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O Mar

~embros da orga1ización "'Green
>eace" impiden a
:ira ó mar de bilóns con residuos
adiactivos dende
> barco inglés
'Gem".
·

non debe .ser
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PORCALLADA NUCLEAR EN GALICIA

AS VACACIONS NON -SON PRA TODOS

A semana anterior falou IRIMIA das Centrais Nucleares e, algo de pasaaa, do perigo
A pó_sibiHdade de_viaxar a/90. nestes me#Js
que representan os restos ·radioactivos que de vacaéións, ven senda un luxo pros privile- ·
estas centrais producen.
Por desgracia o tema mostrouse de actua- xiados económicamente. Na clase trabal/adolidade pra Galicia: na semana do 8 ó 15 de ra ~ iJnha cuarta parte pode facer unha esca- ·.
agosto, o barco inglés "Gem", estivo verten- pada no ano. Galicia, xunto con Andalucía, .
do a 700 km. cerca das costas galegas 2.700 é a que me(IOS ten destas posibilidades de
toneladas de porcallada nuclear cunha radia- acougo e distracción, que nos fan falla a toción 50 veces meirande da permitida. Botárona ó mar pechada en bidóns de formigón. dos. Só un 30 por cen dos galegas están disNon era a primeira vez que o facían, e pare- frutando dalgunhas vacacións neste ano.
ce que no será a derradeira, pois prós pr~
mos dias anúnciase a pre~ncia dun barco hoOS HOTELES A TOPE
landés, que ven verter tamén nas costas galegas restos nucleares.
Eso sí, desde hai dous anos está aumenPor sorte vai habendo voces de protesta.
tando
moito o. turismo cara a Ga/icia. O no'so
O grupo ecoloxista internacional ''Green
Peace" (Paz verde), ainda que no~ conseguiu país está en alza nas preferencias do_ resto da
o seu obxetivo, opúxose, como en outras . península á hora de buscar un destino prás
.ocasións tentando de impedir o lanzamento súas vacacións. Ademáis dos ingresos que esdos bidóns .ó rriar. Ecoloxistas galegos pecháronse no consulado de Vigo como sinal de to supón, hai tamén o temporerismo -trabaprotesta. A Xunta solicifou do gobemo espa- . /lo por pouco tempo_:. no ramo da -hostelería
ñol que proteste por ises verquidos, que afec- con un trato inxusto prós trabal/adores: inestan tan perigosamente a Galicia. IRIMIA tabilidade; falla de seguros, demasiadas horas
xúntase tamén ás voces que protestan: como sin retribuir, servilismo•.•
na semana pasada decimos NON ás cent~
nucleares. E tamén decimos NON ó gobemo
SIN CAER NO COTILLEO .
español que non tomou en serio un problema .que xa se repe'tiu demasiadas veces.
Temas que denunciar tamé_n eiqu í e oscuridade que envolven moitas das actuacións
dalgún xerarca do Vaticán. Ainda que sexa
xa un ~ópico, o diñeiro e ·as propiedades do
Vaticán son un asunto nada claro na PQIítica
da lgrexa. Toda esta f!Nle de escándalos nori
fai máis que enturbiar a vísita _do Papa a España, pois a parte do xeit() persoal de dirixirse él ó pobo, a·súa imaxe pode verse salpica.da polo comportamento n_ada evanxélico da!~
gún dos seus acompañantes. A lgrexa debía
ser evanxélicamente va/ente ·e poñer as causas c/al(ls ante a opinión pública.
·
1Basta de nucleares!

UN A VISO DO AMIGO

iCoidado!
non botes as maos á cabeza
cando vexas que a/guién non fai
o que de sempre se viña facendo.
Antes de fa/ar,
examina a-importancia do caso.
Pregúntate con serenidade
se non será algo insignificante,
que non contaos olios de Deus,
que non conta-pra medrar en humanidade,
que non conta pro erguer ó debil,
. que non conta pro que medre o amor,
que non ·conta pr_aque Galicia viva.
Non vendas o teu corazón
por unha parvada.
Non perdas o humor
polo mor dunha presa de póo.
E presta atención:
a manía por algún detalliño
pode facer que esquenzas
o que realmente conta e importa:
o amor,
que medra e se espolia
hastra transformarte a ti,
e transformar as relacións
e o mundo no que_viyes.
Non señas un falsario diante de Deus.
Non te contentes
con honrar a Deus cas apariencias,
hónroo de verdade e no corazón.
Se deixas que as falsedades
se vaian amontonando no tua vida,
atoporaste voleiro,
perderás o humor e o cariño,
cado persona será pro ti
un rival dos teus caprichos.

DOMINGO 22 ordinario
fEV ANXELÍO segundo MARCOS (7,1-8.14-15.
21-23)
Reuniron8e con Xesús un grupo de fariseus, con ·
algúns letrados chegados de Xerusalén e viron aos
discípulos comer con mans impuras, ~ decir, sin
antes se .lavaren as mans. Por eso os · fariseus e
mailos escribas lle preguntaron:
- ¿Por que os teus discípulos non se portan
conf.orme á trac;lición dos devanceiros, senón que
comen ci>n mans impuras?
· El contestoulles:
- ¡Qué ben profetizou Isaías de vós, hipócri. tas, como está escri~o:
"'Este pobo hónr.ame cos labios,
pero o seu corazón está lonxe de min.
Inutilm.ente me rinden culto,
porque a doutrina que ensinan
non son máis que c~st\lmes humanos". ·
Rexeitando ós mandatos de Deus, agarráde&Vos
ás tradicións dos homes.
.B convocando á xente decíalles:
-Escoitádeme todos e procurade entender. Nada do qu_e hai fora do home pode manchalo
entrar nel; pero o q~e sae do home eso sí que o mancha; porque de dentro, do corazón do home, xor. den os malos pensamentos, as fornicacións, os rou·b os, os asesinatos, os adulterios, as cobizas, as maldades, os engaños, os desenfrenos, as envidias, as
blasfemias, a soberbia, os desatinos. Todos eses
males $Ben de adentro e manchan ao home.

ªº

Métete. no corazón de Deus,
bebe da suo ternura e dq seu vigor,
e taraste unho pf!rsona novo,
capaz de descubrir amor
en ca/quera recuncho do vida.
E un aviso cariñoso
do teu amigo.
E un aviso cariñoso
de Xesús.
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ECONOMIA P·ARA Al
"DUCIONARIO" DE ECON1

Ben sabida é por todos agran importancia que a Economía ten no desenvolvein1
xe económica prós "non iniciados", dificultade que fai que. a '!jerga" económica se 1
realidade que de por .S Í non era tan dificil de en~ehdefcomo a súa terminoloxía especi
lsto que paso co campo· do Dereito, da Mediciña, etc., con se· pode· arranxar c
simplemente, clarexar algunhas das palabras máis usadas no terreo econ6mico1 proc
esixe, escoll ín dúas ·ducias delas, entre os centos posibíes. Como penso que chama
chamar1 millor chamarl!e modestamente Ducionario lnonsí?. E irnos 6 gran.
AUTOCONSUMO

Producci611 que no:n está destinada
a ser vendida senón a ~tisfacer as
necesidades personais dos mesmos productores. .
Ten gran unportancia na agricultura galega e mesmo constiúte unha das Súas principais características. ·
.
Ven a ~ -o resultado de compa- ·
rar as operacións económicas
feitas entre residentes dun Estado e os do resto do mundo
nun ano.
Pra elaborala hai que ter en conta as operacións con mercancías (que se chaman importancións QU exportacións), as
operacións de capitales (por exemplo: inversión en España
de empresas extranxeiras) e outras, chamadas "invisjbles",
como son os cartos que mandan os emigrantes pra España,
o que gastan eiquí os turistas extranxeiros, etc.
Se o resultado da comJ!aranza é favorable pró Estado
considerado, diseque hay SUPERAVIT na balanza de_pagos 2
namentras que no caso contrario falarase de DEFICIT; e SI _
andan á par, de BALANZA EQUILIBRADA.
·
BALANZA DE PAGOS

Sistema económico que se caracteriza
por ser de propiedade privada · os
medios de producción.
·
.
·
. . Pódese falar da existencia de diferentes grados ou formas
de capitalismo; e así 1 a partir do primeiro tercio deste século, ten unha maioi' nnportancia a intervención dos Gobernos na Economía dos países, o través da propiedad~ de empresas e outros medios (en España a meirande parte das empresas públicas están agrupadas no lnstituo Nacional de Industria -INI-). .
.
CAPITALISMO

COLONIZACION ECONOMICA
íses subdesarrollados, nos que os
dos de xeito que benefícia prhm
ou países.
No caso de Galicia úsase moi1
lismo interior"., desde que en 197
. pra describir a situación da nosa
atraso económico de Galicia ".
DEFLACION

Descenso dQ JJ
como pra me
termómetro pra medir o nivel :l
chamado "Indice de Precios do
elabora a partir dunha ampla seri
evolución temporal dos seus prec:
Cantidade dUJl
sumidores quei
momento determinado.
DEMANDA

DEVALUACION

Baixa d<

dor~

Así, por exemploi se a cotizació
a pesetas se devalua nun 1O por
dólar será de 11 O pesetas.

CARTEL

O cártel é un acordo entre diversas empresas
para restrinxir ou limitar a competencia en- .
tre sí, de sorte que sin perder a súa ind_ependencia poidan .
repartirse un mercado deteminado xeográficamente (oor zo- ·
nas)i ou ben comprometerse a non baixar os precios áe certo ·
nive. Por exemplo, é moi normal escoitar falar do "cártel"
automovilístico ou do "cártel" eléctrico do Estado Español.

l Por qué din que estamos nunha situación «colonial» 7

Pe

~

NDAR POR· CASA
OMIA . (Primera Parte)

erito_dun país·, pero non é menos sabida a dificultade de comprensión da linguacon.virta,.en moitas o.casións~ en unha barreira que impide a comprensión dunha.
Jal fai ·parecer.
:on ·escribir unhas liñas e por iso a intención déste artigo é ben máis modesta:
:urar explicalas nunha linguaxe que se entenda.· E pola brevedade que un· artigo
1r_ll~. "diceionario" a unha _escolleita de tan só duas du~as de palabras é moito
.

-

.Situación de dependen-EXPoRTACION
Venda de productos nacionais non
cia característica de pamen:ado extmnxeiro.
s seus recursos son explota- . .....
ordialmente a outras zonas
HOLDING
Empresa que -oontrola as actividades de outras empresas ó travéa-do control maioritario
.to o concepto de "coloniado áeu capital
73 o aplicou Xosé M. Beiras
O principal '1tolding"' privado españolé o grupo RUMAeconomía, no seu libro "O
SA, do que forman parte úntos de em~esas vencelladas
coa Banc~ Grandes A1macéns1_Bosteleríaf Granxas1 etc.
O principal "holdig" público españo é o INI \Instituto
rrlvel xeral de precios. Así
- NacioDal de In~!t..~~ que forman parte._, entre out ras
~dir a f ebre utilizamos o
moitas empresas, ~~ imprtantes instalaaas en Galicia,
xeral de precios utilizase o
como, por exemp~o_, Endesa, Astano, Bazán, Enfersa, Sodiga, Frigsa, Grupo A1varez, etc.
Consumo" -IPC- - 9ue se
ie de productos, seiumdo a
Compia de productos procedentes
IMPORTACION
~ios.
doutros países.
ma mercancía que os conreo ou poden comprar nun
INFLACIO~
Suba do nivel xeral de preciós dun país.
Mídese do mesmo xeifo que se aplicou ó
falar da deflación.·
o valor da moeda dun Esta- ·
M. Roca Cendán
~to das de outros Estados.
m do dólar era de 100 pts e
cento a nova cotización do

------------------------1

ois coido que á ser

porque mandan pra aquL

todas as industrias que dar:

cheiro.

SAN FROILAN
patrono de Lugo naceu nunha pobre
casiña da cidade, no seo dunha familia
moi cristiá. Súa mai quería que fose un
bon cura, como así foi, e mesmo chegou a ser
hispo de León. E contan tamén que de mozo
botou moitos anos de ermitaño; eses santiños
que viven sós polos vales do Bierzo, adicado a
rezar e facer ·cabazos · co ' vimi_o que cortaba
por aqueles lugares.
O caso foi que un dia en que o bon do
home andaba polas montañas·do Cebreiro con
un burriño qu~ lle lev~ba as alforxas parou
nun sitio pra facer os seus rezos de cada dia.
· Extasiado non se decatou de como un lobo,
dos moitos que ainda andan por alí, atacou ó
burriño e deseguida deu conta del. Cando o
santo rematou as oracións ollou o lobo rematando o seu banq~ete e botoulle tal :qiiraqa
que ~ominou o lobo, que ficou acuruxado _cas
orellas gacp3:S e tapando coa lingua os dentes
asesmos.
Froilán reñeu duramente," p_ero a pouco
San Froilár segundo está na catedral
díxolle verbas garimosas e de paz que amansade Lugo.
ron ó fero lobo,. facendoo criado seu. E como
·ne cornera o burriño que lle levaba as alforxas, inandolllle que. fixese él pra sempre
este tráballo. E botou ·sobre del alforxas, tirando o ·Iobo pra <liante con elas como se tal cousa. Desde ese·dia viaxaban· sempre xlliitos e fixér<?nse bos amigós.
Esta é a razón pola que sempre se representa ó santo acompañado dun _lobo
que lle leva as alforxas, como·se pode ver en Lugo, na,·fachada da catedral, no coro
e na súa capilla maior, e tamén no pazo episcopal e,_·por suposto, na igrexa de San·
Froilán.
·
·

O
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Xogo das
diferencias

Hoxe irnos ofrecen/os
un xogo de pasatempo
. pros grandes. Será moi
faci 1. (outro d ia poremos
máis dificil) e sobre todo
pros pequenos.
Hai que buscar as 1O
difere.rJcias entre estos
dibux·os aparentemente
iguais. Sorte.

Este dibuxo está tomado
· do libro "Chispas da roda" IV.
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Xa vai dando fin o vran
e o me~ de .agosto vai fóra;
xa está agardando ós nenos
o seu trabal/o na escola.

Pro IRIMIA é ese mes
do ano o mais ~umprido
pois celebra neses d íos
o seu acto ma/s lucido.

~~

A praia dos nosos mares

ll
~~

o seu iodo atesoura ·
contenta do seu servicio
de poñer á xente moura.

Supoño que é ben doado
que ó irimego acerte
que me esto u a referir
á Romaxe en San Alberte.

Mentres tanto este vran,
coma sempre, os labrego~
sen teren que vlaxar
lograron poñerse negros.

Pois a tala é camiño
ha/ que botarse a andar
sonche moitos quen agardan
· escoitar o teu fa/ar.
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Con todo, aínda en setembro
ternos tempo prá /ed/c/a
por:que aínda quedan festas
por ben partes de Ga/icia.

PídeÍ/e l patrÓ(l da falo
que é o sontiño San A lberte
que ciibe a túa lingua
e a conciencia che desperte.

nn

nll
~~

ll

~~
ll

~~

ll
ll
~~

n

~~
ll
~~

ll
ll

~~
~~

ll
~~

nn

lb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

O sábado 11 de setembro:
V ROMAXE de CRENTES GALEGOS

. San·Alberte,
entre Guitiriz e- Baamonde
EDITA: "Asociación mIMIA"
DIRECTOR: Victorlno Pérez Prieto, Lagoa-Abadín (Lugo)
RESPONSABLES: Alfonso Blanco. Alexandre F. PUJTUUiño, Manolo Regal,
Xosé-Antón Miguélez, Pepe Chao- e outros colaboradores.
EDICION E DISTRIBUCION: Mosteiro de Sobrado dos Momees (Coruña)
PEDIDOS E ADMINISTRACION: Apdo.5, Villalba (Lugo). Tno. 982-510140
Conta na Caha de Aforros de Villalb~ n. 04950/0
DEPOSITO LEGAL: C-1411-81
PRECIO: Doua Pesos.

