humano é ilimitada e somos capa-
ces e estamos chamados a ser como 
Mandela na nosa vida. Sei que é difí-
cil pero niso consiste a Coresma. Ou 
non? 

Non se pode ser autonomista 
no asunto das caixas e 
sucursalista en todo o demais

días atrás estiven lendo o libro O fac-
tor humano que trata sobre a biogra-
fía de Nelson Mandela. Nel baséase a 
película Invictus.  A partires da final 
dun campionato de rugby vaise ven-
do o esforzo do que fora presidente 
de Sudáfrica para acabar co apar-
theid. Trátase da historia dunha revo-
lución das grandes. O seu obxectivo 
era conquistar os seus inimigos non 
derrotalos. Fíxoo grazas a un partido 
de rugby, deporte que só era practica-
do polos brancos en Sudáfrica. 

Eu moito me dou conta do lonxe que 
estou de certa xente imprescindible 
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O día 2 terá lugar a Feira 
da ACUICULTURA 
en Vilagarcía. No trasfondo 
atopamos un Plan de acuicul-
tura, protestado por insostíbel, 
inxusto e ruinoso, e coa teima 
da Xunta de facer a granxa 
de Touriñán, na rede natura, 
e ampliar a de Mougás de 
Oia. 20 piscifactorías afectan 
a espazos protexidos. Queren 
trocar a pesca e marisqueo 
tradicional por industrial en 
terra. Fraga xa proxectara 
12 plantas acuícolas nestas 
zonas, nas mans de catro 
empresas: Pescanova, Isidro de 
la Cal, etc.

A voz forte de 
NOVONEYRA (na 
foto, recibindo o premio 10 de 
marzo, de Xesús Díaz, daquela 
Secretario de CC.OO) inza 
por todos os eidos, rexeitando 
a afronta do goberno do PP, 
contra o idioma:
“Galicia, será a miña xeración 
quen te salve?
Irei un día do Courel a Com-
postela por terras libradas?
Non, a forza do noso amor 
non pode ser inutle!”

As remeiras de Rías Baixas, 
campioas da liga, da bandei-
ra da Concha, claman por 
un barco, remos, e demais 
complementos, pois compiten 
en precario. Pola contra, na 
comedia Traíñas de Ángel de 
la Cruz, filmada na Ribeira 
Sacra, non hai mar nin equi-
po. Un lembra as primeiras 
TRAÍÑAS para a sardiña, 
boicoteadas polas embarca-
cións de pesca máis rudimenta-
rias, ata que permitiron matri-
culalas. A primeira en chegar 
a porto a forza de remo, era 
a que mellor vendía. No 1911 
apareceron as motoras. O 
remo dende o 44 só empurrou 
embarcacións deportivas: en 
Cesantes, en Chapela... 

URUGUAI estrea presi-
dente, Jose Mújica, na foto. 
Trátase dun tupamaro que 
sufriu cadea na ditadura do 
73 ao 85. Logo, sen renunciar 
a súa loita, entra na dinámica 
partidaria, que levou a “el 
Pepe” ao parlamento e, agora, 
á presidencia da república. 
Lidera a Fronte Ampla, as for-
zas de esquerda, para afastar 
os saqueadores que estiveron 
arruinando a que chamaban 
a “Suíza americana”, pioneira 
das liberdades. 



5

5 6 7 8
Alfonso Blanco Torrado

7

86

5

En CHILE hai 2000 gale-
gos. Un país ligado a autores 
coma E. Blanco Amor, Suárez 
Picallo e, agora, Xulio Valcar-
cel, que publica Escolma de 
Poesía Mapuche. Os mapuche 
loitan en Chiloé (onde unha 
illa foi bautizada Nova Gali-
cia) e en Temucuicui contra a 
militarización represiva estatal, 
que apoia a terratenentes e 
multinacionais forestais, con 
torturas e asasinatos coma 
o de Xaime Mendoza. Estas 
comunidades autonomistas in-
díxenas rexeitan 500 anos de 
explotación, arestora pedindo 
a liberdade dos presos.

O 93% do crecemento da 
poboación, no 2009, foi 
INMIGRANTE. Son o 
3,81% da poboación galega. 
12.439 están no paro, un 
31,34% máis ca fai un ano. 
21.000 (de 106.637) non 
teñen papeis. Nun ano da lei 
de nacionalidade, que acada-
ron 25.000 fillos e netos de 
galegos, aínda que se excluíse 
aos netos daquelas avoas 
galegas, que ao casaren con 
estranxeiros, perderon a nosa 
nacionalidade. Hai 103.361 
nacidos na emigración que 
viven entre nós. 

A incrible historia da miña 
fantástica avoa Olive, de 
Alberto Rodríguez, foi nomina-
da ao OSCAR en curtas 
escolares. Foi agasallada en 
Suíza co primeiro premio de 
audiencia infantil. Nos cen 
anos de Carlos Velo, vintecin-
co de Mamasunción e vinte de 
Sempre Xonxa de Chano Piñei-
ro. Tamén están Continental de 
X, Villaverde, Urxa de Carlos 
Piñeiro, que vemos no portal 
http://flocos.tv (4000 visitas/
día). Centos de filmes, telese-
ries e tráilers, para ver cine de 
onte e hoxe, cunha película 
nova ao día. A rede social 
da web permite interactuar e 
debater. 

As comunidades de Berganti-
ños, que coordina Xosé García 
Gondar, na foto, no Nadal, 
celebran con intensidade 
cada ciclo do ano, agora a 
CORESMA. Manteñen 
40 obradoiros de formación, 
que enxergan participación. 
Reforzan a súa faciana cari-
tativa con comedor e acollida 
a inmigrantes e persoas en 
emerxencia. Arrequentadas 
por leigos/as, forxados na 
Escola de Animadores de 
Pastoral de Carballo, sosteñen 
esta enerxía rexa en tantas 
parroquias.
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CARTA

Benquerido Manuel 

O grupo de compañeiros e amigos de “Encontros. 
Foro de Curas Galegos Bispo Arauxo” manifés-
tache a súa amizade, apoio e agradecemento polo 
moito que nos tes dado; e polo que lle deches ás 
comunidades cristiás, á Igrexa galega, á Galiza e aos 
galegos.

Porque como xa escribiu de ti Luís Seoane hai máis 
de trinta anos, ti es “un cristián en comuñón co seu 
pobo; coma os apóstolos e os primeiros cristiáns... 
abourados, máis cheos de esperanza”. El non era, 
precisamente, alguén da clerecía, nin sequera dos 
que ían moito ao templo, pero era, coma ti, un home 
bo e xeneroso. O seu fermoso cadro do Cristo en ca-
miseta, que che regalou nun intre dramático no que 
a ditadura te puxera nas listas negras dos indesexa-
bles, acompañoute moitos anos a carón da túa cama, 
ata que te desfixeches del para que os cartos que 
valía serviran a unha boa causa; unha máis de tantas 
nas que te mergullaches na túa vida. Non era de 
estrañar que o mesmo Seoane che dixera daquela: 
“No Deus que vostede predica, tamén creo eu”. Isto 
non foi para ti un fervor de mocidade, porque, como 
escribiu Manolo Rivas, “o paso dos anos foi facendo 
a este cura máis radical fronte á inxustiza”.

Eles e outros moitos bos galegos entenderon ben o 
que ti mesmo escribiras nunha ocasión no Outeiro 
de San Xusto, e tentaches facelo realidade cada 
día na túa vida: “O crego non pode limitarse a ser 
soamente sacerdote, senón que tamén debe ser pro-
feta... Ten que comportarse non só como ministro 
do culto, senón ó mesmo tempo coma os profetas, 
que denuncian a práctica cultural establecida, cando 
se desentende da xustiza para o pobo” (17/X/1984). 
Por iso, escribiches tamén no teu Outeiro, que tanto 
ben lle fixo a tanta xente ao longo de décadas: “Pra 
min tódolos días do ano e tódolos anos da miña vida 
foron e han ser datas adicadas a Galiza, como home 
e como crego” (9/IX/1973). 

Ao compañeiro, amigo e irmán Manuel Espiña 

Iso fixéchelo tanto como director espiritual do Semi-
nario de Belvís, como cóengo e profesor de Maxiste-
rio na Coruña coma noutros moitos labores. Como 
sabías e crías firmemente que “o máis grande que 
temos os galegos, a nosa lingua, é pra moitos como 
as follas secas, que se espera que o vento as leve a 
calquera recanto”, e que “dificilmente se pode dar en 
Galicia fe verdadeira sen galeguidade” (1/6/84), com-
prometícheste arreo con ela. E por iso traduciches os 
Evanxeos ao galego, no medio da incomprensión de 
tantos compañeiros da clerecía; A Palabra de Deus. 
Evanxelios foi o primeiro libro de SEPT, publicado 
no ano no que se celebrou a primeira misa en galego 
(1965), que ti continuaches facendo na túa benqueri-
da cidade da Coruña, coa túa “Comunidade de vida 
cristiá Home Novo”. Fiches logo, con outros colegas, 
o Misal Galego dos Fieis, e participaches en Colo-
quios, Cruceiros, Romaxes, Encrucillada, Irimia... e 
todo o que servise para facer realidade unha verda-
deira Igrexa galega, na que cres fondamente. Por iso, 
escribiches despois dunha das Romaxes “Que distinta 
sería a situación de Galicia se a Igrexa oficial fixese 
seu este programa non só na teoría, senón tamén na 
práctica!” (6/IX/1986). 

Por iso tamén, fuches sempre fiel –desde 1970, ata 
que te deixaron...- á túa columna do Outeiro de San 
Xusto con verbo pacífico e tronante a un tempo, 
contra toda inxustiza e aldraxe a Galiza, aos galegos e 
aos pobres; “un espacio que me obrigou a un compro-
miso progresivo e cada vez máis radical con Galicia 
e co meu cristianismo”, como dixeches. E ti sabes moi 
ben a morea de apoios e tamén ataques que suscitou 
nos seus máis de trinta anos, porque ti nunca fuches 
un deses mornos que vomita o noso Señor.

Por todo iso e moito máis, moitas grazas Manuel!

 

Santiago, 15 febreiro de 2010
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Desde o primeiro día todos aposta-
mos polo que parecía máis cómodo: o 
automóbil. Este vehículo converteu-
se no medio de locomoción preferido 
polos galegos de todas as idades, e a 
maior parte dos recursos dirixidos ás 
vías de comunicación foron devora-
dos para servilo. A sabedoría popu-
lar di que o automóbil é o vehículo 
máis cómodo para desprazarse. Esta 
mentira repetida, unida ao escaso in-
terese municipal por ordenar o tráfi-
co, converteu as sete cidades galegas 
en grandes aparcadoiros de coches, 
cando non en vías de atascos eternos. 
Perdemos miles de horas sentados en 
coches semiparados que se moven a 
unha media de cinco quilómetros por 
hora, ocupando espazo, contaminan-
do o medio e facendo perder os ner-
vios aos que os conducen.

Os atascos non son o único efecto 
desa deriva automobilística que foi 
de sempre potenciada por unha in-
dustria voraz no consumo de enerxía, 
sobre a que gravitou e gravita unha 
boa parte da nosa economía e dos 
nosos empregos. É unha triste reali-
dade que as nosas cidades son obras 

POLÍTICA  Un grande atasco de tráfico

eternas nas que agroma o consabido 
cartel: “Desculpen as molestias, tra-
ballamos para servilos”. Cremos in-
cautamente que abrindo novas vías 
alixeiramos a circulación, e facendo 
máis prazas de aparcadoiros, mellora-
mos o tráfico. O coche consume todos 
estes recursos a unha velocidade tan 
vertixinosa que axiña ocupa e atasca 
todo canto espazo novo lle damos.

É paradoxal, pero cantas máis dificul-
tades lles poñemos aos coches, mellor 
se circula polas cidades. Quitando 
aparcadoiros desprazamos eses qui-
los de plástico esmaltado que pensan 
impudicamente que poden estar de 
balde deitados ao sol en calquera rúa 
das nosas cidades, horas e horas.

Os centros das cidades humanizáron-
se desde que tímida e paseniñamente 
se foron peonalizando as súas rúas. 
Iso serviu para mellorar os seus co-
mercios, valorar os seus locais e re-
cuperar o paseo como goce seguro. 
Unha sorte que para si quixeran ta-
mén os demais barrios, que observan 
con celos a ilóxica decisión que os 
aparta da peonalización, tan necesa-

ria nos barrios coma nos centros ur-
banos. 

Repensar o tráfico nas nosas cidades, 
dificultar o tránsito do coche, recupe-
rar rúas para novos e maiores non é só 
un acto de aforro enerxético, é tamén 
unha aposta por rebaixar tensión nas 
cidades, por mellorar o comercio e a 
vida interna delas. Cómpre desprazar 
o coche á periferia urbana e prohibir 
o seu acceso ao centro urbano, lugar 
que debera ser tabú para os culpables 
de apropiarse de balde e sen ningún 
tipo de dereito dun espazo funda-
mental para todos: as nosas rúas.
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Proxecto Home dedícase 
algo á prevención e moito á 
rehabilitación e reinserción

Cales foron os obxectivos principais 
que marcastes ao iniciar Proxecto 
Home, hai 20 anos?

O que pretendiamos daquela, basica-
mente, era poder ofrecer a toda a so-
ciedade galega este servizo de rehabi-
litación, tendo en conta que naqueles 
tempos non había moito a onde acu-
dir, cando una persoa padecía algun-
ha adicción. Por iso nos empeñamos 
desde o primeiro momento en que en 
todas as poboacións importantes de 
Galicia houbese centros de Proxecto 
Home, para que lles fose máis doado 
achegarse a este servizo a quen ben 
o quixese. E así sucesivamente fomos 
abrindo centros en Santiago (1990), 
Vigo (1993), Ourense e Lugo (1997) 
, 1998 (A Coruña), 2001 (Centro Pe-
nitenciario Pereiro de Aguiar) 2003 
(Pontevedra). Ademais, postos a an-
dar xa os servizos básicos, quixemos 
tamén ir respondendo á demanda 
das diferentes tipoloxías de persoas 
dependentes: heroinómanos, cocai-

Manolo Regal Ledo

Entrevista 20 anos proxectando vida

Ramón Gómez, ourensán de 
nacemento, dirixiu desde o seu 
inicio, hai 20 anos, a implantación 
e desenvolvemento en Galicia 
do programa para a rehabilita-
ción de persoas adictas, Proxecto 
Home. Nesta data tan significativa 
IRIMIA quixo aproximarse a esta 
persoa e a esta institución para 
descubrir e ofrecer a aposta que 
teñen feito a favor dun sector tan 
necesitado da sociedade galega.

Ramón, moi brevemente, que é 
Proxecto Home?

Pois Proxecto Home é unha insti-
tución dependente da Fundación 
Monte do Gozo que, á súa vez, está 
promovida polas cinco dioceses de 
Galicia, que sempre lle deron apoio 
a Proxecto Home e seguen a darllo. 
Proxecto Home está composto por 
un amplo equipo de educadores-te-
rapeutas que, coa inestimable colabo-
ración de moitos voluntarios e volun-
tarias, se dedica algo á prevención da 
drogadicción e moito máis á rehabili-
tación e reinserción social de persoas 
adictas, sempre coa importantísima 
colaboración das familias correspon-
dentes, cando isto é posible.
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No futuro queremos estar máis 
atentos ás novas realidades e á 
investigación

Entrevista 20 anos proxectando vida

Solidariedade, que é como tamén nos 
gusta chamarnos. 

Polo demais, a sociedade galega en 
conxunto sempre nos apoiou moito. 
Non tivemos dificultades maiores 
para a apertura dos nosos centros en 
ningún lugar. As institucións públi-
cas e privadas axudáronnos conside-
rablemente, e entre todos puidemos 
ir dando algo máis de resposta a un 
problema como a drogadicción, que 
tamén é un problema de toda a so-
ciedade.

E cales foron as vosas maiores difi-
cultades?

Unha dificultade importante foi ir 
atopando o noso propio lugar dentro 
do conxunto de alternativas terapéu-
ticas que se van ofrecendo; en diálogo 
con todos, pero mantendo con humil-
dade, con orgullo, con normalidade a 
nosa maneira particular de entender 
a axuda que se lle pode dar a unha 
persoa drogodependente que quere 
saír dese mundo. Por outra banda, o 
día a día do traballo terapéutico ence-
rra importantes dificultades, para os 
propios residentes, pero tamén para 
os equipos que os acompañan; acom-
pañar nun proceso de educación para 
a rehabilitación non é, non pode ser, 
cousa de aplicar unhas normas, uns 

principios, e xa está; non, é un traba-
llo con persoas, coas súas complexi-
dades, cos seus medos, coas súas fan-
tasías, hai que saber estar aí ao lado, 
sen violentar nada, pero transmitindo 
vontade de encarar as dificultades, en 
fin,...; que os usuarios/as o entendan 
así, que o equipo terapéutico o rea-
lice tamén así. Outra dificultade im-
portante é o tipo de drogodependen-
te actual, frecuentemente padecendo 

nómanos, alcohólicos, ludópatas, per-
soas adictas á compra compulsiva, 
persoas con patoloxía dual (adicción 
máis problema psiquiátrico agudo), 
drogodependentes en prisión…; e 
iso levounos a ir abrindo centros ou 
unidades especializadas para o trata-
mento de cada unha destas realida-
des particulares.

Considerades que tedes conseguido 
eses obxectivos propostos no seu mo-
mento?

En boa medida, si, polo mesmo que 
queda dito. Pero sempre nos queda 
o afán por facer as cousas mellor, 
máis axustadamente, para que cantas 
persoas acudan aos nosos servizos se 
vexan realmente collidas pola súa vi-
talidade, para completar neles un bo 
proceso de rehabilitación. E nesas 
andamos.

Que é o que máis vos axudou a con-
seguir eses logros?

Home, basicamente a cousa estivo 
nas mans dun equipo terapéutico que 
se esforzou en ofrecer uns recursos 
serios, profesionalmente ben estrutu-
rados, ben atendidos, onde as persoas 
puidesen levar a cabo un proceso de 
maduración e de cambio. Despois, 
loxicamente, estivo e está o traba-
llo dos mesmos residentes, homes e 
mulleres; sen o seu querer, sen o seu 
esforzo persoal, nada sería posible; e 
hai que engadir a isto o traballo das 
familias, que, para a nosa maneira de 
entender a rehabilitación, xogan un 
papel especialísimo. E despois están 
os varios centos de voluntarios e vo-
luntarias que axudan día a día a que 
se poida levar a cabo una abordaxe 
ampla de todo canto afecta á vida e ás 
circunstancias das persoas en rehabi-
litación; os voluntarios e voluntarias 
son, ademais, unha referencia viva 
do espírito do voluntariado, que é a 
forza principal de Proxecto Home, 
xa que Proxecto Home, basicamente, 
é unha ONG, ou Centro Galego de 



10

Entrevista 20 anos proxectando vida

un problema psiquiátrico asociado. 
E despois tamén as dificultades de 
ir atendendo día a día os gastos que 
todo isto orixina, porque no progra-
ma non se lle cobra á xente, e as Ad-
ministracións públicas aportan, pero 
non todo, nin moito menos.

Falabas hai un pouco da vosa manei-
ra particular de traballar en drogode-
pendencias, en que consiste?

Traballamos implicando as familias 
nos procesos de rehabilitación dos 
seus familiares residentes; partindo 
de que o problema non é a droga, se-

nón a persoa que a consome, entende-
mos que o residente debe facer unha 
abordaxe integral da súa persoa, coas 
circunstancias todas que a rodean e 
compoñen, para poder garantir un bo 
traballo, uns bos resultados; traballa-
mos devolvéndolle á persoa residen-

te o protagonismo sobre a súa propia 
rehabilitación, pero tamén implican-
do a todo o grupo nunha dinámica de 
axuda e de autoaxuda, como motor 
principal do seu proceso, confiando 
sempre nas posibilidades de cambio 
que aniñan no interior de cada per-
soa. Traballamos, polo tanto, en gru-
po, en comunidade, con profesionais 
polo medio, pero conscientes de que 
o papel dos profesionais é dinamizar 
o grupo, para que o grupo desempeñe 
o papel que debe desempeñar. Traba-
llamos gratuitamente e con espírito 
de voluntariado sempre.

Cales son os vosos proxectos para o 
futuro máis inmediato?

Consolidar o que estamos facendo, 
facelo ben, a fondo; estar moi atentos 
á nova realidade de moitas persoas 
drogodependentes que ao mesmo 
tempo padecen unha doenza psiquiá-

A forza principal de Proxecto Home é 
o voluntariado

trica aguda; investir moito máis tem-
po, pensamento e acción nas áreas 
de prevención, que é unha carencia 
grande en toda Galicia, facer investi-
gación en colaboración coa Universi-
dade de Santiago, coa que hai poucos 
días firmamos un convenio de cola-
boración.

Que opinas do feito da drogadicción: 
a menos, a máis, admitido, normaliza-
do?

É algo moi complexo. A menos, non 
vai, aínda que varían hábitos, subs-
tancias. Estase normalizando: os con-
sumidores, as familias, a sociedade 
estao vendo como algo dado (a ver 
se temos a sorte de que non nos to-
que, din moitos), sen moito espírito 
de loita ante iso. Somos, en conxunto, 
unha sociedade bastante adicta, na 
que vai ser fácil que se desenvolvan 
comportamentos de drogadicción e 
outros similares. Penso que non nos 
deberiamos resignar a ser o que esta-
mos sendo. Hai moito que gozar, moi-
to polo que loitar, moito co que nos 
construír coma persoas felices, sen 
ter que recorrer ás drogas, que é unha 
rendición deshumanizadora.

Para acceder a calquera dos vosos 
servizos, que é o que hai que facer?

Pois nada especial, achegarse, pedir 
unha cita, incluso por teléfono, e des-
eguida se empeza o proceso para en-
camiñar a situación. O básico é que 
a persoa queira de verdade darlle un 
cambio á súa vida; as dificultades que 
poida haber, todas son superables.

E o voso teléfono central?

Pois o central é o 902.260250, ou 
tamén o de cada centro: A Coru-
ña: 981.295432; Lugo: 982.202693; 
Ourense: 988.371192; Pontevedra: 
986.855151; Vigo: 986.374646.

Moitas grazas, Ramón. Que estes 20 
anos de loita e de éxitos vos animen a 
seguir nesa estupenda tarefa.

Iso o queremos. Grazas a vós.
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Utopía

A lembranza do deserto

E a nosa Coresma? 
Tantas veces escoitamos: Coresma, tempo de conversión. 
Pero de que serve, se non é un cambio de vida, un cambio de camiño? 

Que Coresma vive o que non vive? 
 
Tempo de deserto

Pero deserto no medio do ruído e do mundo, 
no medio do fallo e a infidelidade, 
no medio da xente...
É alí só onde estou invitada ao encontro con Deus
e cos irmáns, 
a retomar fidelidades.

O recordo do deserto 
remata sendo recordo da fidelidade: tempo de fe.
Para aprendermos a crer de corazón na Palabra,
non cos beizos, 
si coa vida.

Velaí o centro, o corazón da Coresma: os outros, os irmáns. 

Revisando o noso servizo, o noso pequeno amor de cada día, 
o compromiso liberador que nos libera.
 
En toda historia hai tempos e momentos de fidelidade, 
e de desencontro.

A Coresma é tempo de recobrar forzas
para retomar o camiño.

Tempo de revisar, corrixir, fortalecer.

Tempo de deserto

Tempo de encontro  
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Opinión Un pacto pola educación
José A. Martínez

Nestes días falouse dabondo da necesidade de establecer un Pacto pola educación. Mesmo o PSOE e o PP, tan propen-
sos á descualificación do opoñente e aos “profundos debates ideolóxicos” do e ti máis, escenificaron publicamente a 
oportunidade de asinar un pacto, aínda que marcasen dende o inicio as súas discrepancias. Unha necesidade de pacto 
que encabeza o ministro Gabilondo e que non limita ás forzas políticas, senón que o abre a todos os membros do siste-
ma educativo e á cidadanía en xeral.

Se xa interiorizamos que o noso país vive unha das peores crises económicas da súa historia (malia os beneficios dos 
bancos), érguese aínda con máis contundencia outra apreciación que é mesmo un dogma de fe: o noso sistema educati-
vo está en crise, non ofrece as respostas que a sociedade demanda, deixando a calidade do ensino moito que desexar. E 
se dubidamos, ofrécennos datos empíricos que así o corroboran (coma o Informe PISA), aínda que nas conversas, de 
faladoiros a familiares e veciños, transloce un fondo mítico de que sempre o pasado foi mellor, e xa non se esixe coma 
antes, que xa non hai nivel (como  tampouco a sardiña de agora sabe como a da nosa nenez, ou que isto non é fútbol, 
que fútbol era o de Zarra e Di Stefano).

para reformar a educación cómpre pórse 
primeiro de acordo sobre o modelo de 
sociedade que queremos construír 

O debate está aberto a todos os membros 
do eido educativo

Un pacto necesario, mais para que?

Sen dubidarmos da necesidade e das 
bondades dun pacto, habería que 
cuestionarse cal sería o seu obxecti-
vo. Mellorar a calidade da educación, 
por suposto, responderíase sen dubi-
dar. Deste xeito, primeiramente sería 
necesario chegar a unha percepción 
común sobre cales son os problemas 
que presenta o noso sistema educati-
vo e que estratexias cumprirían para 
superalos. Mais aquí é onde xorden 
os primeiros atrancos, porque pactar 
a educación non é só pórse de acordo 

co se vai traballar dentro das aulas, 
senón pensar na súa finalidade: xa 
uns profesionais adaptados á reali-
dade do mercado laboral, xa formar 
persoas dun xeito integral, xa indi-
viduos para convertelos en cidadáns 
conscientes dos seus deberes e derei-
tos. Ou un pouco de todo. Mais para 
isto temos que falar da sociedade en 
que vivimos, ter un modelo de socie-
dade para o futuro e pórse de acordo 
no modelo de sociedade que quere-
mos construír, e nisto xa xurdirían 
máis que pequenos problemas termi-
nolóxicos.

Da integración á excelencia 

As palabras teñen un grande poder. 
Non sabemos se actúan no noso sub-
consciente mentres durmimos, pero si 
que condicionan a percepción da rea-
lidade na que vivimos. As teimas polo 
emprego dunha linguaxe non sexista 
ou non discriminatorio demóstranos 
como as palabras que empregamos 
non teñen nada de neutro e que en 
moitos casos reproducen as desigual-
dades e exclusións que se dan na 
nosa sociedade. Na linguaxe educa-
tiva pasa o mesmo; dende os tempos 
da LOXSE traballábase por obxecti-
vos: cada materia, en cada curso, tiña 
unha serie de obxectivos, ben delimi-
tados, que o alumnado tiña que supe-
rar. Na actualidade estes obxectivos 
foron substituídos por competencias 
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Opinión Un pacto pola educación

O reto do futuro da educación está en 
manter a aposta por unha educación 
integradora que fomente a cohesión 
social

da (escolas privadas), pola exclusión, 
pretendida ou non, de determinados 
grupos sociais, fundamentalmente 
inmigrantes (concertadas), ou mes-
mo os últimos desexos de segregar 
por linguas. Existe unha aposta non 
explícita por illar á realidade escolar 
da realidade social: formar en escolas 
homoxéneas nun mundo que cada 
vez é máis plural. A aposta por unha 

segregación escolar, por renda, por 
rendemento, por lingua, é un paso 
previo para afondar e reforzar a des-
estruturación de sociedade do futuro.

Cuantificar: entre a realidade e a fic-
ción

Existe unha obsesión por cuantificar. 
Como dicían nas películas da mafia, 
todos temos un prezo, o único que fal-
ta é saber cal é o noso. Pero mentres 
non o saibamos, nós iremos cuantifi-
cando todo e a todas/os quen nos nos 
arrodean. Na educación pasa o mes-

mo: como está a educación en Espa-
ña? 15 (segundo PISA, a OCDE, etc.). 
Convertémonos en Eurovisión, xa da 
igual como cantemos, o importante 
é a nota final. Houbo un intento por 
mudar estes hábitos, con aqueles PA 
e NM da Primaria da LOXSE, mais 
volvemos á nota numérica na actual. 
O mundo éche así, o rapaz de 6 anos 
xa sabe que non todos somos iguais, 
que hai 7, 6, 5, e que hai uns máis que 
outros. Se isto non fose suficiente ta-
mén os centros educativos terán que 
afacerse a ser numerados, e as probas 
de nivel comezan a espallarse por to-
das as Comunidades Autónomas. Co 
mantemento dunha baixa natalidade, 
mesmo os centros públicos atoparan-
se competindo entre si para ver quen 
obtén unhas notas máis altas nas 
probas de nivel, co que poder atraer 
a máis alumnado, restándollo aos 
outros centros da súa vila.

Mais onde a cuantificación tiña que 
ser máis “contante e soante”, afonda-
mos nun mundo de ficción económi-
ca: todos queremos unha educación 
de calidade, cunha atención de cali-
dade, mais abaratando o sistema. Que 
sexa boa pero que non me custe (ou 
máis ben, non quero saber nin canto 
custa). E de continuarmos por este 
camiño, coma no eido sanitario, a pri-
vatización chamará á porta.

No eido universitario é onde se está a producir dun xeito máis patente a entrada de 
capital privado na educación

educativas, polo que o alumnado ten 
que ser, ao final dos seus estudos, 
competente naquilo que traballou. 
E da competencia á competitividade 
hai un pequeno treito, o que se obser-
va cando se critica o sistema español 
porque non ten a suficiente calidade 
(ao que habería que engadir, suficien-
te calidade para competir).

Hai quen di que é posible un siste-

ma que forme na excelencia, facen-
do unha aposta polo ensino de gran 
calidade para as/os mellores alumnas, 
ao mesmo tempo que incida nunha 
educación integradora. Non é que 
sexamos incrédulos, ou que nos gus-
te disentir por chamar a atención, 
mais hai tamén quen di que nesta so-
ciedade capitalista na que vivimos é 
posible conxugar competitividade e 
cohesión social (Haití é un bo exem-
plo desta falacia). O reto do futuro 
da educación está en manter a aposta 
(aínda que pareza que fracasou) por 
unha educación integradora, que fo-
mente a cohesión social, ou por unha 
educación da excelencia, que no fon-
do é un bonito nome para insistir na 
educación segregada.

A segregación: malo, bonito e barato

Ninguén dubida que con grupos 
homoxéneos traballas mellor. Con 
alumnado dun mesmo nivel todo é 
máis sinxelo, pero fundamentalmen-
te máis barato. Non cómpre atender á 
diversidade, non cómpre dotar orza-
mentariamente esta atención á diver-
sidade. Na actualidade dominan estas 
tendencias segregacionistas: pola ren-
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A terra vai dando froito por si mesma  

ReconstRuíndo 
peRsoas.

20 anos 
de 
proxecto Home

14

O noso taboleiro

SUBSCRICIÓNS 2010

COTAS E CALENDARIO DE COBRO

O calendario para o cobro das subscricións vai ser o seguinte:

Na segunda semana de marzo vanse pasar as domiciliacións bancarias. 

A xente que non ten domiciliado recibirá neses días unha carta 
cun impreso cuberto coa súa subscrición. Para pagar non ten 
máis ca ir a una oficina de Caixa Galicia e ingresar a cantida-
de que di o impreso.

A todos os que aínda así non abonen a súa domiciliación, 
remitiráselles antes do verán un reembolso de Correos (en-
carecerá a subscrición en máis de 3 euros).

Recordade que as cotas para o 2010 van ser as seguintes:

 3 € cota de socio/a
 27 € subscricións ordinarias

 36 € subscricións de apoio
 60 € para os que se anotaron no 60x100.

Moitas grazas pola vosa colaboración. 
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Boa Nova

O
 E

C
O

Non te enganes, non fixeches nada para merecer iso, ese 
cancro que che come a vida, ese condutor que pensou que 
as raias da estrada eran arte abstracto e che segou as per-
nas, ou ti que levaches unha labazada de quen di que te 
quere; e ti, si ti que non me vas ler porque che caeu enriba 
a casa alá lonxe. Non es máis pecadora ou pecador ca min. 
O mal ten os seus camiños, o sufrimento ven porque si. Nin 
ti nin Deus ten culpa.

Se algunha culpa queda, é ser coma a figueira, agachar o 
froito, non dalo. Deixar que outros pasen ganas do que ti 
tes, e secarse por dentro e podrecer coma a froita que non 
se colle. O que non dá vida morre, “cansa a terra”, como 
facía a figueira que non daba froito. Así nos sentimos cando 
non sae de nós nada bo, nada vivo. Xesús é implacable, 
se volve o dono da figueira o ano que ven e non ten froito, 
cortaraa. Morrerá. Os pecadores non son os que parecen. 
Semella que hai que buscarnos entre os que con moi  boa 
pintiña de boa xente cumpridora e ata progre se me apuras, 
pode que cando nos pidan contas do noso mal, pese tanto 
o que non demos que xa non nos queden nin forzas, nin 
vida, nin fe, para pedir perdón. Pode que ese “esterco” que 
o viñador do evanxeo vai botar para ver de salvar a figueira 
se pareza algo a esas calamidades nas que matinaba ao 
encetar. Se nin con esas… quen nos salvará do auténtico 
mal? Dese que si ten poder para retrasar indefinidamente 
a chegada do Reino. Non vale quedarse mirando, algo po-
deremos dar de nós. Aquí xa non toca andar criticando o 
que fan os demais. Este texto pesa coma unha lousa sobre a 
conciencia de cada un, de cada unha, non ten volta.

 Christina Moreira

A
 C

LA
V

E

A ver si dá froito
Lucas xa dende o capitulo anterior comeza a na-
rrar unha serie de conversas de Xesús coa xen-
te, nas que está a confrontar o comportamento 
descoidado  de todos aqueles e aquelas que se 
senten seguros da súa actitude fronte a Deus. No 
texto de hoxe o Mestre articula o seu discurso a 
partir de dúas comparacións: un feito histórico e 
unha parábola.  O acontecendo o que fai alusión 
e difícil de localizar pero situase no contexto das 
múltiples provocacións que Pilato fixo ao xudaís-
mo no contexto do culto e que carrexou enfronta-
mentos violentos do pobo coa autoridade roma-
na. A parábola fai alusión o réxime da terra no 
Israel daquel tempo. 

O protagonista da parábola posiblemente e un 
propietario da vila que tiña arrendadas as súas 
terras a algún labrador. Se este home era un bo 
israelita sabia que despois de plantar unha árbo-
re tiña que deixala medrar perante nove anos, tes 
anos para que crecese e tivera froito, tres mais 
sen lle recoller aínda o froito e outros tres para 
coller o produto (Lv 19, 23 ). Neste marco Xe-
sús quere provocar súa audiencia unha reflexión: 
quen é quen para xulgar a salvación ou a conde-
na de outro/a? Pensades que Deus xulga o voso 
xeito? 

Deus dálle tempo a historia para que mostre os 
seus froitos verdadeiros, coa paciencia do viña-
dor e non co utilitarismo do dono da figueira. 
Deus mira o noso corazón e non os xuízos dos 
seres humanos que condenan e fan violencia uns 
cos outros. Deus non anda a castigar os pecados, 
Deus espera a que esteamos preparados/as para 
dar o noso froito.

Carme Soto

A
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 7 DE MARZO. 
3º DOMINGO DE CORESMA

Lc 13, 1-9

Naquel tempo presentáronse algúns para 
contarlle o caso aquel de cando Pilato mes-
turara o sangue duns galileos co dos sacrifi-
cios que ofrecían. El respondeu: “Coidades 
que eses galileos eran máis pecadores cós 
demais, porque acabaron así? Non tal, e 
asegúrovos que como non vos arrepintades 
acabades todos igual”. (...) E púxolles unha 
parábola: “Un home tiña unha figueira plan-
tada na súa viña; foi ver se tiña froitos e non 
llos atopou. Díxolle ao viñador: “xa hai tres 
anos que veño buscar froito nesta figueira 
e non llo atopo. Córtaa, para que vai can-
sar máis a terra?”. El respondeulle: “Señor, 
déixaa un ano máis; vou ver se eu lle cavo 
un pouco arredor e lle boto esterco; a ver se 
así dá froito,...” e, onde non, pódela cortar”.
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Falando da lingua 
Lidia e Valentina

O Fachineiro de Luís Seoane
Razón e compromiso

Tense dito ben veces, tamén nas páxi-
nas desta revista, que cada vez é máis 
exiguo o grupo das persoas compro-
metidas con algunha causa razoable. 
É o caso contrario ao de Luís Seoane, 
o pintor, gravador, poeta, dramatur-
go, editor e, en resumo, activista cul-
tural que fixo do exilio americano o 
centro da cultura galega que non po-
día facerse na Galicia do franquismo. 
Á parte de manter aceso o facho da 
lingua galega en Bos Aires, cómpre 
lembrar que foi unha persoa com-

prometida cos que viron a vida desde 
abaixo, unha forma de ser que se ve 
claramente na poesía civil de Fardel 
de eisiliado e máis no resto da súa 
obra. Este ano conmemórase o nace-
mento de Seoane (1910-1979) e con 
esta desculpa a fundación Caixanova 
ofrece a exposición Seoane, razón e 
compromiso, en Santiago ata marzo, 
na que podemos gozar dalgunhas 
obras dun artista universal nestes 
tempos de ensimesmamentos e com-
plexos.

A.Q.

Si, si, sexámolo… está moi ben, apren-
der linguas, cantas máis mellor, por 
suposto. Pero o que non é de recibo 
é que se venda o inglés como descul-
pa para abandonar o galego ou, polo 
menos, para non seguilo aprendendo. 
Xa non imos redundar máis no De-
creto do plurilingüismo que, se cadra, 
cando vos chegue a revista ás mans xa 
saíu aprobado. Non, imos centrarnos 
no que dixo o outro día o presidente 
desta Comunidade, que seica xa sa-

dar. Repasámoslles algunha cousiña 
que lles vemos así polo aire:

- Fonética mellorable: a Sunta non 
é o mesmo ca a Xunta, nin ter pré-
sa (co é aberto) é o mesmo que ter 
unha presa (co e pechado) e nós di-
cimos “unha”, que non lles é o mes-
mo ca “una”...

- Sintaxe espantosa: 

• A colocación dos pronomes 
átonos... por favor! Que imos 
fartas de repetir que non em-
pezan frase (“Dígolles...”, e non 
“Lles digo...”).

• E tampouco en galego se di 
“Vou a gobernar”, señores, que se 
di “Vou gobernar”... E como que 
non pasa nada? Se en castelán 
estivesen dicindo: “Voy gober-
nar” non pasaría nada? 

E xa non seguimos, que non nos che-
ga a folla, pero non é que non teñan 
máis... case podiamos encher a revista 
toda se nos poñemos a enumerar...!

O caso, que nos cabrea moito que os 
políticos digan que galego xa saben..., 
tanto coma que os paisanos digan 
que non o saben... 

Sexamos políglotas, multilingües, 
anglofalantes… e galegofalantes
bemos galego e castelán, porque nós 
DISCREPAMOS. 

A clase política, cando menos, que 
tería que dar exemplo, polo xeral, 
NON SABE GALEGO. Xa o temos 
dito moitas veces, pero como é un 
tema extremadamente preocupante, 
repetímolo. O galego ten un estándar 
coma se fose unha lingua normali-
zada, pero os que non queren que o 
sexa, van e non o aplican e xa está. 
Uns din que é inventado e que non 
lles gusta, aí teñen a desculpa para 
non aprendelo, outros que non ti-
veron oportunidade de aprendelo, e 
outros que como está cambiando... 
Nada, desculpas de mal pagador! O 
estándar do galego é tan inventa-
do coma o de calquera lingua, só se 
modificou no 2003, e pouca cousa, e 
hai que ter en conta que se estable-
ceu aínda a principios dos anos 80 do 
século XX, é dicir, onte..., que nós xa 
naceramos.

Pois ao que imos, señor presidente, 
que falar ben galego nun rexistro cul-
to, que é o que deben empregar os 
políticos na execución dos seus car-
gos, significa non desviarse do están-

E para mostra un botón…


