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PASCOA: porta aberta á esperanza 

Chegou a Pascoa. Despois de 40 lon
gos días de Coresma chegou a Pascoa. A 
Pascoa quere decir o "paso", o paso de 
Xesús da morte ávida. A Pascoa, a Resu
rrección de Xesús que ela recorda, foi o 
punto de partida, o corazón da vida de 
tódolos cristianos. 

Xesús morrera defendendo a pobreza. 
Os que o mataron pensaben que elimi
nando a Xesús lle sería moi doado con
v ncer á xente de que non pagaba a pena 
para nada seguir entendendo a vida como 
Xesús a en tendera, é decir, pofiéndose do 
lado da debilidade para facer trunfar neta 
a forza de Deus. 

Pero Deus resucitouno. Deus deulle a 
razón a Xesús e á súa maneira de· enten
der a vida. Desde ese momento abriuse 
unha porta de esperanza para tódalas 
persoas, para tódolos grupos humanos 
que loitan por conseguir, no nome de 
Deus, maior nivel de dignidade para o 
seo corpo e· para o seu esp frito. 

As pequenas loitas pola nosa dignida
de que aquí e acolá tantos e tantos leva
mos a cabo, a grande loita que Galicia 
enteira está levando a cabo, atópanse así 
recoñecidas e alentadas na Pascoa de Xe
sús, no seo "paso" pola traxedia da mor
te ó trunfo explosivo da vida. 

Algún día tamén nós trunfaremos. 

O DIA MUNDIAL DA SAUDE ten lugai;.nestes 
días, e ponnos diante dos ollos a cruda realida
de sanitaria de Galicia: nalgunha comarca con 
características moi graves, por exemplo na alta 
montaña luvcense ... Galicia, por outra banda, 
precisa unha sanidade propia, que teña en conta 
as carácterísticas do home galego e da súa xeo
graf ía. 

O NUMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS E 
MOi BAIXO: na nosa terra tocan .catro camas 
por mil habitantes ... , mentras no resto de Espa
ña teñen 5 ,6 por cada mil persoas ... O normal 
nun país desenrolado daríalle a Galicia dez mil 
camas en vez de catro mil con que conta. 

GALICIA OCUPA O PRIMEIRO POSTO DE 
EUROPA EN TUBERCULOSE .. Tamén estamos 
moi "avanzados" en alcoholismo, hipertensión 
.arterial, reumas suicidios, accidentes. O setenta 
e cinco por cento dos nenos da montaña de Lu
go teñen bocio, e danse uns trinta casos de me
ninxite por cada cen mil habitantes. En Lugo 
ternos sete mil alcoholicos crónicos. 

CADA ESTANCIA NA RESIDENCIA DE LU
GO COSTA DEZ MIL PESETAS por día, si fa
cemos o cálculo entre o que se gasta por día e 
os enfermos ingresados. A maior parte detes 
cartos -unhas nove mil pesetas-, son pra pagar 
o personal sanitario. -

O. DOOR COSTA CINCO CENTOS MILLONS 
cada ano ós españois. A causa principal prá acu
dir ó médico veñen sendo as doencias reumáti
cas e tamén as do aparato dixestivo. 

DEMASIADAS CARTILLAS sen control, e 
mentres hai médicos ben "colocados" e con bos 
ingresos, outros están no paro ... O legal é que 
cada médico non sobrepase as 667 cartillas na 
Agraria e as 997 no Réxime xeral. 

PONTEVEDRA A COLA en canto a camas hos
pitalarias: con só unha cama por mil habitantes ... 
A Residencia de Vigo con unhas seiscentas ca- . 
mas ten que atender a mais de seiscentos cin-
-coenta mil persoas que viven no sur daquela 
provincia. 



SALMO PARA ALEGRARSE CON 
DEUS 

POLA LIBERACION QUE CHEGA 
Quixero atar estes versos 
como se fai coas espigas, 
pro cantar as maravillas 
do naso Deus das victorias 
que se cubriu de gloria 
liberando a súo familia. 

Coa forza do seu brazo 
o seu dereito mostrou, 
do seu pobo se lembrou 
e todos xa contemplaron 
o que Deus ten realizado 
ó salvarnos con amor. 

De norte a sur os galegas 
canten xuntos nas aldeas 
porque a xuzgor estas terras 
xa vén o Deus da verdade, 
xa vén o Deus do irmandade: 
un gran proxecto El encerra. 

(salmo 97) 

SALMO PARA PEDIR A AXUDA 
DE DEUS 

DEFENSOR DO SEU POBO 
Moitos son os enemigos 
que se poñen contra mín, 
os que chegan o dicir: 
"O Señor non os protexe ". 
Pero Ti, Señor, non deixes 
de alentarnos deica o fin. 

Berramos chamando a Deus, 
El escóitanos na altura, 
pode a nasa alma segura 
no seu soño descansar, 
que nodo a fará temblar 
no meio da noite escura. 

E rguete, Señor, meu Deus, 
sálvanos, país Ti es Deus, 
que feriches ó opresor 
e os seus dentes lle rompiches, 
ó teu pobo redimiches 
dándol/e gran bendición. 

(salmo 3) 

Domingo da Pascua 

t EVANXELIO SEGUNDO LUCAS 
(24, 1-12) 

A madrugada do primeiro día da 
semana foron ó sepulcro, levando os 
perfumes que tiñan preparados. Pero 
atoparon quitada a lousa, arredada do 
sepulcro. Entraron, e viron que o cor
po do Señor non estaba alí. Entón, 
mentras estaban todas perplexas por 
aquelo, apareceron dous homes con 
vestidos resplandecentes. Cheas de me
do, miraban para o chan; pero eles 
preguntaron: 

- ¿Por qué buscarles entre os 
mortos ó que está vivo? Non está aquí; 
resucitou. Recordade o que vos decía 
en Galilea: que era preciso que o Fillo 
do Home fose entregado nas mans dos 
pecadores, fose crucificado, e que re
sucitase ó terceiro día. 

Elas lembráronse das súas pala
bras, e, volvendo do sepulcro, anunciá
ronllo ós Once e a tódolos demais. 
Elas eran: María Magdalena, Xoana, 
María a de Santiago. E tamén as ou
tras que as. acompañaban, lles decían o 
mesmo ós apóstolos; pero eles non 
creían as súas palabras, por lles parece
ren un delirio. 



A ASISTENCIA PSIQUIA TRICJ 
Dous xeitos de asistir ós enfermos 

A asistencia psiquiátrica é o xeito organizado que a so
ciedade ten pra protexer a saúde mental e curar os trastornos 
psíquicos. As duas formas mais conocidas son a asistencia en 
asilos ou custodial e a asistencia comunitaria ou psiquiatría 
de sector. 

A primeira carácterízase por ter como único recurso o 
manicomio, que é un centro mais de reclusión que curativo e 
rehabilitador, con pouco personal especializado e onde os pa
centes teñen internamentos moi ljtrgos. O Sanatorio do Castro, 
en Lugo, ou o Manicomio de Conxo antes do ano 72 poderían 
er excmplos. ' 

A asistencia na psiquiatría de sector ou comunitaria, en 
cambio, organ ízase territorialemente por comarcas ou sectores. 
Na cabeceira de cada bisbarra (comarca) sitúase un centro de 
saúde mental, xeneralmente un Dispensario, que atende os pro
blemas psíquicos da xente da comarca. 

Dispensario de Saúde Mental 

O Dispensario de Saúde Mental é o primeiro chanzo na 
rede asistencial psiquiátrica, o que está mais a man da xente. 
Intenta dar solución ós problemas alí onde se producen co
llendo os casos a tempo (diagnóstico precoz) e, evitando no 
posible, que os enfermos teñan que ingresar. Os Dispensarios 
están atendidos por equipos psiquiátricos compostos por 
médico-psiqiatra, asistentes socia~s, auxiliares psiquiátricos e 
psicólogos, que se preocupan, non soio da enfermedade do in
dividuo e os seus síntomas, senón tamén de outros factores ex
ternos (económicos, laborais, etc.) que poden millorar a súa 
forma de vivir, favorecer a curación e evitar recaídas. Tamén 
colabora nas tarefas de prevención que organicen autoridades e 
veciños. No caso de que algunha persoa tivera qué ingresar no 
Sanatorio, que sería un chanzo mais na rede, sigue atendido 
polo equipo que é quen mellor coñece o seu caso, e non se 
rompe así a continuidade asistencial que merece o paciente. 

Enfermos 
Axudar/les ó at< 

Os Dispensarios de Saúde 1\ 

Dependendo dos Servicio 
en Galicia funcionan os seguintt 

Na provincia da Coruña: 
Carballo, Vimianzo, Corcubión 
e Arzúa. 

Na provincia de Ourensi 
Barco, Verín, O Carballiño, Ri1 
Amoeiro e a Peroxa. 

Na provincia de Ponteved 
Cangas, Ponteareas, Lal ín, A Es 

Na provincia de Lugo non 



~ OS -ENFER,MOS MENTA.LES 

) mentales: 
opar seu munc/o. 

Vlental en Galicia 

lS Psiquiátricos das Diputacións, 
es Dispensarios de Saúde Mental: 
: Ferrol, Ortígueira, A Coruña, 
1, Santiago, Poboa do Caramiñal 

;e: Allariz, Xinzo, Celanova, O 
vadavia, Bande, Esgos,. Ourense, 

Ira: A Guardia, Cambados, Tuy, 
;trada, Vilagarcía. 
1 existe ningún. 

Como funcionan os dispensarios 

As características comúns a todos eles son: 
l.- Son gratuitos. 
2.- Funcionan semanal ou quincenalmente, no último 

caso os dias de feira se é que a hai. 
3.- Estan atendidos por un equipo psiquiátrico ainda 

qlle nalgún caso non estea ó completo. 
4.- Os membros do equ!po teñen po~ibilidade de despla 

zamento tanto . para facer visitas a domicilio, como para outras 
xestións encamiñadas a favorecer ó pacente ou á saúde da po
boación en xeral. 

5.- Coordínanse co Sanatorio psiquiátrico e fano segui
mento dos internados da comarca. 

As persoas afectadas por un problema psíquico teñen co
mo primeiro recurso acudir a estes dispensarios para pedir axu
da e tratamento. Están enclavados xeralmente en centros co 
marcais sanitarios, Axuntamentos ou outros edificios de carác
ter representativo ou de servicio público. 

Se a atención comarcal é boa, produciranse moi poucos 
ingresos no sanatorio, no só porque os casos se collen a tempo, 
senón porque a familia conta con apoios dabondo como para 
atender ó enfermo na casa. 

Outras asistencias ós enfermos mentais 

A Seguridade Social atende as doencias psiquiátricas só a 
través das consultas de neuropsiquiatría nos ambulatorios. Non _ 
cobre a hospitalización ou internamento. O Parlamento Espa
ñol aprobou unha proposición según a cal antes do día primei
ro de maio do ano 83 os hospitais xerats e residencias sanitarias 
da Seguridade Social det,lerán contar con camas psiquiátricas. 

Non se considera aquí as clínicas e consultas privadas 
que teñen unha importante presencia en Galicia. Poden presen
tar o problema do costo económico que, á larga ou á corta, 
pode repercutir desfavorablemente no propio enfermo. 

MAIKAVIZ 



NUNCA COMO TROITAS 

Meu irmán chegóu un día á casa cunha troita aínda viva. · 
Eu boteina nunha palangana de auga e obs0fVéina un serán · enteiro. Camb 1é1-

lle a auga varias veces, coidéina cando saltaba. fora, acariñéille o ··- 1ombo e fíxen lle 
cóxegas na barriga . 

. Aquela troita enchéume de ledicia. Xa ·hai moito tempo. Dende entón, nunca 
como troitas. 

Despois tiven unha amiga que era coma o mel. Eu non facía máis que estar 
pendente ·dela, escribinlle un fato de cartas, falar con ela, estar ó seu lado. Pero ela 
cansouse de m ín. Xa hai moito tempo. Dende entón, percuro non comer ós meus 
amigos prá que me duren. 

/ 

~ 

1 

O HOME E O ÁNXO 

Conocín a un home. 
Contoume a historiña dun anxo co que estaba ani

mado e encariñado. 
Daquela eu non creía, de verdade, nos anxos. 
Agora, gracias a aquel home, o mundo está prá mín 

cheo de anxos. 
Non séi se él seguirá animado e encariñado. 
Pero eu aínda teño aas. 

O HOME E A POMBA 

Coñecín a un home. 
Ensinóume unh~ pamba que andaba con el a todos 

lados. 
Non era difícil · vela: O home abríame o seu peito e 

al í tiña niño a pomba. 
Axudóume a atopala dentro de mín. E a darlla ós 

demáis. 
Non séi cómo estará el agora, pero sinto a pomba 

voando do rrieu niño ó seu. 

O HOME E O MELRO BRANCO 

O home do anxo e da pomba é meu amigo. A m ín 
cóstame entender que él, que tanto sabe de paxaros, 
non recoñoza que os melros brancos existen. 

Eu teño dóus. Co tempo, un será prá él. Gardaréi
llo con coidadiño ata quemo queira. 

E se non mo quere nunca, gardaréillo igoalmente 
prá despois do nunca. · 

OLGA LOPEZ M IGUENS 



Coa primavera recén estrenada a nosa terra vol ve a sorrir, o cuco a xogar con nós ás aga
chadas, o sangue a revivir ... Eso de reviviré unha tarefa ás veces dura ahonda: un pouquiño de 
sal en forma de humor que nos chega da man de Susa Juanatey e do X.aquín Marín pode facer 
mais apetitoso o noso pan de cada día. Que vos divirtades! 

A MULLER QUE TREMABA 

-Señor cura, eu non sei o 
que me pasa, pero cada vez 
que vexo un home póñome a 
tremar (decía unha muller no 
confesonario). 

-E ... ¿vostede é casada ou 
solteira? (dille o cura) 

-Sonlle solteira, pero cada 
vez que vexo un home todo o 
corpo se me estremece. 

-Ten conta miña filia que 
a pureza é a virtude que mais 
aprecia o home nunha muller, 
non vaias caer nunha mala 
tantación ... ¿E que anos tes? 

- T éñolle 68 anos, señor 
cura. 

-Ah vaia! Non se preocu
pelogo, que o que vostede ten 
é reuma. 

O DIPLOMA 

Era unha tarde de moita 
calor. Aquel camioneiro deci
deu parar nunha casa á beira 
da carretera. Había un ha se
ñora apañando herba e pediu
lle un vaso de auga. A muller 
d íxolle ó neno que estaba con 
ela: 

-Diploma, vai á casa catar 
un vaso de auga pra este se-
ñor. . 

Despois de ber, o home 
preguntoulle á señora: 

-Agradézolle moito a auga 
pero ¿por que lle chama di-

ploma ó neno? 
E que a miña filia foille es

tudiar a Santiago e este foi o 
diploma que trouxo· prá casa. 

BOA VISTA 

-Meu capitán, mire unha 
helicóptera 
· -E un helicóptero, ani

mal! 
-Pois vaia vista pra dexer

gar se é macho ou fema! 

O VASO DE VIÑO 

Era un home mal feito o 
pobre, coxo e xorobado. Un 
día entrou na taberna a tomar 
unha ta_dña. Bebeuna dun tra
go e d ixo estremecéndose: 

- iQue mal corpo pon este t 
·- 1 vino. . 

E a taberneira que o sentiu 
1
1 

díxolle: 
-Ei señor que vostede xa 

viña mal feito cando entrou! 1 
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Z En Nicaragua hai tensións, O Papa na sua visita ~~ 
ll guerrillas no Salvador, desilusionou ós pobres u 
ll matanzas en Guatemala pero Deus seguirá sendo ll 
~~ que está a ser Guatepeor. apoio prós que máis sofren. ~~ 
ll ll 
~ Se Costa Rica é neutral E algún dia tras da loita ~~ 
ll e Panamá está calma, os pobos que a Dreita mata ll 1 en Haití un gran dictador resucitarán máis libres ~~ 
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A FAL~ é CAMi#D 
Paga a pena que cavilemos nestas palabras do gran mestre Castelao: 

"O galego -somentes refu
gado polos señoritos o:u por 
traballadores que quixeran ser 
señoritos- é hoxe o idioma 
que prefiren os intelectuais 
coma vehículo da nosa cultu
ra; pero aínda que carecera 
de tantos méritos contraidos, 
abondaríalle ser a fala do po
bo traballador para estar dig
nificado de por sí, pois o ga
lego é Unha executoria viva de 
traballo e unha célula honrosa 

de ciudadan.ía e democracia. 
Non esquenzamos que se aín
da somos galegos é por obra e 
gracia do idioma. Un idioma 
non nace pola vontade dun 
grupo de homes; nace pola 
predisposición sicolóxica dun 
pobo, que, en condicións his
tóricas favorables, crea unha 
eultura e a sua corresponden
te maneira de expresión. Por
que un idioma é o corpo sen
sible dunha cultura, e todo 

atentado á lingua propia dun 
pobo representa un atentado 
á súa cultura peculiar. O pro
blema do idioma en Galiza, é, 
pois, un problema de dignida
de e de libertade. Pero mais 
que nada é un problema de 
cultura. Estamos· fartos desa 
cultura esterilizada que nos 
fan mamar por biberón. Nós 
queremos mamar a cultura na 
propia teta." 

"Sempre en Galiza" 
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