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Educación non rima
con improvisación....
....Ou si?

A foto que fala

Nenos israelís xogan con pistolas de
mentira entre as paredes de cemento
que protexen a súa escola, próxima á
Franxa de Gaza. A paz comeza nos
nenos/as.

O trasno

Vaites, non cho creo (….????!!!!)

Daniel López Muñoz

os revoltosos, un símbolo evidente
das vítimas da Historia, se convertese
en instrumento de poder, en símbolo
dos vitimarios? Quen nos cambiou a
historia? Quen nos estafou?

Existiu realmente un acordo secreto
entre o bispo Diéguez e o emperador
Caballero para non retirar definitivamente a enorme cruz do monumento
“a los caídos por Dios y por España”
que Franco inaugurou no monte do
Castro, en Vigo?
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ergueito ese pecado de pedra no que
os falanxistas, os mesmos que pasearon a miles de inocentes,“oían” misa
brazo en alto?

Defendeu realmente algún bispo
que se mantivese para sempre á vista de todos ese insultante símbolo
do arrexuntamento entre a ditadura
franquista e o catolicismo integrista?
É para presumir, logo, ou que?

Pero, a ver, en serio, que significaríaa
cruz para alguén que desculpaseo
máis mínimo a súa utilización polos torturadores? Que idea sobre “o
lugar de Deus” tería alguén que defenda que permaneza a cruz colosal,
parte esencial e resto único dun monumento feito para humillar os vencidos eos seus descendentes?

Podería hoxe un bispo, xa postos, defender ese acordo contraído por outro bispo anterior, acordo de manter

Pero, que pasou aquí? Que inmensa
manipulación é esta, para que o instrumento de tortura de Roma contra

Pero que bispo podería, por Deus?
Que persoa coa función de bispo na
época dun Papa que invita aos bispos a ir ás “periferias existenciais”e
a practicar a “revolución da
tenrura”,podería experimentar a máis
mínima nostalxia do franquismo vencedor?
Que bispo, cun Papa que arremete contra as pastorais proselitistas
e aposta polo encontro, a proximidade e o diálogo, podería, nin de
lonxe,salvar a mínima lembranza do
nacionalcatolicismo?
Que lle diría ese bispo a un Papa que
prefire unha “Igrexa accidentada a
unha Igrexa enferma de mirarse a si
mesma”?
Vaites! Iso do pacto de Caballero cun
bispo para non retirar o monumento en forma de cruz é incrible ….Ou
non? …Eu que sei!Ti que dis?

Editorial

Un inmenso Botín

Resulta ben rechamante o enorme espazo concedido pola prensa e demais medios de comunicación ao pasamento do banqueiro de referencia do réxime actual, Emilio Botín, e da súa sucesión no cargo por una descendente directa, a súa filla Ana. Unha mestura de eloxios, de éxito, envexa, admiración, reverencia. Mesmo
presentados como modelo de vida para infantes e infantas.
Os cartos teñen esa capacidade máxica de lavar. A riqueza lava máis branco e ten ese poder de provocar a amnesia colectiva. Pero non é xusto que a memoria dos que sofren as consecuencias dunha riqueza mal repartida
valla menos que a dos perpetradores das súas desgrazas.
Cando menos, os empobrecidos debería ter a satisfacción moral de saber, de que se diga que hai cousas
mal feitas, falcatruadas varias que fixeron posible todo ese inmenso botín. Lembrar, por exemplo, que o seu
brazo directo, Sáez, foi condenado polas súas prácticas de
banqueiro ao servizo de don Emilio, pero indultado de maneira escandalosa no último consello de ministros de Zapatero. Sen que, por certo, ninguén aínda explicase que favor
se estaba pagando con ese indulto inadmisible.

A cultura do diñeiro e do éxito
vital medido en euros vaise
inoculando na nosa cabeza

Poucas voces libres foron as que souberon dicir con argumentos e firmeza quen é quen nesta historia. Unha desas voces foi a de Iñaki Gabilondo: “Emilio Botín, nun
país con xustiza independente, sería carne de cela polas súas malas prácticas, abusos, fraudes fiscais, contas en
Suíza, polo tratamento mafioso que deu aos debedores das súas hipotecas, polos 200 millóns de euros que tivo
que pagar para non ir á cadea grazas a una xustiza tan comprensiva… e por esa corrupta xustiza española que
se inventou a doutrina Botín, para evitar que só coa acusación popular non se puidese encadear a una persoa
que delinquira reiteradamente como don Emilio… doutrina que lle virá moi ben a Cristina de Borbón”.
A cultura do diñeiro e do éxito vital medido en euros vaise inoculando na nosa cabeza e na dos nosos fillos e
fillas. Resistámonos. A acumulación de riqueza é, cando menos, sospeitosa. Non aceptemos pacificamente que
as cousas teñen que ser así. Que o éxito equivale ao volume de riqueza acumulada e que a riqueza, que lle
imos facer, esixe o roubo aos débiles. Dar iso por aceptado e natural é a peor herdanza que como sociedade
podemos deixar aos que veñen por detrás.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

mesmo pensando se atopaba algo
para escribir.
Nesas andaba pola carballeira das
Virtudes cando chegou a min un arrecendo a empanada. E pensei que se
había un cheiro característico da Romaxe é o do xantar compartido. Das
tortillas, da empanada, do pan, das
sobremesas, do viño, do licor café...

Acabo de chegar da Romaxe. Aínda
canso pola experiencia renovada e do
chamamento á irmandade. Sempre
intento deixar os rumores xusto para
á volta da festa de fe e galeguidade
e así ter material fresco para escribir.
De cando en vez sorprendíame a min

Andaba eu co fociño a cheirar cando
me acheguei a unha muller coñecida
e preguntoume: - Como andades vosoutros? Curiosa forma para min de
falar usando ese vosoutros. A romaxe
tiña un son de palabras diferentes
pero unidas no cariño á lingua. A romaxe ten o son da música e da festa.
Tamén a romaxe sabe a pan e viño compartido e repartido. Alimentos sinxelos

pero cargados dun simbolismo. Reunímonos porque cremos que o Pai/Nai
ten algo que dicir nas nosas vidas. Ese
gusto a fe compartida que queda na
boca despois da común unión.
Lembrei o momento de collernos da
man no medio da celebración. Unir e
tocar as mans dos que tiñas ao lado e
cos que día a día compartes camiño
na distancia ou na proximidade. Ou
o tacto dos bicos e apertas do reencontro e da complicidade do tempo
pasado xuntos.
E goce da vista de tanta natureza fermosa. De tanta xente e de tantos lugares dignos de coñecer na nosa terra.
De ver a faciana de felicidade de vellos e nenos.
Xa vedes, Romaxe con cinco sentidos.
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A peneira
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O16 no LIV Curso de
Saúde Ambiental en
Lugo hase escoitar que
“Coidar a nosa terra
está nas nosas máns”.
E o convencemento
de que os pequenos
labregos poden
dobrar a produción
agrícola dende criterios
ecolóxicos, en contra da
produción intensiva de
gando que contamina os
acuíferos co exceso de
xurros e outros produtos.
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O 5 hai eleccións no
BRASIL, o país que
dilapidou 11.000 millóns
de dólares no mundial
de fútbol. Celebramos
a Diada con Pedro
Casaldáliga vendo na
TVE Descalç sobre la
terra vermella, a mellor
ollada aos contrastes
do país. É tal o impacto
que decidín ler o libro
base do catalán Francesc
Escribano, dende a súa
chegada a Brasil.
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O Sínodo do 5 sobre a
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Ciencias de Educación
de Vigo convoca o 1 a
VI Xornada de Educación
urxente para que a
igrexa responda dende Social e Xerontoloxía
(xornadasxeragoxicas@
o Deus de Xesús aos
ceesg.org) co lema
distintos xeitos de vivir
“Boas prácticas:
en familia nesta hora.
Non é doado para uns profesionalización
e experiencias
bispos ou cregos que
xeragóxicas”. Preténdese
non viven cada día as
angueiras da convivencia coñecer novas
ferramentas e recursos
doméstica.
para as/os profesionais
que traballan con
maiores nun país no
que o 26% das persoas
superan os 65 anos.

FAMILIA é un berro
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O 25 é o Día da
Restauración da
MEMORIA Lingüística.
Na foto, o camposanto
do Mosteiro de San
Fecundo de Ribas do
Miño en Paradela (s.
XVI). Alí, na reforma
das lápidas no 1994,
decidiron que fosen en
galego e coas mesmas
letras. Só 1 de cada mil
lápidas e un 2% das
esquelas usan a lingua
da e do defunto.
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Cómpre vivir o espírito
de FRANCISCO DE
ASÍS, afastándonos
da parafernalia
das institucións que
están escurecendo
a súa mensaxe con
palabras e exposicións
circunstanciais. Vivimos
nun país cunha paisaxe
ateigada de sinais da
súa irmandade, coma
este recanto do s. XVI en
Ribadavia.

8

7

As denuncias por
violación na INDIA
medraron un 35% nun
ano (34.000, das que
unhas 13.000 menores)
ante a pasividade das
familias. Urxe afondar no
espírito de Gandhi cando
a miseria está a asolagar
as mulleres e pobres na
violencia máis impune
e coa complicidade das
autoridades.

Alfonso Blanco Torrado
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As BOLBORETAS
son devoradas polos
praguicidas dos que
abusamos nesta
agricultura intensiva. 17
especies que xogan nas
agras están feridas de
morte. Coas súas cores
están a colaborar na
polinización da flora que
achega a alimentación
máis sá. Na foto, un
exemplar único de
Samos con características
femininas e masculinas.
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Economía

Economía e natalidade

Pedro Pedrouzo Devesa

Un dos maiores retos que ten Galicia para os seguintes vinte anos é inverter a
tendencia demográfica. O envellecemento da poboación e o abandono de demasiadas parroquias son dous graves problemas que van repercutir de forma
moi negativa no noso futuro.
Conforme vaiamos envellecendo as chamadas xeracións do baby boom, as
pensións dependerán dunha poboación activa cada vez máis minguada, o que
nos debería levar a preguntar por que ocorre iso.
Retraso na incorporación laboral, dificultades da emancipación dos novos, dificultades na conciliación… son só varias das causas que dificultan que nazan
tan poucas galegas, e de paso tan poucos galegos.
Sendo conscientes disto, os políticos dedican sempre unha pincelada electoral
a este asunto que vernice o seu desinterese crónico polo mesmo.
Por iso, e xa que temos unhas municipais ao caer, podemos comezar a solicitar
cambios reais nas políticas de conciliación, aínda que non afecten unicamente
ao eido municipal.
Unha medida que resolvería moitos problemas sería poñer de acordo a todos
os organismos públicos aos que nos temos que dirixir unha vez que somos pais.
Pediriámoslles que sincronizasen e facilitasen o intercambio de datos para
que a inscrición no Rexistro civil se puidese facer automática e dixitalmente
polos pais desde o hospital que viu nacer ao cativo, e que tamén se tramitasen
desde alí as baixas de paternidade e maternidade, igual que a solicitude de
asistencia sanitaria, a solicitude de familia numerosa, ou os beneficios fiscais.
E todo sería desde o mesmo portal web ao que se accedería desde unhas oficina que estivese localizada no mesmo hospital. E ata podería estar financiado
por fondos europeos que se están empregando en auténticas…, non vou dicir
a palabra. Aforrariamos horas e horas vagabundeando polas administracións
públicas con numerosos papeis. Se cadra, e se cadaquén llo pide ao seu partido, acabamos de facelos entrar en razón.
Outra medida máis controvertida sería que, posto que os máis beneficiados
das medidas de conciliación (as cativas e os cativos) non teñen posibilidade
de influír nunha eleccións, désemos ese voto aos seus pais para que aumente
o volume de persoas que piden medidas de conciliación necesarias para saír
deste ermo demográfico no que nos estamos a converter. Provocador, non?
Pero é que mentres non haxa medidas reais de conciliación, teremos que seguir provocando.
PD: e se os pais tivesen tantos votos máis nunhas eleccións como fillos teñen?
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O peto común

A identidade no deporte galego

Josecho de la Torre

Hai días corría por aí un artigo dun xornal apuntando a oportunidade perdida pola Consellería de Deportes no recente campionato do Mundo de Triatlón.
Nesta competición, o galego Javier Gómez Noya
resultaba campión do mundo por cuarta vez, fazaña lograda unicamente nos anos 90 polo británico
Simon Lessing. Este novo título, que engrandece o
deporte galego, contrasta coa sorpresa no traxe do
deportista ao figurar a marca “Región de Murcia”
(escudo incluído), cando o lóxico sería que figurase
o nome de Galicia, por identidade propia do deportista e por espallar a nosa terra ao mundo nunha oportunidade
única. Algo parecido sucedeulle ao Xacobeo Galicia, equipo ciclista creado en 2007, que chegou a correr un Giro de
Italia e varias Vuelta a España con bos resultados. Foron anos fantásticos que deron a coñecer a nosa terra e os nosos
deportistas; a xente viaxaba por diferentes lugares para apoiar os seus e o Xacobeo xa era un equipo que había que
ter en conta, despois de converterse no mellor nunha edición da Vuelta Ciclista a España. Con todo, a chegada do actual goberno á Xunta levou á desaparición do equipo e os corredores ben tiveron que emigrar ben tiveron que deixar
o deporte para sempre. Posteriormente, e xa van tres anos consecutivos, la Vuelta visita Galicia. Neste 2014 a carreira
aterrou unha semana enteira con final no Obradoiro. As estradas enchéronse de afeccionados ao ciclismo, as imaxes na
tele amosaron ás claras a beleza do país, a calidade dos corredores era boa,… pero ineludiblemente todo o mundo se
acordaba daquel equipo, dos ciclistas galegos (ningún nesta ocasión); algo curioso cando un dos nosos, Gustavo César
Veloso, vilagarcián, vén de gañar este mesmo verán a Volta a Portugal, unha carreira na que Delio Fernández, moañés,
acadou o terceiro posto. Por certo, ambos os dous ex xacobeos. Moitos preguntámonos por que non se podía soster un
equipo noso e cos nosos e si podemos traer unha Vuelta Ciclista a España sen corredores galegos ata en tres ocasións
consecutivas cos custos que ten. Habería que preguntarllo á Secretaría Xeral para o Deporte.
Xunto á desaparición do equipo ciclista, a selección galega de fútbol tamén esvaecía do mapa deportivo galego e perdía
os seus partidos anuais con apoios institucionais, algo que noutrora ateigou Riazor, Balaídos e San Lázaro. Isto deixaba
certa orfandade, mentres lugares como Andalucía, Cataluña ou Madrid seguen gozando das súas seleccións.
Verdadeiras mágoas.
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Entrevista

Conversa con José Antonio Martínez

Redacción

Cando o ano académico
acaba de encetar, falamos
con José Antonio Martínez. Natural de Santiago, é
docente desde hai 10 anos.
Profesor de Ensino Secundario na especialidade
de Xeografía e Historia,
neste curso escolar ocupa
a dirección dun centro no
Porriño.

Como arranca este curso escolar
2014-2015?

Como valorarías a posta en marcha
da nova lei?

Se atendemos ao que vemos, igual que rematou o anterior: entre
protestas polos recortes e contra a
precarizacion do ensino, fundamentalmente o ensino público. Seguindo
os sindicatos, que utilizan os datos
oficiais publicados pola propia Xunta, desde a chegada de Feijoo no 2009
reducíronse en máis de 1100 os docentes que traballan en Galicia. Este
ano volveu aumentar a precariedade
(o número de interinos), aumentando o número de profesorado que vai
impartir unha materia da cal non é
especialista, uns 1200, así como uns
500 que teñen que impartir docencia
en máis dun centro. Por outra banda,
alertan sobre a redución de número
de prazas para o alumnado da Formación Profesional Básica, denunciando unha progresiva privatización
do ensino. Mais se lemos o que publica a Consellería, é un inicio de curso
que se desenvolveu con total normalidade, agás algún pequeno problema
puntual.

Improvisación. Un cambio tan grande
no sistema educativo, ao que tanto o
goberno central como o noso din que
lle outorgan tanta importancia, non
se pode realizar deste xeito. E non
ten nada que ver con estar a favor ou
en contra desta reforma educativa.
Podemos pór un exemplo: este ano
ponse en marcha a LOMCE en 1º,
3º e 5º de Educación Primaria (EP).
Pois o currículo, o documento polo
que se debe guiar o profesorado para
planificar o curso, apróbase e publícase a mediados de agosto! Mais só o
destes cursos, porque o de toda a EP
aparece o 9 de setembro, xa empezado oficialmente o curso e a 24 horas
de que o alumnado encha as aulas. E
se falamos dos documentos, xa entenderedes o que pasa co diñeiro co que
se conta para a súa posta en marcha,
do que ninguén fala de cantidades
concretas nin de prazos. Ou o que
pasa cos libros, que non se puideron
adaptar á nova lei.

Marcado pola
LOMCE...

implantación

da

Este é o gran feito diferencial deste
curso. A Xunta decidiu aplicar o
calendario de implantación da “Lei
Wert” sen agardar a un desenvolvemento da lei, a ter claro a disposición
orzamentaria coa que se conta e malia a oposición de non só unha parte

Desde a chegada de Feijoo
reducíronse en máis de 1100 os
docentes que traballan en Galicia
significativa da comunidade educativa, senón tamén dalgunhas comunidades autónomas, que propuxeron
adiar o calendario de implantación. A
Consellería busca que Galicia se sitúa
como referencia da posta en marcha
desta lei que tanta oposición xera.
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Tamén se oíron as queixas das ANPAS polas axudas á compra de libros...
A implantación da LOMCE faise
nun contexto de fonda crise económica que non só condiciona os investimentos públicos senón, sobre todo, as
economías familiares. A compra de
libros é o gran desembolso familiar
destas datas. Sen entrar polo miúdo no papel que deberían, xogar os
libros no proceso de ensino-aprendizaxe, o que é certo é que dende
a supresión do banco de libros dos
centros educativos, promovido polo
bipartito e que garantía a gratuídade
destes, o custo deste recurso para as
familias non fixo máis que aumentar.
Baixo as resoantes palabras de “gratuidade solidaria”, a Xunta de Feijoo
implantou axudas individuais a familias de baixos recursos, que non só
non diminui o gasto público en libros,
senón que deixou moitas familias con

Visión do Carrabouxo sobre a inauguración do rei de España do curso
escolar en Galicia

moitos problemas para acceder a eles.
Este ano, por exemplo, prohíbese, por
primeira vez, a compra de material
escolar con este diñeiro, o que supón
outro gran problema. Volveron aparecer os mercados de segunda man
de libros escolares, moitas ANPAS
tiveron que pór en marcha, sen apoio,
bancos de libros solidarios. É un bo
exemplo dos cambios lexislativos sen
previsión: nin existe unha mellora da
xestión económica nin, moito menos,
unha maior equidade.
LOMCE, unha Lei imposta sen consenso...

en canto cheguen ao poder, provoca unha situación de inestablidade
e provisionalidade que non vai permitir implicar os profesionais na súa
posta en marcha.
O Ministro Wert falaba da necesidade da lei para unha mellora do ensino en busca da calidade.
O debate debería xirar sobre o que
é a calidade na educación. Escóitase,
reiteradamente, que temos que orientar o noso sistema educativo, incluído o universitario, cara ao mercado
laboral. Educar para o mercado. Mais
que quere o mercado? Calidade? Que

lle pedía o mercado ao ensino a mediados dos anos 80? Ten algo que ver co
traballador-profesional que pide na
actualidade? Alguén sabe, a ciencia
certa, cara a onde camiña o mercado laboral, o tipo de traballador que
haberá que formar nos próximos 20
anos? Sobre o concepto de mercado
non se pode formar unha persoa. E
a educación ten o reto de axudar na
formación das persoas. Será a nosa
sociedade a que teña que reflexionar,
pausadamente, que tipo de persoa vai
contribuír a formar. Non sei se unha
calidade baseada na selección dos
mellores, dos máis competitivos, que
respondan mellor a unhas hipotéticas demandas dun mercado laboral é
ao que temos que destinar os nosos
esforzos. Mais unha educación que
participe na construción dunha socie-

A posta en marcha
da LOMCE está
marcada pola
improvisación
dade máis xusta, onde a excelencia se
mida en termos de equidade e non de
éxito laboral, pode ser un punto de
partida para unha boa lei pola que se
comprometer.

Cal é a túa perspectiva sobre a nova
lei?
En primeiro lugar, penso que é moi
difícil que funcione unha lei que foi
imposta sen ningún tipo de consenso. Se se pretende que a educación
ocupe un papel central na nosa sociedade, teremos que buscar os consensos que impliquen unha gran
maioría, empezando pola propia comunidade educativa, e a partir de aí
propor calquera tipo de cambio. A
imposición desta lei en solitario polo
PP en contra de todas as opinións e
o compromiso por parte da case totalidade da oposición de derogala

O banco de libros
da parroquia Cristo
da Vitoria é un bo
exemplo da resposta
solidaria cidadá
ante o fracaso
do programa de
gratuidade de libros
da Xunta

9

XXXVII Romaxe
Elvira Santos

Así vivín a XXXVII Romaxe
de Crentes Galegos
libro das celebracións, os medallóns,
ir elixindo o sitio para comer despois
e situarnos xa dispostas para gozar
da celebración. Todo isto aderezado
con bicos e abrazos das e dos que van
chegando. Encontrámonos algúns de
ano en ano; outras despois do descanso do verán.

Como cada ano, desde que
descubrín por primeira vez a
ROMAXE DE CRENTES
GALEGOS, o segundo
sábado de setembro tíñao
moi reservado para poder
participar na Romaxe, que
facía o número XXXVII, o
cal xa é, de por si, un milagre.
Para min, que son muller
de cidade, estes encontros
feitos sempre en paraxes
marabillosas e misteriosas,
son unha experiencia rica, con
moita mestura de sentimentos
e lembranzas, non sabería
explicar moi ben de que

Este ano a Romaxe levounos ata o
Concello de Frades, As Virtudes-Vitre. Realmente o encontro empeza xa
na casa, mentres preparo as tortillas
que despois vou compartir cos meus
compañeiros e compañeiras de viaxe.
O factor sorpresa tamén é importante. Como será este ano o sitio? Choverá? Fará calor? Será chanciño? Poderemos sentar? Por se acaso eu levo

Xabi presenta tamén o contido da
celebración, que, sendo unha unidade
desde o principio, vai ter tres partes
e, como fío condutor o lema da Romaxe, “CHAMAMOS POLA IRMANDADE”.
D. Pedro Santos, que foi o cura de
Vitre, durante moitos anos, recorda
emocionado todo o esforzo dos mo-

Cómpre que nazan flores a
cada instante, para que mil
recendos enchan o aire
unha cadeira, que os anos non pasan
en balde.
E para alá marchamos, desde Pontevedra, José María, Engracia, Isabel e
mais eu, ben cediño para chegar con
calma. Aínda nos deu tempo a tomar
un café no camiño.
Que ben estaba sinalizado o camiño,
que ben organizado o aparcadoiro e
que marabilla de carballeira e prados.
Acolléronnos coma sempre, ofrecéndonos desta vez rosquillas riquísimas.
O primeiro é dar unha volta polo
sitio para ver as novidades, coller o
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Cun pouquiño de atraso por problemas co son, empezou a celebración.
O primeiro foi o saúdo de Rubén,
que nos recorda que nunha das mesas, está á venda o libro+CD ROMAXE DE CRENTES GALEGOS
NA VOZ DA QUENLLA. Comprobei despois que vale moito a pena.
Ten pequenas crónicas e fotografías
de todas as romaxes, os medallóns e,
sobre todo, as cancións da Quenlla.

zos e mozas da zona, que hai 39 anos
fixeron posible o acondicionamento
do espazo hoxe tan fermoso e coidado para poder celebrar cada ano
a romaría da Virxe das Virtudes. Recordou especialmente a Secundino
Grobas.
Josecho nomea un a un a todos os
grupos que asisten á Romaxe, que
son recibidos con aplausos. É necesario e gratificante para o grupo sentirse nomeado e acollido.
E comeza a primeira parte da celebración da man da Maruxa e Xabi Blan-

co que fan de guieiros. Contáronnos
cousas sobre o lugar que nos acolle,
a súa historia, contáronnos dos seus
persoeiros célebres e agradeceron ás
súas xentes o tesouro das súas vidas
sinxelas e o seu esforzo para dignificar a nosa cultura.
A cada pouco a Quenlla, entoaba o
noso canto de irmandade: “Compre
que nazan flores a cada instante, para
que mil recendos enchan o aire”.
Acaba a guieira dicindo “Deámonos
a man para que vexan como o amor
vence necesariamente as tebras”.
E soa “A Rumboia”, que incorpora a
danza á nosa celebración. Levantámonos e bailamos, que a danza forma
parte da vida e danos alegría e saúde.
E entramos na segunda parte da celebración, que é unha peza dialogada
entre bromas e veras. Pepa e Reme
van reflexionando sobre o que queremos dicir cando falamos de IRMANDADE. E malia ás interrupcións graciosas de Secundino, quedounos claro
que “para haber irmandade ten que
haber encontro, relación, confianza,
entendemento, comprensión, nunca
silencio nin sometemento e moito
menos calquera tipo de violencia…”
“…Esforzarnos en ser irmáns tamén

nos outonos grises da vida, ou cando
a alguén lle doe o peito agarrotado de
problemas. É fundamental acompañar a quen sofre”. “Debemos empregar vontade de ferro para defender a
tenrura e os afectos, os dereitos vitais
e a igualdade, a defensa dos pobos e a

noite, si choran os meus ollos o teu
pranto, si os nosos soños son iguales,
coma un irmau che falo”.
E chegamos á terceira parte da celebración guiada por Manolo Regal.
Houbo tempo para afirmacións: “si
queremos”. Tamén para os silencios,

Esforzarnos en ser irmáns tamén nos
outonos grises da vida, ou cando a alguén
lle doe o peito agarrotado de problemas.
súa identidade. E manter a esperanza
para vencer miserias e desequilibrios,
inxustizas, manipulacións…”.
Quizais o máis emocionante desta segunda parte foi a canción da Quenlla,
co poema de Celso Emilio (que importante o labor da Quenlla nas Romaxes!) IRMAUS. “Si é túa a miña

sentindo en nós a presenza do compañeiro ou compañeira a través das
súas mans “quero ser a túa irmá”,
“quero ser o teu irmán”. Recoñecemos a Xesús de Nazaré como mestre
e guía, xa que el foi irmán para todos
“e matárono por iso”, e por iso o resucitaron”.
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XXXVII Romaxe
Elvira Santos

Así vivín a XXXVII Romaxe
de Crentes Galegos
e traballos. Así é posible este regalo
que cada ano nos ofrecen e que todos
e todas agradecemos moito.
Para a celebración do próximo ano
recolleu o ramo a comunidade de Penas de Rodas, de Outeiro de Rei. Alí
estaremos.
Despois da celebración, xuntámonos
para xantar á sombriña dun castiñeiro
cunha temperatura do máis agradable. Despois houbo tempo para visitar a capela da Virxe das Virtudes e
refrescarnos na fonte milagreira.
Pola tarde participamos da festa, bailamos coas pandeireteiras e coa música da Quenlla.

Cantamos o credo galego, cantamos
o Noso Pai galego e recordamos
o Evanxeo de Marcos, onde conta
como Xesús busca un lugar arredado
para descansar, e viuse rodeado por
unha multitude de homes e mulleres. A súa preocupación primeira foi
darlles de comer. E bendicindo e partindo o pouco pan que había, fórono
repartindo para todos e sobrou.

e xustiza. Pan e xustiza para todos e
denuncia da situación do pobo palestino.
Como final, agradecementos para
todos e todas os que fixeron posible
esta Romaxe. A celebración das romaxes é posible porque se logra que
asociacións, concellos, parroquias, comunidades… se xunten para lograr
un obxectivo común, unindo esforzos

Que o pan de Xesús asente en nós,
como dicía Díaz Castro: “como o
outono asenta na mazá”
Fixemos un silencio fondo, “centrando a nosa ollada no máis fondo de
nós, onde está Deus termando das
nosas vidas”, e tras o silencio, as palabras de bendición, e con alegría, con
respecto e con agradecemento compartimos o pan e o viño e volvemos
ao silencio “para que o pan de Xesús
asente en nós, como dicía Díaz Castro, como o outono asenta na mazá”.
O berro seco expresou con forza os
nosos soños. Dende o convencemento de que a vontade de Deus ten que
ser a nosa felicidade, que teña pan
quen teña fame e que haxa perdón
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Non asistín á celebración en Sta.
María de Mezonzo, síntoo, pero esta
vez non foi posible. As celebracións
da tardiña sempre son un remate
axeitado e moi digno. Quizá fose bo
facela no mesmo sitio para evitar desprazamentos ás veces non moi doados. Que quede como suxestión. Con
todo, dixéronme que quedou moita
xente e que foi moi emotivo o lugar
e o rezo onde, ante María de Nazaré,
Anuncio e toda a comunidade irimega foron presentando os gozos
e as dificultades do noso vivir e do
vivir de toda a humanidade, e comprometéndose a vivir, como María,
dando folgos e aloumiñando todas
as causas xeitosas e a todas as xentes
precisadas de agarimo e consolo.

O Noso taboleiro
Queridos irimegos e irimegas:
veriamos o préstamo entre xaneiro e
marzo. Inicialmente pensamos en 17
persoas, porque é a metade da axuda,
e serían 1000 euros por persoa e 17
euros de gastos de transferencias. Así
poderiamos realizar a xustificación a
30 de novembro, tal e como nos require a Xunta de Galicia.
Os gastos que cobre esta axuda son
de seguridade social, seguros de voluntariado, aluguer, teléfono, material de oficina... e tamén o traballo
das persoas en situación de pobreza.
Contratouse unha muller xitana para
os acompañamentos dos procesos básicos dos itinerarios e tres técnicos no
traballo especializado.
No némero de 903 de Irimia saíu a
presentación da nosa asociación, Boa
vida inclusión activa. Estamos moi
agradecidos pola petición que nos fixestes e polos resultados dese artigo:
dános visibilidade, que é unha cuestión vital para nós. Tamén nos deu
roupa, o que significa ingresos. Unha
persoa de Boiro tróuxonos roupa a
Pontevedra!

reciclaxe téxtil, mediante a concesión
dunha subvención por parte da Xunta de Galicia, financiada polo Fondo
Social Europeo.

Agora, queremos contarvos como
nos vai e pedirvos unha colaboración.

Unha persoa de
Boiro tróuxonos
roupa a
Pontevedra!

Vainos ben! Estamos felices! Primeiro, debido a que o equipo de traballo se vai construíndo. Coma sempre
nestes procesos, hai persoas que marchan e outras que chegan. Sabemos
que temos por diante 3 anos difíciles,
nos que temos como reto pasar da
construción á consolidación. Temos
recollidos uns 6 000 kg de roupa e
calzado e iniciadas relacións con
Koopera, organización de Bilbao
que nos axudará na comercialización
e reciclaxe, xunto con Traperos de
Emaús, de Navarra.
Segundo, porque neste proceso está
sendo decisivo o apoio que recibe
o proxecto Itinere (Ti es boa vida)
e Formación en recollida selectiva e

Cos 33 500€ concedidos, puxemos en
marcha a oficina de dereitos e deberes sociais en Pontevedra, dous cursos
de formación en recollida selectiva e
reciclaxe téxtil (un en Xinzo de Limia
e outro en Vilagarcía) e darémoslles

soporte técnico aos 20 itinerarios de
inserción social e laboral solicitados.
A colaboración principal é a difusión
do noso traballo, e iso compleméntase co apoio económico. Nesa liña van
as dúas posibles colaboracións:
1- Iniciamos en setembro unha campaña personalizada na que pedimos,
a persoas que nos coñecen, que nos
adianten, mediante un préstamo, parte da subvención, xa que temos que
gastar e pagar antes de cobrar. Devol-

A día 8 xa temos 3 000€ de Traperos
de Navarra e 2 000€ de catro persoas
que xa fixeron o ingreso. Agora estamos en 12 persoas.Tivemos resposta
de 6 máis que precisan pensalo e recibir información telefónica.
Agora non pedimos 1 000€ por persoa, senón que cada quen participe co
que desexe e poida incluso falar con
dez amigos que poñan 100€ cada un,
ou vinte, a 50€ por persoa… O que
precisamos é que non teñamos que
devolver cantidades moi pequenas,
xa que nos complicaría a xestión e
aumentarían moito as comisións bancarias.
De todo isto iremos dando información no blog e tamén no correo electrónico ou teléfono.
2- A outra colaboración sería de donativos de apoio á asociación para o
proxecto da recollida de roupa e calzado. Con eses donativos seguiremos
financiando a gasolina que precisamos para as recollidas e dando alento
á futura empresa de inserción, tendo
presente o lema do Abbé Pierre:“Os
aparentemente inútiles, co aparentemente inútil, facemos cousas útiles
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O Noso taboleiro
para nós, para a sociedade e para o
ambiente”.
Co noso espírito de transparencia e
ganas de contar, agradecemos moito
que nos escribades ou nos chamedes.
Estamos ao voso dispor no mail, no
blog, no facebook, no teléfono e no
local da rúa Cruz Vermella número
16, de 10 a 12 horas, en Pontevedra.
Grazas inmensas!!!

Os aparentemente
inútiles, co
aparentemente
inútil, facemos
cousas útiles

Correo: boavidainclusionactiva@gmail.com
Blog: boavidainclusionactiva.blogspot.com
Facebook: boavidainclusionactiva
Telf.: 886 160 950 e 691 201 517
Nº conta Abanca: ES07 2080 5480 9830 4012 9689
Nº conta Triodos Bank: ES61 1491 0001 2921 0580 3528

5ª Xuntanza “POMBA DOURADA” na memoria de Pacita-Paco
O sábado 11 de outubro, no restaurante Fontenova, imos celebrar a 5ª
xuntanza “Pomba dourada” (ás 21:00 horas). O encontro quere celebrar
as vidas de Pacita e Paco; leva ese nome porque esa poesía entoámola
moitas veces con eles e simbolizaba dous elementos polos que loitaron,
e que formaron parte das súas vidas: a tenrura e a paz.
Encargamos o deseño dunha figura en cerámica que cada ano recibe un
amigo/a que co seu facer e estar segue a manter viva a paz, a xustiza e
a tenrura. Este ano recibirá a “Pomba dourada” Juanjo Delgado Caballero.
PARA APUNTARSE (antes do 30 de setembro – 22 euros):
Hosanna: 636 190 689 e 981 656 234 - hosannafn@yahoo.es
Alfonso: 606 816 047 e 981 284 919 amascunana@edu.xunta.es
Comunidade Cristiá “Vangarda Obreira”
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Boa Nova
DOMINGO 28 DE SETEMBRO.
XXVI DO TEMPO ORDINARIO
A PALABRA. Mt 21, 28-32

A CLAVE

No caso de hoxe o mestre é desafiado no adro
do tempo polos sacerdotes e anciáns a defender
a orixe da autoridade que o xustifica para facer
as cousas que fai (Mt 21, 23). Xesús, habilmente,
lévaos ao seu terreo e proponlles varias
parábolas. A primeira é a de dous fillos que
actúan diferentemente fronte a un mandato do
Pai. Xesús comeza preguntándolles cal dos fillos
fixo a vontade do pai. Seguramente os oíntes, nun
primeiro momento, pensarían que o segundo fillo
actuara mellor porque non desafiou publicamente
a autoridade do pai aínda que despois non fixo
o que el quería, pero ante a pregunta do mestre
teñen que responder que o primeiro foi o que
cumpriu.
Con este dialogo Xesús denuncia a hipocrisía de
moitas actuacións relixiosas. Fariseos, sacerdotes
e anciáns do pobo dicían que si a Deus aceptando
a lei de Moisés, pero logo non facían o que Deus
de verdade quería. Pecadores e prostitutas que
publicamente vivían fóra da lei eran os que cando
se encontraban no seu corazón con Deus, facían
a súa vontade.

A PALABRA

Con frecuencia nos evanxeos Xesús é presentado
discutindo en público con xente distinguida do
pobo. Este escenario era moi significativo para
as sociedades antigas, pois nel mostrábase como
alguén defendía o seu honor fronte a outros. Algo
que naquel tempo era máis valioso cos cartos.

O Eco 26 TO Mt 21,28-32 28 setembro 2014
AS PORTAS DO REINO...?

O ECO

Que vos parece?

Naquel tempo, díxolles Xesús aos sumos
sacerdotes e aos anciáns do pobo: «Que
vos parece? Un home tiña dous fillos. Foi
onda o primeiro, e díxolle: “Meu fillo, vai
traballar hoxe na viña”. El respondeu:
“Non quero”; pero despois, arrepentido,
foi. Foise onda o outro e díxolle o
mesmo. El respondeu: “Vou, señor”; pero
non foi. Quen dos dous fixo a vontade
do pai?». Respondéronlle: «O primeiro».
Entón díxolles Xesús: «Asegúrovos que os
recadadores e mailas prostitutas entrarán
no Reino de Deus antes ca vós. Porque
veu Xoán para vos ensinar o camiño da
xustiza, e non lle fixestes caso; en cambio,
os recadadores e mailas prostitutas, si
que llo fixeron. Pero vós, aínda despois
de ver aquilo, nin vos arrepentistes nin
crestes».

Carme Soto
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Falando da lingua

Vente comigo, bailaremos a Rumboia

Lidia e Valentina

un repaso á lingua da
xente do concello de
Frades, que con tanto
xeitiño nos acolleu.

Alá vai a XXXVII Romaxe de Crentes Galegos!!! Ao ritmo da Rumboia
e outras moitas cancións na boca
da Quenlla e de miles de romeiros,
que ben pasou o día! E ata o tempo
axudou! Só aos que nos custou máis
arrincar, aos que quedamos a recoller os bancos…, nos pillou a treboada. Lóstregos e tronos acompañados
dunha boa chuvascada refrescaron as
últimas horas do día.
E para conservar os costumes, por
aquilo de non perder as tradicións,
desde esta última páxina imos facer

Pois si, esta xente do
bloque central, dialectalmente falando,
dunha zona de transición, a cabalo entre
o bloque occidental e
o central propiamente dito, acolleunos
cunhas saborosísimas
rosquillas. Incluso puidemos recuncar grazas
á xenerosidade das
mozas que fixeron de rosquilleiras
ao longo da mañá. E si, puidemos escoitar como falaban, como algunhas
delas tiñan incluso gheada, pero moi
suave, as que eran das aldeas máis occidentais. Contáronnos que ás veces
confunden o g e mais o j, que seica é
un fenómeno moi frecuente na zona,
a cuñada dunha delas chamábase
“Gosefa” e din que facer tal cousa é
moito “lugo”, polo castelanismo *lujo.
Efectivamente, din “moito” e “oito”.
Alí mesmo falan de que teñen cans e
que poñen pantalóns, o que se ache-

O Fachineiro
Comezo de curso
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Coincidindo co comezo do
curso escolar ese organismo
de impoluta fasquía democrática que é a o OCDE fainos
ver que a taxa de titulados
superiores en paro triplica a
media dos países da contorna. Pero, ollo, que nada
ten que ver iso cos recortes que fixemos en educación e en investigación para pagarmos as débedas
de Bankia, as das caixas e as pensións dos homes e
mulleres de prol que as dirixiron con pulso firme.
Tampouco ten que ver, poño por caso, co rescate
desa ducia de autoestradas de Madrid coa que se
poderían rescatar 700.000 familias sen recursos,
segundo Cáritas. E por suposto, en nada afecta á
educación que de cada 10 xubilados na universi-

ga máis ao bloque oriental, e din “o
meu irmao” e mais “a miña irmá”, e
din que el partiu o pan, aínda que seica tamén hai quen o parteu... E canto
nos chamou a atención cando dixeron “Ela fala así porque é de máis do
norte...”. Si, “ela” con e pechado! Non
fan metafonía polo -a final, é dicir,
non fan un “e” aberto por culpa do
-a final, fan un “e” coma o de “el”. E
teñen seseo implosivo, din “Hoxe ás
des apagho a lus”.
Arrimámonos a unha merenda dunha xente da zona, amiga nosa, e un
amigo, xa cunha idade moi respectable, contaba este conto que lle oíra ao
seu avó: “Nunha terra de caseiros, o
caseiro vaille pagar ao amo a renda
en trigo. Pregúntalle o amo: “Que tal
a colleita?” E respondeulle ao caseiro: “Moita palla e pouco trigo... ”.
Botamos unha risada e a conto dunha
burla que lle fixeron a outro, non moi
grande el, el, para defenderse, soltou
un dito un pouco máis pícaro xa...:
“Como se di na miña terra, home pequeno, largo barreno... ”
Vaite Romaxe, que nos prestaches
ben, ho...! Se por ben é, o ano próximo atoparémonos en Penas de Rodas.

da educación
dade se repoña un, nin a redución das bolsas, nin o aumento
de alumnado por aula, nin a
redución dos soldos das familias... Non, como ben soubo
ver o voceiro da OCDE, Van
Damme -o sutil, como o seu
propio nome indica- o mal sitúase nos altos soldos
dos e das docentes, que deixan pouca marxe de manobra á mellora educativa. Pero que ninguén se desacougue que isto soluciónase mantendo no currículo
unha materia chama relixión católica, que agora tera
unha nota coa mesma validez cás demais. Onda non,
sempre podemos acudir ao tamén impoluto demócrata húngaro Tibor Navracsics, que se vai ocupar da
educación na UE. E listo.
A.Q.

