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XORNADAS SOBRE O CAMPO GALEGO 

Hoxe traguemos á Penei ra un ha boa 
noticia para os traballadores da terra. 

Por fin ~topamos un intento serio de 
unir nunha xunta a peritos, economistas, 
cregos, labregos ... a todos os interesados 
no agro para coñecérense e falaren, para 
buscaren xuntos as mi llores solucións pa
ra o noso campo. 

A xuntanza celebraráse en Santiago os 
días 15, 16 e 17 do mes de abril, e o xei
to de organizala é ben interesante. Poden 
participar todos·aqueles que queiran con
tando unha esperiencia (cooperativa, mu
nicipal, educativa, sindical ... ), ofrecendo 
solucións aos problemas do agro ... ou 
simplemente asistindo e aprendendo. 

Para os que se animen a participar 
convén decir que as aportacións poden 
ser de tipo técnico, económico, cultural, 
político, etc ... e han de ser enviadas a: 

COMITE ORGANIZADOR 

1 XORNADAS AGRARIAS GALEGAS 

Rúa do Hórreo 87 - 6° Dta. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Pero de calquer.a forma, pódese ir, co
mo xa dixemos, simplemente ·para parti
cipar coma un máis, e ir apre"ndendo. Ne
se caso abonda con avisar por carta ó Co
mité Organizador. 

IRIMIA non faltará. 

10 DE MARZO DE 1972: Transcurría un ano 
moi movido en Galicia, mariñeiros, estudantes, 
obreiros, labregos loitaban pola democracia. 
Hoxe referímonos a folga da Bazán no Ferrol 
fai nesta data once anos, co tráxico saldo de 
dous mortos e vinte feridos. A represión da di
tadura fixo estragos en toda aqueta comarca, 
pero o pobo de Galicia reaccionou como ende
xam ais, ainda que vintatres loitadores tiveron 
que sofrir a cadea. 

DIA DA CLASE OBREIRA GALEGA: O San
gue de Amador Rei e Daniel Niebla non se per
deu, e dende aquel ano, os obreiros conmemo
ran esta xornada, tomando o pulso a conciencia 
que ternos os galegos de clase e de nación. 

8 DE MARZO: DIA INTERNACIONAL DA 
MULLER TRABALLADORA. A muller foi 
sempre marxinada no seu dereito a traballar, e 
sobor de todo mal considerada. Encoméndanse
lle traballos que chamamos "especialmente fe
meninos", como o mostra a sua mínima presen
cia nos postos de dirección, que según se conta
bilizan, só chega a un 2 por cen na industria e 
a un 3 por cen no sector de servicios. 

O VIAXE DO PAPA A CENTROAMERICA, 
ponnos <liante a cruda realidade <lestes países, 
sabor de todo do · Salvador e Guatemala que vi
ven envoltas en guerras civiles. O Salvador (21 
mil Km. cadrados) debátese nunha guerra civil 
dende hai tres anos ... 

GUATEMALA. Logo dun golpe de Estado fai 
agora un ano, o Xefe do Estado sementa de 
morte esta nación, e preséntase como "maior
domo de Deus" prá xustificai: as suas atrocida
des. Cébase sobor de todo nos campesiños das 
razas mais antiguas: dos indios. Sin esquencer a 
fame e a miseria que deixa nas cunetas a 65 ne
nos guatemaltecos de cada cen que nacen sin 
poder cumplir os quince anos. 

OS PERIODISTAS GALEGOS celebraron o seu 
primeiro congreso. Todos oa días almorzamos 
cas sua noticias e abrimos as portas das nosas 
casas ós seus reportaxes .. Dende eiquí pedímos
lles mais compromiso co espíritu de Galicia, e 
ós que manden mais respeto a libertade de ex
presión. O que moita xente non sabe é, que é 
unha das profesións mais peligrosas: dende 
1950 morreron no seu traballo mais de dous
centos cincoenta periodistas. 
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CORAZON DE FIGUEIRA 
Esta é unha historia bonita 
das que contaba Xesús: 
Tiña un home unha figueira 
nun campo labrado en cruz. 

P/antáraa na súa viña, 
na viña dos seus amores, 
envo/véraa en coidados 
con esperanza de flores, 
de flores que deran lago 
froitos de moi bos sabores. 

Pasaba o tempo e os anos, 
a figueira sin florear, 
en vano foi o seu amo 
a e/a flores buscar; 
nin flores nin froitos tiña 
cosque poder disfrutar. 

-Córtoa, d íxolle ó gorda, 
pro que a queremos aquí, 
está ocupando o sitio, 
estase rindo de min. 
-Señor, un aniño mais, 
a ver se algo rinde ó fin. 

Mentres tanto eu cavarei 
asúa terra ó redor, 
botareil/e bon esterco 
pro que lle volvo o verdor, 
co verdor han viras flores 
que tanto agarda o Señor. 

A figueira de que fa/a 
esta historia que che conto 
é a vida que ti levas 
valeira en flores e froitos; 
contigo perderon o tempo 
e malgastaron esforzos. 

Merecer ben merecfas 
que te arrincaran de vez, 
que te botaran ó lume 
por ti seres o que es. 
Pero tés sorte co amo 
que sigue en ti tendo fe. 

Domingo terc~iro de Coresma 

t EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (13,1-9) 

Naquel intre presentáronse algúns para 
contarlle o caso aquel de candoPilatomezclara 
o sangue duns galileus co dos sacrificios que 
ofrecían. El respondeulles: 

- ¿ Coidades que eses Galileus era mais 
_pecadores que os demais, porque acabaron así? 
Nin falar, e asegúrovos que, se non vos arre
pentides, todos acabaredes igual. E aqueles de
zaoito que morreron esmagados pola torre de 
Siloé, ¿coidades que eran mais culpables que 
os demais habitantes de Xerusalén? Nin falar, 
e asegúrovos que, se non vos arrepentides, to
dos acabaredes igual. 

E propúxolles esta parábola: 
-Un home tiña unha figueira plantada 

na súa viña; foi ver se tiña figos, e non os ato
pou. Díxolle ó viñateiro: "xa hai tres anos 
que veño buscar froito a esta figueira, e non o 
atopo. Córtaa, ¿para que vai cansar mais a te
rra? El respondeulle: · 

- "Señor, déixaá ainda un ano mais; men
tras tanto eu cavarei ó seu redor, e botareille 
esterco; a ver se da froito .... : e, se non, pódela 
cortar" 

Por ter un Deus bondadoso, 
non abuses da confianza, 
non deixes pasar a vida 
fiado na seguranza 
de que ó final do camiño 
baterás cun Pai que abraza. 

A túa vida valeira 
a ninguén lle trai proveito; 
un corazón cativeiro 
a ninguén deixa contento; 
o teu folgar preguiceiro 
non leva ós pobres atento. 

Non te debes só a ti, 
débeste ao mundo inteiro; 
arrepíntete e cambea, 
estrena novas carreiros, 
fai vida cos esforzados 
pra ver de dar rendimento. 



Unha profesión que foi cambeando 

Pódense distinguir tres etapas no desenrolo da 
profesión do asistente social, correspondente cada un
ha de elas ó momento histórico en que se encontraba. 

• Na prime ira etapa non se facía outra cousa que 
"beneficencia'- ou "caridade". 

• A segunda etapa foi definida polos conceptos de 
"asistencia social" ou "servicio social", tratábase 
de adaptar o home á sociedade establecida que 
lle tocou vivir, axudando á persoa naquelo que 
mais precisaba. 

• Finalmente, na terceira etapa - -na que se encon
tra actualmente o Traballo Social- , os profesio
nais creemos que non ternos que loitar polo ho
me, tal como se fixo deica agora, se non que te
rnos que loitar xunto co home para así transfor
mar esta sociedade de todos. 

Deste xeito, o asistente social deixa 'de ser un 
axente ao servicio do paternalismo burgués para tra
ballar desde a base, e xunto co pobo conseguir que os 
recursos respondan as necesidades que se plantexan. · 

Campo de traballo do asistente social 

Os Servicios Sociais -entendidos nun sentido am
plo- , abranguerían tódolos campos da actividade hu
mán relativa á realización e ó desenrolo do home na 
sociedade, como son: o ensino, a cultura, a sanidade, 
a seguridade social, vivenda, urbanismo e outros sec
tores. 

Nun senso mais restrinxido, e asegún o Programa 
Europeo de Desenrolo Social, promovido polas Na
cións Unidas, os "SERVICIOS SOCIAIS enténdense 
como o conxunto de servicios necesarios pra axudar 
ós grupos sociais, e ás persoas en particular, a resolver 
os problemas, superar as suas dificultades e crear ou 
conquerir os recursos axeitados co fin de millorar a 
calidad e de vida". 

Tipos de servicios sociais 

Os Servicios Sociais, téfrense ' 
dade; son moi distintos os pro 
ciudade a os problemas que ser 
ral ou bisbarra. Polo tanto, nas 
cabida os Servicios Sociais EspE 
dos, drogadictos, etc ... ). Nas zc 
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que adaptar á comuni
>hlemas sociais dunha 
:efiren a unha zona ru
cidades teñen especial 
ecializados (Minusváli
onas rurales ou bisba-

rras téndese a uns servicios sociais de base, ou sexa, 
encamiñar os problams da persoa hacia unha solución 
a traverso das institúcións correspondentes (segurida
de social, vivenda, escolas, ... etc.). E unha axeitada 
planificación en orden a conseguir unha mellor calida
de da vida no mundo rural. Este plantexamento de 
Servicios Sociais xa é unha realidade en algúns entes 
autonómicos. Exemplo: Cataluña. 

Servicios Sociais desde os Axuntamentos 

Hoxe en día son moitos os axuntamentos que te- _ 
ñen en marcha un Departamento de Servicios Sociais, 
porque considérase que os municipios son as institu
cións que están mais perto dos problemas vivos da co
munidade. 

lQlÍe traballo social pode facer un asistente social_ 
dende un axuntamento? 

Considero, que un asistente social ten un campo 
social moi grande para poder desenrolar as suas fun
cións. Como taref as mais concretas, penso nas seguin
tes: 

• Escoitar, orientar e axudar a resolver problemas 
concretos persoales; de escola; de vivenda: de 
empleo; de sanidade ... etc. 

• Programas referentes ao campo educativo infan
til (problemas escolares, colonias de vacacións ... ) 

• Programas de promoción da muller, no senso 
amplo de todo o seu campo. 

• . Programas sociais destinados ós vellos (tempo li
bre, axuda a domicilio ... etc.) 

Sería moi desexable que as persoas que viven en 
zonas rurais reclamen prós seus axuntamentos estes 
servicios. onde ainda non existan. 

ROSACAPEANSCARBALLO 
Asistente Social 
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O Sr. Antón ia m,;Jtas v s c:~s acas 
ó campón da veira do rio. Era alí 

onde a Linda lle daba menos traballo. 
O campeiro tiña unha boa seba e non 
era doado escapar. Por eso o Sr. An
tón ia mui contento cando lle tocaba 

. alindar alí. Tiña tempo para botar un
ha sestiña, para liar uns cigarriños e, 
sobre todo, para sentarse no cepo dun 
carballo vello e mirar atento para a au
ga dorio. 

¡Cantas horas non terá pasado alío 
Sr. Antón! 

O día que me atopei con él estaba 
tan embebido que nin siquera me sen
tiu chegar cabo del. Astra que lle to
qüei no ombreiro non se enterou. 

-Boa tarde, Sr. Antón. Sei que hai 
mtiitas troitas!. 

-Non, meu rapaz! Aquí non che 
hai case. ningunha. Miro prá auga do 
río. ¡Vaia presa que leva a condenada! 

E seguimos parolando un bon cacho. 
O Sr. Antón é medio filósofo. Gústalle 

c ..... lilllP'i;;¡w..1.1 i discurrir sobre a 'vida, e sobre as cau-
sas que lle pasaron. Contoume cómo 

· se vía reflexado no contínuo pasar da 
auga do río. 

--Fíxate ben. Esta auga non hai 
~ quen a pare astra que ~hegue ó mar . 

. '... Ainda que faigas aquí unha presa e '. "'f queiras represala, acabará saltándoché 
-.....___ ' por encima. Ten que seguir pra <liante 

~-,,~......_ .!.- 1 ~~~~ue detrás ven outra que lle empu-

L~ E daquela o Sr. Antón falábame dos 
1~~ fillos, dos netos e dos biznetos. Sen

_____ :_....:..:_:.=~~!!::::=..._::~~.:.....::~ tíase empuxado por eles; pero, ó mes-
mo tempo, o río ensináballe que el empuxara antes a outros e que ós seus biznetos 
outros os empuxarían. 

Eu tiven que irme. O Sr. Antón quedou sentado no cepo aliando pró río, o seu: -
compañeiro, de quet1 tanto adepren~eu -e do que tantas causas me contou. 

Raña 
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A sau·de mental 

Saúde mental non é só unha 
idea, senón un dereito e un modo 
feliz de vivir, de traballar e de rela
cionarse cos demais en forma autó
noma, solidaria e gozosa. O ·que ten 
unha enfermedade mental vese afec
tado nese modo de vivir e de rela
cionarse cos demais. 

O comportamento extraño 
dun enfermo mental fálanos de que 
a sua cabeza non puido ou non sou
po atapar unha saída satisfactoria 
para os problemas que tiña e caeu 
neses estados de ánimo de angustia, 
depresión ou exaltación que acom
pañan á enf ermedade. O enfermo 
non comprende ás veces moi ben a 
sua situación nen sabe porque actúa 
así; a familia e os veciños tampouco 
non comprenden eses . xeitos de ac
tuar, nen lles poden facer compren-
der ao enfermo o desexo que teñen 
de axudarlle ou o xeito en que esta axu
da se manifesta. O resultado é a soedade 
na que se atopan en xeral todos os enfer
mos mentais: ainda que estean no medio 
da xente, nen se senten entendidos, nen 
entenden, como se non houbera ninguén 
arredor de eles. 

Pero a enfermedade non arregla os 
problemas·: ainda os agrava con outros 
novas que fan sufrir mais ao enfermo e 
tamén á familia, viciños, etc; por eso 
compre pedir axuda fara, a xente espe
cializada no tratamento da enfermedade 
e as suas causas esto é, aos equipos psi
quiátricos, para que traten de poñer re
medio. E hai que facelo a tempo, antes 
de que se perda a confianza nun restable
cemento e antes de que a familia agote o 

interés e a capacidade de prestarlle axuda 
ao enfermo para a sua curación; porque 
sin a colaboración e apoio da familia 
pouco é o que poden facer os especialis
tas. Lago virá o traballo conxunto de to
dos para atacar a enfermedade por unha 
parte aliviando os padecimentos do en
fermo por medio dos medicamentos ade
cuados, pero, sobre todo, tratando de 
atapar e solucionar eses problemas que 
axudaron a que a enfermedade aparecera 
(falta de traballo, situacións familiares 
ou personais pouco satisfactorias, dificul
tades económicas, etc.). E neste aspecto 
no que a familia e 1 toda a xente próxima 
ao enfermo ten maior intervención; no 
poñer as condicións para conseguir un 
restablecemento sen recaídas. 

Maika Viz 
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~ 1 
ll Coque a técnica avanzou ¿Que !les parece o mar l2 
~~ nós témo-/a inmensa sorte frente as costas de Ga!icia? ~~ 
22 de camiñar máis axiña xa nesta terra as industrias 22 
~~ polos vieiras da morte. deixaron a súa inmundicia. ~~ 
ll ll 
~~ Os ventres da gran industria Bidóns de gran porcal!ada ~~ 
22 todo o que atopan, tragan> botan barcos polo popa: 22 
~~ pro os seus cuse as súas barrigas Ga/icia, water de España, ~~ 
ll cando están ben cheos, cagan. seu mar, retrete de Europa. 2l 
ll ll u ll 
22 Pra atopar un escusado E o mariñeiro galega 22 
ll onde botar tanta merda que se amole o que non deixe 22 
~~ hai que buscar un lugar de ollar ó seu mar de vida ~~ 
~~ onde fago menos perda. xa cimiterio do peixe. ~~ 
ll 22 
ll ll n n 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d) 

A FAL~ é CAMlND 
A Coresma, tempo de xexú n 

Corenta días tralo antroi
do, que · significa entrada na 
Coresma, e que principiou o 
Mércores de Cinza, os cristiáns 
agardan a conmemoración da 
Pascua con espírito de peni
tencia. Unha forma de facelo 
e practica-lo xexún. 

xexuar. 
Lóxicamente, deixar de 

xexuar será desxexuar, que é 
o que facemos tódalas mañás 
cando comémo-lo desxexún, 
e non "desaxún". Pero, como 
isto é moi complicado, ¿non 
será mellor falar de almorzo e 
almorzar?. 

que vexades que o irimego 
non só xexúa senón que ta
mén se preocupa pola súa 
mantenza e mailo manturio 
dos animais da súa avenza, se
xan ovellas ou vacas. Eu, que 
son solteiro e corentón botei
lles de comer esta corta feira 
aínda que era Mércores de . 
Cinza porque eles non teñen 
porque garda-la Coresma' pe
ro, cando os vexo doentes, 
entón fágoos gardar corente
na, que son corenta días de 
observación por ver se san
dan, que hai que curar en saú
de. 

Moita xente fala de "au
nar" e "auno" sen se decata
ren de que ist~ é unha simpli
ficación da forma castelá "a
yunar" e "ayuno". Como o 
irimego vai xa "sabendo latín 
e algo de con tas", pode darse 
de conta de que do vocábulo 
latino "jejun~e" sae o galego 

En bo~ parte de Galicia 
chámaselle almorzo á primei
ra comida do día, a que ence
ta o traballo do estómago 
-¡doado esforzo!-, senda o 
xantar· a segunda, mentras 
que a terceira e derradeira, 
feíta polo serán, é a cea. Para 
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