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Castigos , 
os nenos • e, si ou non ~ • 

A. suba da .. contribución rústica 



"O ENXAMIO DE ABRIL paramin; 
o de maio para o meu amo, o de 
San Xoan para o éan ... " coas flores 
chegaron as abellas obreiras. Cada 
unha destas abellas f ai 20 viaxes 
diarios a un kilómetro de distacia. 
Para encher unha celdiña pequena 
de mel cómpren oitenta viaxes, e 
para xuntar un kilo de mel as abe
llas teñen que zugar en sete ou oito 
millóns de flores, pois para encher o 
seu buche unha abella ten que libar 
de 150 a 200 flores. Con razón.din 
os vellos: "quen mata unha abella 
ten cen anos. de pena". 

AS XORNADAS DA TEOLOXIA 
DA CAR IDADE vanse celebrar en 
Lugo entre os días 21 e 24 de Abril. 
Con un tema a debate: "Igrexa e o 
mundo rural". Ademáis do estudio 
científico do agro, analizaranse ex
periencias de concientización e ani
mación social do noso campo. Para 
máis información: Cáritas de Lugo: 
Tfn. (982) 21 40 09. 

OS ASTELEIROS DE VIGO, As
cón, Vulcano, Santodomingo, Frei
re e Barreras, siguen en crise, sobor 
de todo as duas primeiras. empresas. 
O peche de moitos caladeiros, a re
dución de licencias para pesca, su
pón a sobra de moita flota. Os sin
dicatos piden a nacionalización de 
ASCON para que non queden sen 
traballo. E tamén unha reconver
sión industrial da bisbarra tendo en 
conta os recursos naturais do país. 

A LEI MARISQUEIRA que está a 
facer a Xunta pode ser un pao para 
as cofradías, pois estas perderían a 
iniciativa nas explotacións. Calque
ra empresa privada pode adiantárse
lles nas explotacións das suas praias. 
O prantexamento da Xunta parte 
dun erro: potenciar a iniciativa pri
vada e esquencer a base comunita
ria e colectiva do marisqueo, que 
certamente precisa dunha reorgani
zación fonda. 

OS NOVOS PRECIOS AGRARIOS, 
que rexirán a próxima campaña 83-
84, a partir de setembro; xa están 
ahí, con unha suba promediada do 
9, 7 por cen, inferior á suba prevista 

do coste da vida. O kilo de vacuno en canal subirá 32 
pts., o de porco 14 pts. O litro deleite de vaca subirá 
3 pts., poñéndose en 28,75 pts. Estes son os precios 
mínimos asegurad.os pola Administración. 

SUCEDEU EN MELIDE, (A Coruña) unha cousa in:.. 
teresante. O ministerio de Obras Públicas contratou a 
un obreiro na oficina de empleo que tiña moitas ganas 
de traballar. Mandáronlle pintar a raía da carretera 
(que tamén se di "estra4a") e o primeiro día pintou 
1000 metros o segundo 700, o terceiro 500. O encar
gado.· preguntoulle a que se debía a irregularidad e no 
seu tiaballo e o home seic_a lle dixo: é que cada vez te
ño máis lonxe o bota de pintura. 
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Domingo terceiro despois da Pascua 

RAPACES, HENDES ALGO llUE COMER? 

Se queres ver a Xesús resucitado, 
non penses en anxos e arcanxos, 
nin en lóstregos de luz amarelada, 
nin en pedros corridas por milagre. 

Son outras as maneiras 
que tén de se amostrar ós seus amigos, 
outros tamén son os ambientes 
que el escolle de xeito preferido. 

Un grupo de pescadores, 
un mar, unha barca e unhas redes, 
e pon, se queres, 
un grupo de labregos, 
ou de obreiros ... , o que sexa, 
con tal que estean 
en esforzo vital pota mantenza. 

Sen ritos, nin reglas, nin comedias ... 
no corazón da vida que nos brega. 
E un tono fraterna! e achegadizo: 
Rapaces, üendes algo que comer?. 

As/ no meio da loita de vida 
polo pan e a dignidade de cada día, 
o que tén o corazón sensible 
ve a Xesús de amigo e compañeiro. 

Pedro, o esco!lido por Xesús, 
o primeiro Papa dos cristianos, 
pescando ispido. 
Inda estaban /onxe 
as prendas douradas, 
os pazos millonarios 
e as formas requintadas. 
Pedro, ispido. 

E Xesús facendo o fume, 
fritindo uns peixiños para os amigos, 
invitándooos .ó seu banquete, 
alargándolles o pan co compango repartido. 

E foxéronse así causas moí grandes, 
dixéronse verdades moí profundas, 
descubriuse a Xesús resucitado 
e pasouse a Vida coa sencillez e o encanto 
do neniño que leva un recado, e di: 
d/xome o papá que non cortaras 
as flores dos xeranios. 

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN 
(21) 7 -7 9 ) 

Estaban xuntos Simón Pe
dro, Tomás o chamado Xemeo, Na
tanael o de Caná de Galilea, os do 
Zebedeo, e mais outros dous discí
pulos seus. Simón Pedro Díxolles: 

Vou pesc~r. 
Eles contestaron: 
-Irnos tamén nós contigo. 
Saíron, e subiron a bordo. Pe-

ro aquela noite non colleron nada. 
Xusto cando acababa de romper o 
día, presentouse Xesús na ribeira do 
lago. Pero non se decataron os dis
cípulos de que era Xesús. 

Xesús preguntoulles: 
- Rapaces, ¿tendes algo que 

comer? · 
Eles responderon: 
---Non. 
Díxolles entón: 
Largade o aparello por estribor 

e atoparedes. 
Eles largárono, e xa non podían 

levalo a bordo, de tantos peixes. 
Daquela, aquel discípulo ·a quen a
maba Xesús díxolle a Pedro: 

-E o Señor. 
Entón Simón Pedro, ao escoi

tar que era o Señor, cinguíu o vesti
do -pois estaba espido-- e botouse 
ao mar. Os outros discípulos chega
ron no bote, remolcando o aparello 
cos peixes. Cando vararon en terra, 
viron que había unhas ascuas cun 
peixe enriba, e mais pan. 

Xesús díxolles: 
-Traedes dos peixes que aca-

bades de coller. 
Xesús díxolles: 
-Vinde a comer. 
Ningún dos seus discípulos se . 

atrevía a preguntadle "ti quen es " , 
sabedores de que era o Señor. Foi 
Xesús, colleu o pan e déullelo a eles, 
e igualmente o peixe. 
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A SUBA DA CONTF 

No número 66 fixémonos eco en Irimia da anunciada suba da contribu< 
achegámonos á delegación da Facenda en Lugo e·n bus< 

Unhas subas distintas para cada axuntamento 

Non en toda Galicia subirá o mesmo. Cada axuntamen
to tén a sua base de cotización á que chaman os recibos "base 
imponible". 

Na provincia de Lugo o promedio de suba será o 77 por 
cento. Esto quere decir que un recibo que pagase astra agora 
1000 pts. pasará a pagar 1770. F al amos de promedio porque 
a resultante da suba variará según a calificación das terras que. 
figur_a .. no .. cat'!Stro de 1961 que moi lentamente se vai actuali-
zando·. . ' 

. Co;má: éxemplos diremos que o labradío sube na pro
vincia.' IU:g~esa un promedio de 132 por cen, a pradeira o '95 
por ·een, o monte o 61 por cen e o pinar o 39 por cen. 
Somemte baixa a terra adicada a frutais (un 3 por cen en 
Lugo). 

Como calculan as cantidades de cada recibo 

A facenda pública elabora os recibos tomando como 
base imponible ou base prós impostas os beneficios limpos 
que se lle calculan ás terras dun propietario. 

Así basándose nos rendimentos promediados dos anos 
1976-1980 calculouse que un ha hectárea de labradío produ
ciu por término medio na provincia de Lugo 3.500 pts. como 
beneficio neto, descontado abonos, sementes, traballo, etc .. 
Se un señor tén 3 Ha. de labradío a sua base imponible ou 
base pró imposto é de 10.500 (3.500 X 3). 

Sobre esta base imponfüle quitan a base liquidable, que 
é a mi tade: no noso caso resultaría 5 .250. Por último sobre 
esta base liquidable calculan o 20 por cen que é o que hai que 
pagar. No caso que estamos tratando o 20 por cen de 5.250 
seria 1.050 pts. que no recibo aparecer ían repart idas a 
mitade como "cota do tesauro" e a outra mi tade como "recar
gos". Antano a cota do tesauro ía prá facenda do Estado, 
e a cota de "recargos" prós axuntamentos. Hogano vai todo 
prós axuntamentos, inclu ída a cota do tesauro. 

NOll,NON 1 
HOME OR6l 
~UE QUEDO 
MiRAR TA 
PROS PREc 

Ata agora falamos dos pr 
non tódalas · terras pagan igual 
calidade, pois según sexa, a 
distinta. Como exemplo direm< 
hai 24 clasificacións distintas pre 
de pinar, 13 de monte, etc. Así 
en Abad ín correspóndese coa 
porque bátase de conta que hai 



~IBUCION RUSTICA 
ción territorial rústica pró 1983. Co desexo de informar que move a Irimia 
ca de datos mais detallados que os que facilitou a prensa. 
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·omedios das provincias. Pero 
1: variará en función da súa 

productividade será tamén 
os que na provincia de Lugo 
ó labrad ío, 22 de pradeira, 18 
í a pr imeira clase de labrad ío 
:i. sexta clase da provi ncia, 
i cinco clases de terra labradía 

con mais productividad e que a millar de Abad ín . O mesmo 
pasa nas outras provincias galegas, resultando o promedio 
mais alto de productividade, e polo mesmo tamén de impos
tas, prá provincia de Pontevedra, ·seguida da Coruña Lugo e 
por fín Ourense. 

Os impostas sobre a gandeiría 

Nas noticias que saíron nos periódicos falábase tamén 
dun imposto sobre o gado · independente. Moi14 xente alar
mouse porque non tivo en canta que "gandeina indepen
dente" é a que se mantén a base de piensos ou productos 
producidos fóra da explotación. De maneira que o que pague 
por territorio non pagará por cabeza, pero o que non co tiza 
pola terra e teña granxas cotizará por cabeza de gado. Estarán 
exentas de contribución por rústica as explotación~ que non 
cheguen a unha base imponible de 20.000 pts.; pra chegar a 
esta base habería que ter como mínimo i50 galiñas poñedo
ras, ou engordar 8.000 pitos ó ano ou ter 10 cochas repro 
ductoras ou 25 de ceba. 

Unha suba prá cinco anos 

Os recibos da contribución subían normalmente cada 
··cinco anos. Agora facía 7 anos que non subían, e despois da 
revisión deste ano, dinnos que a cota resultante non se 
moverá ata o ano 1988. Cómpre que así sexa pois se como 
decíamos na provincia de Lugo o promedio da suba é do orde 
do 77 por cen hai que decir que o aumento do coste da vida 
subeu un 125 por cen, e algúns .Productos impor tantes prá 
xente do campo, como a maquinaria, e os abonos subiron 
mais do 77 por cento. E preocupante que un goberno de 
esquerdas como se presenta o PSOE faga súa· esta suba 
preparada polo anterior goberno da UCD sen revisar conxun
tamerite a cota empresar ial agraria que a pesar das promesas 
de revisró q a índa seguirá en vigor o presente ano do 1983: 
fastra cando terán que seguir protes.tando os labregós? 



A VACA 
Un ve/liño tiña unha vaca, tamén ve/la, & manti~á.~~WWJ 

que medra á veira das corredoiras. 

Un serán a vaca moscou e turrou ó vello. Espetoulle un corno 

no peito. 

O home voltou á casa termando do sangue coa pucha e dei

touse. A vaca veu sola á corte. 

A ooite o vello estaba ·morrendo e ouvia laiar a vaca en baixo. 

Tiña a escopeta cabo do leito. Colleuna con moito trabal/o e 

disparou contra a fiestra. 

Cando o veciño acudiu, o vello dixo: 

- Hai que muxir esa vaca ... 

E morreu. 

O ENTERRO 
Un dos rapaces que carretaba a 

caixa co morto dixo baixiño a un dos 

que termaba por diante: 

- Oiche ... Fíxate no boa que se 

puxo a Marina do Purrelas ... 

Pro o mozo de diante non lle en

tendeu porque os cregos cantaban ca

bo del e mais .porque iba pensando no 

boa que se puñera a Marina do Pu

rrelas: 

(Paco_ Martín, de "Muxicas") 



¿HAI NENOS"IMPOSIBLES DE EDUCAR? 

O gran pedagofo suizo Pes

talozzi dixo nunha ocasión: 

"Somente pode castigar a un 

neno aquel adulto que lle 

quere, e que o neno o sabe". 

Un neno que non se sinte 

querido é imposible de edu

car. Calquera clase de educa

ción precisa, pra que teña po

sibilidades de surtir efecto, 

que o neno teña a total segu

ridade de que os seus pais o 

queren sen condicións. O ne

no que coida que os seus país 

xa non o queren, prefire dei

xarse matr a paos antes que 

obedecer. E esto ás veces 

chega a ser unha terrible rea

lidade. 

Ni nguén sabe por que o 

neno reacciona así. Unica

mente podemos supoñer o 

que pasa pola sua mente: un 

neno que non se sinte amado, 

sufre tanto, atópase tan amea-

zado na sua existencia, que 

nun delirio volto contra del e 

cheo de medo e esperanza a 

un tempo, . pón ós seus país 

constantemente a proba, co

ma decindo, "Ben sei que non 

me queredes ... lou cecais si?" 

to desta maneira de reaccio

nar desconfían cada vez mais 

da eficacia dos castigos, pois, 

lque país dos que castigan ós 

seu~ fillos poden estar seguros 

de que q neno se sinte en ver

dade tan estimado como os 

país coidan? 

Os picariños teñen tanta 

.. ' ¡_ ~/ ; necesidade de saberse impor-
\ ' ! ~ f .J /f{!f"'.,~ • tantes prós seus pais, que non 

- soportan que non os teñan en 

conta. Como é lóxico os cati

viños desexan antes que nada 

recibir palabras cariñosas e 

- • "-': ~ :- .. :! 

E cada vet que os seus pais 

responden con novas castigos, 

sintese confirmado no seu 

medo e na sua desesperación. 

Tódolos educadores que 

comprobaron o funcionamen-

veces millor que se lles reña á 
que non se lles teña en conta. 

Por iso o mal comporta

mento constante dun neno é 

en real idade un ha desesperada 

chamada de socorro pra recla

mar o amor dos seus pais. 

(Da revista Padres, n. 99) 
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n n 
ll Xa os socialistas cumpriron Ben nos decatamos todos ll 
~~ os cen d!as de goberno, de que foi unha desfeita ~~ 
ll que para uns foron gloria o goberno tan inxusto n 
~~ e para outros, interno. de "cen anos" da dereita. ~~ 
ll n 
ll Interno para as dereitas, E agora xa se observa 22 
~~ purgatorio para o centro; -mentres.o xuicio apousa- ~~ 
ll e un ceo de ilusións que o goberno das esquerdas U 
~~ prós que están no PSOE dentro. é outro estilo, outra causa. ~~ 
n n 
~~ O lrimego, no seu d/a Seco puño e maila rosa ~~ 
ll non deu o voto ó Pesoe; non xa todo van ser flores, 22 1 mais ó non ser cego e xordo, cos pasos que dá o cambio ~~ 
ll o que pasa, ve e oe. agraman tempos me/lores. 22 
ll n n n 
ll " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o o o a 1 

Agora que vai cbegando o 
tempo da primaveira -que 
significa, etimol6xicamente, 
primeiros vrans- e as calores 
xa amosan a súa quentura, bai 
xente que se prepara para o 
vran coa intención de vranea
ren nalgunha praia galega e 
poñerse "morenos". · Oaro 
que non todos poderán face
to, porque os labregos habe
r'án de se contentar con se po
ñer mouros coa sega e outros 
labores agrícolas. 

Baixas. Esa xente fina chá
malle "Sanjenjo ", non de
catándose de que, para o fa
ceren ben de todo, deberían 
dicir que van pasa-las vaca
cións a "San Ginés", que ese 
é o nome galego de Sanxenxo. 

zais polo que bate nattu\.:Uk~ 
cumes, deixando ó Dento sen 
mesón e co cu ó aire. 

Sanxenxo parece ser - un 
dos lugares preferidos para 
quen buscan, ademais das 
areas da prais, o "alterne": 
é o Torremolinos das Rías 

Cousas polo estilo pasan 
na nosa terra cando a xente 
"fina" quere castelaniza-los 
nomes propios do noso cban: 
a toponimia. Así, como xa é 
sabido, o señor Dento ou 
Bieito (Benito en castelán) ti
ña un mesón no alto que hai 
antes de chegar a Ordes indo 
desde Betanzos ou A Coruña. 
Déronlle en chamar a ese lu
gar "Mesón del Viento", qui-

.' EDITA: "Asociación IRIMI.A" 

¿E, qué dicir desa parro
quia ourensá onde bai . tan 
fermosa cerámica popular e 
en vez de se chamar Oleiros 
-coma tantos outros sitios 
onde se facían olas e ·cuneas 
de barro-, porque aniñaban 
alí as aguias, eses paxaros que 
voan tan alto, coñécese polo 
moi f ermoso no me de Niño
daguia? Pois que os castelani
zantes foron lucirse outra vez 
poñéndolle letreiros á parro
quia anunciando "El niño de 
la guía". Que Deus os p~doe 
e Breogán os guíe mellor. · 
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