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Fundación Meniños:
polo dereito a ter unha familia

A foto que fala

algo sempre nace en primavera

O trasno
Daniel López

A Galaxia do pim-pam-pum e do plas-plas-plas
Acabaremos, se non estamos xa, nunha
nova versión da guerra das Galaxias.
O Ben contra o Imperio do Mal, Luke
Skywalker contra Darth Vader, Rouco
contra Zapatero, o Vaticano contra a
Masonaría, Ratzinger Z contra o mundo mundial.
Entendo que sexa así se a xente escoita Intereconomía, poñamos por caso.
Cargan a batería de odiolitio e van a
por todas. E dura, e dura, e dura. Ou,
na outra beira, cando ven aos altísimos
cargos do caso Gürtel facendo ostentación electoral de misa e comunión nas
catedrais.
Nisto do diálogo Igrexa-mundo, semella que se dinamitou o camiño do
medio, o do sentidiño, o do lévedo na
masa, o da presenza calada e auténtica, e xa non digamos o da “fecundación mutua” –que evidentemente ten
que ser pecado gravísimo e inmundo.
E queren –entre todos- poñernos nesa
disxuntiva: ou integrismo ridículo, ou
incuestionable ateísmo, vostede escolla.
E botamos a faltar a Tarancón, a Iniesta, a Araújo, a Romero de América, que
non eran showmans, senón crentes. E a
María Wirz, a Agustín Bueno, a Carme
Puente ou a Cuco García de Cortázar,
que non eran seguidistas nin mexapías,
pero tiñan inoculado na medula o sermón do monte.
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O Vaticano deseñou unha estratexia de
baño de masas –cada vez menos masivas-, de contragolpe mediático, de divinización dos Papas e de reafirmación,
no medio do espazo público laico, contra o “inimigos da fe”. Os novos showpapas, vitoreados por kikopusianos de
Toledo e Alcalá, meus probes, mareados de tanto viaxar de evento en evento. E hai toda unha economía e unha
forma de vida arredor dos macro-eventos, nos que o importante é a cantidade,
a adhesión irracional, o plas-plas-plas.
Agora prepárase a xornada mundial da
xuventude (JMJ, disque), e de novo andan a voltas cos números e preparando
os aplausómetros para medir o fervor
perante o Papa- ídolo. Outra volta a
axenda política oculta, a loita por dominios e predominios. Como non resistirnos a ese modelo? Neste número fálase
da páxina web “así non veñas”. Abriuse
un foro que pode dar moito xogo, porque son voces persoais e falan en positivo sobre a Igrexa que soñan. É unha
especie de “xa abonda”.
En tanto os aplaudidores e os aplaudidos non se decidan a reescribir o
evanxeo (cousa que non debemos desbotar), a Igrexa terá un gran capital
simbólico e a misión de ser un contrapoder, comunitario e festivo, de esperanza e de xustiza.
O demais é puro Sanedrín.

Editorial

A paradoxal austeridade do goberno

O batido está servido. Os mesmos que meteron de maneira incondicional a centos de amigos na función
pública pola porta de atrás, eludindo as formas ordinarias de acceso, levan larvando unha campaña de acoso
e desgaste contra os empregados públicos, preparando o que queren que sexa un novo recorte salarial.
Ese recorte salarial, acompañado de novas medidas de control de horarios, vaise xustificar na pretendida
falta de produtividade dos funcionarios e no seu absentismo; para os casos nos que isto sexa certo, que
os haberá, teñen mecanismos sobrados para exercer un control eficaz sobre eles. E agradeceriamos que
o fixesen. Pero os tiros non van por aí: a falta de diñeiro obriga a facer recortes e os mellor recibidos por
unha sociedade coa auga ao pescozo son estes, os dos
salarios dos empregados da administración; dobre ganancia, porque se xustifica vendendo a idea de que o
Público non funciona, que debe ser debilitado. Porén,
non deberiamos esquecer que, o que se aforrou ata o
de agora estase gastando en contratar traballos que
perfectamente poderían ser feitos por empregados públicos. Os austeros deben favores a moitas empresas
e non se pode permitir alegrías nin contención de gasto con elas. Seguen en aumento moitas contratacións
menores, aquelas que se dan aos achegados, aos que saben cara onde sopra o vento, aos que pasaron catro
anos mal, pero que agora se están recuperando de novo. Esas empresas que se moven á perfección nos
despachos dos austeros.

Debilítase o Público e medran as
contratacións a achegados.

É evidente que todos nos temos que apertar o cinto porque a situación económica é grave. De onde non hai,
non se pode quitar. Pero ao mesmo tempo sorprende o dispendio que fan os austeros en propaganda electoral que, sen chegar a niveis enfermizos doutros anos, segue a ser lamentable. Os austeros seguen facendo
un gasto en persoal de gabinete enorme, que trata a política como se fose un espectáculo mediático máis
que un servizo público. Predican a mesma austeridade que os directivos da banca que recortan o salario aos
seus traballadores para aumentar as súas primas.
Os mesmos que nos fixeron crer que o dispendio estaba nos Audis dun goberno, seguen demostrando que
son mestres cando se trata de vender unha austeridade que afecta a todos os que non navegan no seu barco.

Rumores de esperanza
Este ano decidiron que o día das letras fose para Lois Pereiro. Faime o
favor e bota a vista atrás un ano e
pensa nunha cousa. Coñecíalo?
Sabías quen era? Se cadra pensas coma min e como a meirande parte dos galegos. Eu non o
coñecía de nada. E agora quen
non o coñece é porque non quere.
Eu penso que é de agradecer
que unha vez ao ano poidamos
achegarnos á vida e sobre todo á
obra de alguén como Lois, un autor
de culto para ampliar a nosa mente e
a nosa forma de ver a literatura galega. Grazas á escolla que a Real
Academia Galega fai podemos saber máis e ler algo.

Son dos que pensa que habería que
repensar dentro da nosa sociedade
galega o 17 de maio. Pero este reciclado da festa non debería eliminar o
costume de achegarnos a un bo e xeneroso que loitase pola dignificación
do noso. As escritoras e escritores
nosos non deberían caer no esquecemento que veña dado polo paso
dos anos ou das modas. Eu, despois
de ler poemas e saber cousas da vida
de Pereiro, penso que paga a pena
coñecelo. Sobre todo despois de ler
o seguinte: Teño liberdade de acción
para exiliar o meu espírito no Ártico,
en Asia ou no Nepal, e teño permiso
para que nada humano me sexa alleo.
Por iso podo decidir militar na miña
propia lingua. AMÉN
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Nas MUNICIPAIS, van O 5, as eleccións de
MULLERES de Panxón, elixirse 48 edís menos en PERÚ, tócannos cerca,
O Foro de

o 27, e as Xornadas pola
súa visibilidade na produción cultural en Compostela, ofrecen Rexistro de
traballo de Uqui Permui:
o peche de traballadoras na conserva (1989),
40 anos sen alta, ata
que venden Alfageme, e
pasan a ser discontinuas.
12.000 producen o 86%
da conserva estatal e
70% europea.
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Os CURDOS están en
desobediencia civil no
nomeadamente a colec- sureste de Turquía. Fican
22 concellos. Caldas e
Xinzo, por superaren os tivos como a Asociación arredor das “tendas da
10.000 van contar con 4 de Antigos Alumnos do
paz”, montadas nas rúas,
máis, Ribadumia dous e Amor de Deus de Vigo, por prohibírenlles preOímbra outro. Co deba- que sostén dende hai 10 sentarse ás eleccións do
te de reagrupalos aber- anos as Aulas Abertas
14 (45.000 mortos en
en Cajamarca. Perú é un 25 anos). Na foto, uns
to, algúns, coma Ames
país con moitos recursos seareiros en Balaídos no
e Brión, xa comparten
servizos. Os que seguen naturais pero que sofre 2006, procesados pola
sen poder votar son uns un 32% de pobreza por- pancarta da Asociación
que as multinacionais o
14.000 mariñeiros.
de Solidariedade co
están esquilmando. Só os Curdistán.
chineses triplicaron a súa
presenza en 5 anos.
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Wikileaks, Premio Couso
pola Liberdade, segue
informando do que xa
se denunciara: abusos a
adolescentes, enfermos
psíquicos, inocentes,
presos en
GUANTÁNAMO.
Foron 779, dos que 170,
aínda seguen alí. O
propio EUA recoñeceu
150 casos de inocentes
recluídos só para buscar
información.
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13 buques da Flotilla da
liberdade van rachar
o bloqueo da Faixa de
GAZA. Na foto, o
“Oliva” con voluntarios
dos Servizos Civís de Paz
protexendo 4000 pescadores, acosados polos
soldados de Israel. Este
país reduciu as 20 millas
pactadas nos Acordos de
Oslo a só 3, o que está a
afundir na miseria estas
familias.
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O Fervedoiro, obradoiro
de moz@s contra o
desemprego, xunto coa
Asociación de preSOS,
abren outra xeira no local auxestionado en Vite.
Enfróntanse ao paro e á
exclusión social con aulas
e videofórum. Acreditan
que Compostela tamén se
fai nos barrios. Roberto
Garrido vén de estrear a
curta Cadeas.

Alfonso Blanco Torrado
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As I

OLIMPIADAS
POPULARES, o 21e 22

en Ribadavia, converteron a billarda na disciplina estrela dos xogos,
que fai lembrar aquelas
olimpiadas obreiras dos
anos 30. Son probas de
atletismo, brilé, voleibol,
etc. Na foto, o trofeo
oficial. É unha teima dos
montañeiros, da liga
da billarda e do fútbol
comarcal.
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Actualidade
Asemblea de crentes galegos: comunicado final
Quen nos levou a esta situación non nos vai sacar dela
A Coordinadora de Crentes Galegos/as, reunida en asemblea o 30 de abril e compartindo a nosa reflexión con
outros colectivos de acción social (Altermundo, Nomepisesofreghao, Rede de Dereitos Sociais d’a Coruña e Verdegaia), despois de traballar en torno a “Construíndo Redes Sociais ante a Crise” quere facer público o seguinte:
Colectivos con motivacións diferentes podemos traballar xuntos e estamos convencidos
de que a sociedade se pode organizar doutro
xeito distinto ao que se nos propón desde os
poderes que teñen o capitalismo como referente, e que
son os mesmos que nos conduciron a esta
situación actual.
Non aceptamos unha realidade que se
nos presenta como non solucionable, con
problemas tan graves como, entre outros:
· O paro que impide levar unha vida
digna a tantas persoas.
· A situación da vivenda, que está
provocando tantos desafiuzamentos por culpa dos mesmos poderes
financeiros.
· Os problemas das pequenas empresas por saír adiante, en contraposición cos privilexios dos grandes
imperios económicos.
· O ataque aos recursos naturais, que
provoca mesmo unha alimentación
perigosa (intoxicación da auga, o
peixe…) e que favorece os intereses doutros (industria farmacéutica…).
Esta situación non pode resolverse seguindo a mesma
lóxica do sistema capitalista que a creou, porque leva a
utilizar a crise como escusa para recortar o benestar e os
dereitos adquiridos pola clase traballadora. E, mentres os
que provocaron a crise seguen sacando beneficios dela,
sempre acabamos pagando as mesmas clases e colectivos
de persoas. Aos culpables deste estado de cousas interésalles que sexa así, e preséntannos a solución de aguantar e

6

confiar en que o sistema nos vai sacar
con éxito destes problemas.
Estamos desencantados e desencantadas dos poderes políticos e financeiros, e convencidos de que se
seguimos os seus consellos os únicos
beneficiados van ser eles mesmos,
que van saír máis reforzados da situación, e non a sociedade.
Por iso propoñemos a necesidade da mobilización social,
e que se vaia creando entre todos máis conciencia de que
a solución non pasa por eles, pois xa vemos a onde nos
conduciron, senón por outras alternativas.
Dende os nosos colectivos comprometémonos a traballar
por espertar unha maior conciencia social xa que estamos
convencidos e convencidas de que outra forma de sociedade (outro mundo) é posible e de que está nas nosas
mans conseguilo.

O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu

Hai uns días celebrouse a Pascua Xove de Arousa, onde un cento de mozos e
mozas reflexionaron sobre a pobreza no marco do colexio das Filipenses e a
parroquia da Xunqueira. O lema inquietaba un chisco: “¿e ti tes para comer?”.
Malia a choiva que caeu, e ben, o espírito dos mozos non decaeu: bailaron,
rezaron, brincaron, celebraron… canta cousa! O tempo está moi ben distribuído e todo moi organizado. Hai momentos de oración que preparan distintos
grupos, de reflexión, debate e tamén de troula. Un dos momentos intensos é
o dos “faladoiros” na tarde do sábado. Son convidadas persoas de distintos
ámbitos sociais ou eclesiais para dar testemuña e dialogar en pequenos grupos.
Había un que chamaba a atención polo título: “Son mozo e estou no paro, logo,
existo”. Certeira definición dunha inmensa maioría da nosa mocidade. Dous
pascueiros veteranos foron os encargados de contar da súa vida: Marcelo, que
é o batería do grupo de música da Pascua, parado do sector naval e Marcos
parado despois de moito estudar. Tamén houbo experiencias contadas desde a
Cruz Vermella, Caritas, voluntariado… Como sempre a celebración da eucaristía foi o momento máis intenso e emocionante, animado por un grupo musical
de excepción, e acabaron de mañanciña cheos de gozo. No medio da crise e
de tanta falta de indignación é bonito e esperanzador que estes mozos tomen en
serio algo, tamén tan serio.
Tamén rematou o curso da Escola de Espiritualidade, onde unhas 200 persoas
aprenderon e compartiron vivencia da fe dun xeito novo. Quédalles a convivencia final en Sobrado dos Monxes a primeiros de xullo, que promete moito polo
que sei do programa. A idea é partir da película sobre os monxes do cister que
hai anos asasinaron en Arxelia, que se chama “De deuses e de homes” e que
paga a pena ver e pensar.
Vaise achegando a nosa festa, amigo Antón, e xa cantan os paxaros a vida porque é pascua, e estas dúas realidades das que falo, non deixan de ser camiño
pascual.
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Entrevista
Redacción

A Fundación MENIÑOS naceu en 1996 coa misión de garantir a protección
da infancia e a adolescencia en situación de dificultade social. Nestes catorce
anos desenvolveu a súa misión, anticipando respostas aos problemas, mobilizando persoas e recursos da sociedade arredor da infancia e as súas necesidades, colaborando coas administracións públicas no desenvolvemento das
políticas de protección á infancia. Entrevistamos a Mónica Permuy, a actual
presidenta da Fundación.
A que se debe o nacemento da Fundación Meniños?

menores estaban acollidos en centros
residenciais.

A protección á infancia é unha obriga dos poderes públicos, pero tamén
unha responsabilidade de toda a sociedade. Os países máis evolucionados son conscientes de que o investimento social en infancia é o que
presenta maiores efectos positivos
para o conxunto da sociedade, con-

Ante estas situacións imponse a necesidade de actuar e crear novas formas de intervención que axuden e
complementen o sistema de protección na consecución dunha sociedade
cohesionada e protectora dos grupos
máis vulnerables.

vivir en familia é o xeito máis eficaz
para desenvolvemento e a satisfacción
das necesidades dos nenos e nenas
verténdose nunha ferramenta estratéxica para romper o círculo vicioso
da pobreza e as desigualdades.
Os nosos sistemas de protección utilizan de forma excesiva os recursos
residenciais para dar resposta a situacións de dificultade. Fíxate que aínda
en 2008 case quince mil cincocentos

Vivir en familia: un dereito fundamental e unha garantía de futuro
Cal é o voso modelo de traballo?
Partimos de que vivir en familia é, non
só un dereito fundamental de todas as
persoas menores de idade, senón tamén o xeito máis eficaz para garantir
o seu adecuado desenvolvemento e a
satisfacción das súas necesidades. Por
iso, en MENIÑOS axudamos aos nenos e nenas traballando coas familias,
para que conserven ou restablezan as
súas condicións protectoras e, cando
isto non é posible, buscamos contornos familiares alternativos: familias
acolledoras. Ademais, procuramos a
activación doutros recursos sociais e
comunitarios que axuden as persoas
menores de idade a construír o seu
futuro e a potenciar o vínculo co seu
ambiente orixinario. Esta filosofía
pódese aplicar en calquera lugar, en
calquera grupo social.
Acadar resultados satisfactorios
partindo diso require entusiasmo e
espírito de servizo, pero, sobre todo,
un sólido fundamento teórico e un
escrupuloso rigor técnico. O estado
actual dos coñecementos sobre a per-
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soa e a súa evolución, permite desenvolver modelos de intervención eficaces para os problemas que alteran o
normal desenvolvemento dos nenos
e nenas na súa familia. E faise desde
unha perspectiva global e integradora, que entende ao individuo dentro
do seu sistema familiar, e a este, dentro do contexto social que o rodea.

problemas de exclusión social, que
poñen en risco a súa axeitada protección, para evitar o seu ingreso en
institucións residenciais.

Por iso, o papel de MENIÑOS é aplicar recursos técnicos e prácticas de
intervención para aproveitar o potencial que hai en cada persoa, nos
propios nenos e nenas, nas súas familias e na contorna, e transferir o noso
coñecemento a outros axentes que os
apliquen en beneficio da infancia.

Outro programa é o de Acollementos especiais. Buscamos e apoiamos
a familias acolledoras para nenas, nenos e adolescentes en disposición de
ser acollidos, pero que, por diversos
motivos, como ter máis de 8 anos, ser
varios irmáns, padecer algunha enfermidade crónica ou discapacidade
ou calquera outra característica que
requira unha especial dedicación por
parte da familia que os acolla, dificilmente atoparían unha nova familia
sen un traballo específico.

intervense
considerando o
individuo dentro do
seu sistema familiar
e social que o
rodea

E, por fin, desenvolvermos un programa de Acollementos Temporais. Procuramos, formamos e acompañamos
familias dispostas a acoller temporalmente a nenas, nenos e adolescentes
como unha alternativa ao internamento en centros de protección de
menores. Ademais, apoiamos as súas
familias de orixe para que superen as
dificultades que motivaron a separación temporal, e facilitar que os menores poidan regresar coa súa familia
en condicións plenas de seguridade e
afecto.

emerxentes. Un mandato fundacional básico é xustamente a investigación, a innovación e o deseño de
novos proxectos e servizos que sexan
acordes coas novas necesidades, ofrecendo solucións eficaces e sostibles.
Actualmente temos diante retos claros para a actuación inmediata. Un
deles é a promoción dunha cultura
do bo trato á infancia. Efectivamente
ese bo trato é garantía fundamental
da construción dunha sociedade máis
xusta. MENIÑOS está dedicando
importantes recursos e esforzos á
elaboración e perfeccionamento de
proxectos de carácter educativo e
preventivo dirixidos á educación infantil e primaria, para traballar a tra-

Que proxectos estades desenvolvendo?
Traballamos, por exemplo, en Integración Familiar, con nenos e nenas
ingresados en centros de protección
e coas súas familias, para restablecer
as condicións protectoras no seu ambiente de orixe e favorecer unha rápida e eficaz volta á familia; e tamén
con familias con nenos e nenas en
situación de risco de desprotección,
para conservar a función de protección que debe ter a familia e impedir
a retirada dos nenos e nenas a centros
de internamento.
Tamén desenvolvemos Atención
Familiar. Aquí o que facemos é traballarmos con nenos, nenas e adolescentes que viven en familias con

No programa Atención Familiar
traballamos con nenos, nenas e
adolescentes que viven en familias con
problemas de exclusión social
No medio de tanta e tan intensa actividade seguro que van xurdindo novos retos...
Imos evolucionando como resultado
precisamente desa atención permanente ás necesidades da infancia e a
adolescencia e aos cambios sociais
que provocan novas necesidades

vés dos colexios e entidades de tempo libre na creación de estratexias
que permitan aos nenos e nenas e ás
súas familias construír un ambiente
familiar positivo, protector e dador
de bo trato, contribuíndo ao exercicio
dunha parentalidade positiva e á promoción de actitudes de solidariedade,
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Entrevista
Redacción

responsabilidade e participación no
coidado á infancia.
Tamén, de cara ao futuro, vai ser
unha prioridade a promoción do acollemento. Trátase de que os nenos e
nenas se desenvolvan nun ambiente
familiar. Esta é unha cuestión sobre
a que hai un amplo consenso legal,
científico e profesional, que converteron esta opción na medida de protección privilexiada e priorizada pola lei
desde 1987. Pero vinte anos despois da
súa introdución no marco legal, non
ten o protagonismo que debería ter:
o 41% de acollementos que se producen son acollementos residenciais e
dos casos de acollemento familiar un
85% prodúcese no ámbito da familia
extensa e só un 15% en familia allea.

os conflitos e a violencia en
torno á adolescencia son un
claro desafío de futuro
Unha das dificultades radica en que
é o recurso de protección de maior
complexidade organizativa, que require do compromiso e a solidariedade de toda a sociedade: non é posible realizar un acollemento se non
encontramos a implicación e a dispoñibilidade da sociedade para abrir as
portas dos fogares aos nenos e nenas
en situación de desprotección.
Na prensa lemos tamén outros desafíos, casos de conflitos con adolescentes que parecen síntomas de algo
máis grave e preocupante...
Efectivamente, tamén son un claro
desafío de futuro os conflitos e a violencia en torno á adolescencia. Moitos dos problemas persoais e sociais
aos que resulta máis difícil e custoso
facer fronte hoxe en día son debidos a
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condutas problemáticas que aparecen
durante a etapa vital da adolescencia.
Todos somos coñecedores do incremento da conflitividade e os comportamentos violentos nestas idades;
situacións altamente complexas, con
múltiples causas, que esixen unha
abordaxe integral que poida achegar
solucións eficaces. Meniños está desenvolvendo un proxecto de atención
a esta problemática, en colaboración
coa Unidade de Investigación en Intervención e Coidado Familiar da
Universidade da Coruña: o proxecto
“Conecta”, para adolescentes e familias en conflito, que ten unha dobre
utilidade: formativa, para o adestramento e capacitación de profesionais,
e de aplicación práctica, para o tratamento desta problemática.
E despois, están os nenos e nenas
expostos á violencia doméstica. Os
conflitos familiares violentos no seo
da familia, o que coñecemos por violencia doméstica ou violencia de xénero, implica que preto de 188.000
nenos e nenas en España, están expostos ou son vítimas desta violencia.
Os efectos nefastos de dita situación
–os nenos e nenas son normalmente
as vítimas esquecidas neste tipo de
conflitos- están pouco documentados,
feito que implica a inexistencia de
respostas sociais especializadas sobre
o fenómeno. Meniños está iniciando
un proxecto conxunto coa Dirección
Rexional de Igualdade de Oportunidades do Goberno de Azores e a Universidade da Coruña para a exploración de intervencións especializadas
sobre estes nenos e nenas e as súas
familias, e o deseño e implantación
dun modelo de intervención dirixido
especificamente ás necesidades da infancia vítima de violencia doméstica,
que teña en conta a súas familias e o
seu contexto social e comunitario.

O noso Taboleiro
A Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de
Galicia é unha entidade prestadora de servicios á
mocidade, nacida en 1993 no seo da familia salesiana e que traballa no eido da prevención, da educación no tempo libre, da animación xuvenil e do desenvolvemento sociocultural.
Co gallo do Día das Letras Galegas, convídannos
a todos a converternos en escritores ou escritoras
(segundo as preferenzas de cadaquén) participando
nun novo concurso de contos hipercurtos, que conteñan 175 palabras como máximo, e que nos lembren o día 17 de maio (17-5).

As bases coas que debemos cumprir son:
1.Poderán participar todas as persoas que o desexen.
2.Establécense tres categorías (e cada participante será inscrito
nunha delas segundo a súa idade o 1 de xullo de 2011):
a) nenos e nenas ata 13 anos;
b) mozos e mozas entre 14 e 30 anos;
c) maiores de 30 anos.
3. Os contos hipercurtos estarán escritos en galego, serán orixinais e inéditos e terán unha extensión máxima de 175 palabras.
4. A temática é libre.
5. O relato presentaranse sen identificación, facendo constar
tan só o seu título. Acompañándoo deberase entregar un sobre
pechado que conteña os datos completos do autor ou autora
(nome, apelidos, idade, enderezo, teléfono e unha fotocopia do
DNI). No exterior do sobre deberá estar escrito o título do conto
hipercurto entregado e a data de nacemento do autor ou autora.
6. Cada autor ou autora poderá presentar o número de contos
que desexe.
7. Todos os contos hipercurtos deben ser entregados na secretaría técnica da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de
Galicia (na rúa Belvís, nº 2; CP:15703, Compostela; tfno.: 981 582
243), en man ou por correo (mellor certificado) antes do 1 de
xullo do 2011, facendo constar no exterior do sobre ‘Concurso
de hipercurtos contos’. O 17 de setembro de 2011 daranse a coñecer os gañadores e gañadoras.
8. Os textos enviados ao concurso pasarán a ser propiedade da
Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, renunciando os seus autores e autoras aos seus dereitos como tales.
9. Despois da elección dos textos gañadores, será publicado un
caderno no que quedarán recollidos estes e outros textos, seleccionados entre todos os presentados,.
10. Os premios (consistentes en vales que se poderán cambiar
por libros, discos ou outros produtos galegos nos establecementos que se indicarán aos premiados) quedan establecidos por categorías do seguinte xeito:
a) 70 €;
b) 130€;
c) 100€.
Haberá tamén un accésit de 60 € para o membro da Federación
de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia mellor clasificado.
11. Os premios serán únicos e indivisíbeis. A xuízo do xurado e segundo a calidade das obras, poderase declarar deserto algún premio.

Máis información en
http://fedboscogal.org/

12. O xurado estará composto por membros da Federación de
Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia. A decisión do xurado
será inapelable.
13. A participación neste concurso implica a aceptación de todas
e cada unha das bases.
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Horizonte universal
Mesa de redacción

Como ves, como soñas, a Igrexa?
Con ocasión da XMM 2011 e a vinda do Papa a Madrid en agosto do presente
ano, Redes Cristiás abre espazo na rede, unha xanela co propósito de achegaren a imaxe que os propios católicos e católicas teñen da Igrexa en España.
Redes Cristiás, que agrupa 147 colectivos, movementos e comunidades
de base do Estado, entre os que se
atopan a asociación Irimia e a Coordinadora de Crentes Galegos, pre-

situacións onde se atopan as cristiás e
cristiáns de hoxe no noso Estado, por
exemplo, entre os mozos, as mulleres,
as parellas, os intelectuais, os obreiros
e artistas, os curas, relixiosas e relixiosos, os teólogos e teólogas, etc. Con
elas pretende ofrecer unha visión
alternativa á Xornada Mundial da
Mocidade (XMM) e á visita de Bieito
XVI a Madrid.
O método empregado é moi simple.
A todos os que participaron fixéronlles as mesmas dúas preguntas, ofrecéndolles a mesma extensión para as

Os testemuños recollidos poden
achegar á nosa Igrexa á
práctica de Xesús de Nazaré
tende con esta iniciativa non só dar a
coñecer publicamente como entre as
católicas e católicos se está a percibir
dende dentro da institución -á que
voluntariamente seguen a pertencera imaxe da Igrexa, senón tamén como
desexarían que fose e que posibilida-

A Igrexa empéñase en reducir
a muller a posicións de
subordinación
des atopan de que se poidan cumprir
os seus soños.
Para este fin Redes Cristiás abriu
unha páxina web, http://www.asinovengas.es/voces, onde están a recoller
coidadosamente
respostas-mostra
desde os diferentes ámbitos, lugares e
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súas respostas. Dúas preguntas concretas:
1ª Identifícaste (estás a gusto) coas
posturas que está a tomar actualmente a igrexa xerárquica española (cara
a dentro e cara a fóra de si mesma)
ou, pola contra, tes dificultades? De
ser isto último, por que?
2ª Como cres que podería ser e como
gustarías que de feito for a Igrexa en
España?
A intención de Redes Cristiás é pór
de relevo a situación que está a vivir
na actualidade a Igrexa católica en
España, intentado que os testemuños
das cristiás e cristiáns que recollen
estas voces contribúan a achegar un
pouco máis a nosa Igrexa ao estilo
e práctica de Xesús de Nazaré. Deste xeito, cada día achegan un novo
testemuño á páxina web para todos
quen estean interesados poidan acceder a el.

Voces para unha alternativa na Igrexa
momentos moi duros e a postura da
Igrexa reforza as posicións máis conservadoras, así como os intereses do
gran capital. A montaxe da XMM paréceme un bo reflexo diso.

Pepa Torres Pérez. Relixiosa, teóloga,
implicada nos movementos sociais.
Identifícaste coas posturas que está a
tomar actualmente a Igrexa xerárquica española?
A verdade é que non. Síntoa anacrónica e máis preocupada polo mantemento dos seus propios intereses que
polos intereses das persoas máis empobrecidas e dos buscadores e buscadoras na nosa sociedade. Creo que
atravesamos social e politicamente

O seu afastamento dos problemas
máis cotiáns da vida das xentes dos
barrios e os colectivos máis excluídos
prodúceme unha indignación moi
grande á vez que unha gran dor. Moitos dos que vivimos nestes ambientes
sentímonos cada vez mais orfos de
Igrexa e reivindicamos con humildade e tamén con teimosía unha volta
ao movemento de Xesús e á utopía
do Reino. Como muller síntome
fortemente discriminada e excluída
nunha Igrexa que nega o noso recoñecemento e capacitación para o
exercicio da plena ministerialidade e
empéñase en reducirnos a posicións
de subordinación.

Afástame dela a súa dureza de corazón ante os sufrimentos das mulleres
e a súa negativa a recoñecer os movementos de liberación das mulleres
como interlocutores válidos no diálogo ante realidades urxentes nos que
se xoga a vida e a saúde das mulleres.
Afástame dela a intransixencia e e incapacidade de diálogo coa ciencia e a
cultura e a falta de respecto á liberdade de conciencia das persoas; tamén
a súa actitude sospeitosa e condenatoria das teoloxías que subliñan as
consecuencias da encarnación hoxe
no noso mundo .
Afástanme dela as súas liturxias, que
encerraron o misterio de solidariedade en preceptos e normas que impiden de feito que a Igrexa sexa un
espazo celebrativo, un encontro, un
espazo de reconciliación e compromiso coa xustiza, que anticipa o Reino.

A renovación evanxélica da Igrexa virá
pola irrupción dos pobres nas nosas vidas
Gustaríame unha Igrexa centrada
nos pobres, de carne e óso, centrada
naqueles que deixaron de esperar a
causa do poder destrutivo do capitalismo salvaxe.

Joaquín García Roca. Sociólogo e
teólogo, profesor na Universidade
Pública
Como cres que podería ser e como te
gustaría que de feito fose a Igrexa en
España?
Gustaríame que a Igrexa en España
trouxese “esa débil forza mesiánica”
do anano chepudo que tanto estrañou Walter Benjamin, en lugar de
practicar a arrogancia e a autosuficiencia; que fose capaz de espertar a
bondade de todo ser humano, como
fai o sandador ferido en proximidade
da súa xente.

Creo nunha Igrexa que se afasta de
entusiasmos espirituais e afirmacións
carismáticas, como desexaba Paulo
en 1 Cor, 12 e que volve ao seguimento de Xesús, quen ficou conmovido
polos xemidos de que sofren e polas
loitas históricas a favor de quen están
peor situados.
Unha Igrexa sinodal, que non pode
respirar cun só pulmón, senón que
incorpora as voces de todos os pobos,
os carismas de dentro e de fóra; da
hora primeira e da terceira; dos xestores e dos disidentes. Gustaríame
que deste xeito camiñase como Pobo
de Deus cunha xerarquía que escoita
e uns fieis que falan, en colaboración
activa, razón compartida e solidarie-

dade compasiva, Igrexa cordial, con
suxeitos que aman e senten, caen e
se erguen, cantan e choran, lonxe dos
invernadoiros de afectos.
Sinto que a renovación evanxélica da
Igrexa virá pola irrupción dos pobres
nas nosas vidas: eles hannos levar, a
nivel colectivo e persoal, ao seguimento de Xesús. A centralidade dos
pobres e dos perdedores será o único que abrirá avenidas cara ao Deus
compasivo que traballa e acampa nos
excluídos e perdedores. Cando se
recoñezan como suxeitos eclesiais e
atopen na Igrexa un espazo para articular a súa vida, as súas loitas e as
súas resistencias, amencerá un novo
Pentecoste, que non sei se nos levará
ao Vaticano III pero de seguro que
apunta cara ao Evanxeo de Xesús.
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O noso Taboleiro

A romaxe xa vai vindo

O vindeiro 10 de setembro
habémonos ver de novo
todos e todas para celebrarmos a trixésimo cuarta
Romaxe de Crentes Galegos. Como xa saberedes, o
rencontro vai ter lugar no
monte Xiabre, en Vilagarcía
de Arousa.
Os organizadores, que andan no que o seu nome
indica, envíanos este bosquexo do que -se cadra algo
retocado- ha rematar sendo
o medallón conmemorativo
da festa.
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Boa Nova
A CLAVE

Neste tempo de Pascua, o Evanxeo segue a
presentarnos o Espírito, dándolle agora un novo
nome: paráclito. En grego con esta palabra
designábase a un avogado, a quen é convocado
ao lado doutra persoa para defendela perante un
tribunal. O Espírito de Deus ponse do noso lado,
apóianos e danos forza. Non nos deixará da súa
man nas dificultades. Permanece en nós e está
en nós. É a forza que nos sostén, a pedra na que
ancoramos as nosas esperanzas.

Levo unhas horas remoendo unha frase dunha irmá
da miña comunidade, a nosa querida Marisa, que
espetou onte “non hai compromiso sen risco, está
clarísimo” como se o negativo permitira de algunha
maneira facer xurdir o positivo, mesmo lle fixera
servizo. E logo fóiseme aparecendo outra idea
paralela “sen deserto e soidade non podemos acoller
o Espírito”. Será unha parvada pero iso de que o
mundo non o pode acoller, pois non o ve nin o coñece
podería ter algo que ver con nós, cristiáns de cara
lavada apuntados a mil historias interesantísimas,
sen un minuto para acoller, escoitar, atender a tanta
soidade. Remoía estes días a historia dun camioneiro
que quedou desfeito por dentro despois de se lle
meter un turismo debaixo do camión e morrer tres
persoas que ían nel. Describía el un baleiro, unha
culpa coa que apenas conseguía vivir, os psicólogos
apuntaban que era unha clase de sufrimento límite,
raiando no insoportable. Espero que a soidade, a de
quen sofre ate o punto de que xa non ten azos nin
para seguir respirando, rogando ou pedindo o que
sexa, sexa acubillo privilexiado do Espírito. @s que
andamos tan metid@s en lerias que xa non sabemos
nin falar con Xesús, teremos que pedirlle, como
sexa, amándoo tan pouco que só gardamos os seus
mandamentos de esguello, que cando a soidade nos
colla, cando a angustia nos procure, el apure máis
ca ela e estea agardando no fondo do pozo, alí,
sentadiño e calado. E estará.
Christina Moreira

Pero aínda hai máis. Xa na súa introdución ao
Evanxeo Xoán fala desa verdade que vén ao mundo
e o mundo non a recoñece. Nós somos a conexión
entre o amor de Deus e o mundo. E Deus deixa nas
nosas mans, no noso pequeno ser, todo o amor do
que somos capaces, que é un reflexo do amor de
Deus, da verdade de Deus diante do mundo. O
paráclito, o noso avogado, o Amor, está en nós
para nos soster e para, por medio de nós, ofrecerse
a todos.
“O que ti das, Momó, é teu para sempre; o que
gardas, está perdido para sempre!” dicíalle o vello
Ibrahim ao adolescente Momó naquela noveliña de
Eric-Emmanuel Schmitt, O Señor Ibrahim e as flores
do Corán. E é ben certo.
Marisa de Corme
DOMINGO 29 DE MAIO. 6º DE PASCUA
Xn 14, 15-21

A PALABRA

O ECO

Soedade nunca máis

O xeito de recoñecelo é o amor. Quen ama
permanece en min, di Xesús, e certamente o amor
é quen nos dá a capacidade para ser libres e
verdadeiros. Todo o que ven do amor é verdadeiro,
testemuña da Verdade. Esta é a nova sabedoría.

Naquel tempo díxolles Xesús aos seus discípulos:
“Se me amades, gardaredes os meus
mandamentos, e eu rogareille ao Pai, e daravos
outro Paráclito para que decote estea
convosco: o Espírito da Verdade.
O mundo non o pode acoller, pois non o ve nin o
coñece; mais vós coñecédelo, pois
permanece onda vós e está en vós. Non vos
deixarei orfos; logo volvo onda vós. Un
pouquiño máis e o mundo xa non me verá; pero
vós habédesme ver, que eu vivo e
tamén vós habedes vivir.
Naquel día coñeceredes que eu estou en meu Pai,
e vós en min, e eu en vós. Quen ten
os meus mandamentos e os garda, ese ámame; o
que me ama será amado por meu Pai,
e eu amareino e manifestareime a el”.
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

Praia das Furnas. Ribeira (A Coruña)

URNAS, QUE NON FURNAS…

Vimos de tempo de eleccións, tempo
de promesas. Cando a revista chegue
ás vosas mans xa todo terá pasado, si,
xa se saberá quen ten que cumprir.
A ver se todos son donos daquilo de
palabra solta non ten volta. Quizais
estean máis tranquilos os que non
prometeron de máis, que en boca
pechada non entra nada, e boca pechada é forte coma unha muralla, que
xa se sabe aquilo de garda o pico e
problemas aforrarás, que a lingua ten
moi bo curral. Pero é o que pasa, ó
andar no medio fáiselles auga na boca
a pensar no pracer do éxito e… polo
bico morre o peixe. Tamén é ben certo
que ten boca mete a zoca.
E respecto da lingua, que van facer?
Pouca promesa houbo,si, sempre dá
pé para botar catro cousas na cara,
para volver sobre a toponimia, que
é tema ben serio, pero nas eleccións
municipais interesa máis falar do camiño que han asfaltar. Ben é certo que
nos carteis pouco se mollaron, valla a
expresión coloquial. Si, as letras grandes tanto tiña que se lesen en castelán coma en galego. Centrados en …
Somos un equipo, sabemos gobernar.
En … hai futuro. Os que máis arriscaron foron os que dicían Para que
… gañe. Aínda así, en moitos conce-

O Fachineiro

llos escolleron o sinónimo ganar, que
sempre permite non ofender os máis
sensibles e deixar a todo o mundo
contento. O caso era non espantar a
ninguén. E nos programas, como todo
político e política que se prece, unha
chea de faltas de ortografía… Pronomes, léxico, expresións traducidas á
machada… Que máis ten! Pois non
lles viña mal que miraran algo pola
lingua, porque hai xente que segue a
falar en galego, e dille ó médico que o
seu sangue seica ten “pouso” e el non
entende iso “del pouso”… , ata que
unha amable enfermeira o socorre e
lle di “y será el poso?”. Dá verdadeira
lástima… e vergoña.
Por certo, un apuntamento sobre léxico que vén a conto: recordade que
depositastes o voso voto na URNA,
e non na FURNA. Non é que a palabra “furna” non exista en galego,
simplemente que esta é a gruta que a
erosión das augas provoca nos acantilados do litoral, e tamén se lle chama
así a unha praia pequena. A de depositar o voto é unicamente a urna,
e tamén se lle chama así ó recipiente
que se utiliza para conter as cinzas
dun defunto.
Ata outra!

da lingua

Lingua en campaña
Da escasa normalidade que acompaña a
nosa lingua dá conta un revelador cadro
comparativo, publicado hai un par de semanas por Xornal de Galicia, no que se analizaba o programa das distintas candidaturas
con respecto a este asunto. “Sen problemas
co galego en tal sitio”. Mal nos anda o choio
se tratamos o idioma en termos problemáticos. Pero iso é no mellor dos casos, porque
na outra banda están os que apostan por
cumprir a legalidade -aclárolles, por se alguén chegou de Marte hai pouco, que é esa
instaurada hai un par de anos e que consistiu en
chapodar todo o que se puido o marco legal do galego. E por último aínda están os/as que apostan
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“por la libertad”, que lles traduzo libremente por
“impórtame un carallo esa lingua de segunda e,
por suposto, non vou tomar medida ningunha
que contribúa á súa normalización”. Tamén para
marcianos ou desmemoriados/as ouso recomendar o libro A represión lingüística en Galiza no
século XX. A autora, María Pilar Freitas, de
Campo Lameiro -boa terra, como saben as arriba asinantes- publicou hai un par de anos esta
documentada obra froito dunha tese dirixida
por.... tachán, tachán... Anxo Lorenzo, a quen lle
agradece os consellos. Que mágoa! Agora aínda lle podía el escribir un par de capítulos sobre
como reprimir dirixindo a política lingüística.
A.Q.

