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INTE.LSA da ·coruiia, un ha loita 

pola dignidade dos· trab·all _adores 



A decisión dos belgas e suizos de non volver 
botar máis porca/lada radiactiva nas nosas cos
tas pode considerarse unha batalla ganada. Foi 
un froito da movilización do pobo galego ante 
este feíto que viñemos denunciando en IRIMIA. · 
Máis a loita non rematou, pois os ingleses aínda 
seguen a convertirnos en water de Europa. 

O 17 de agosto é o día da Galicia mártir, 
xornada de reflexión e lembranza de tódolos 
que dan e deron a súa vida por Galicia. Trague
mos aquí a memoria de máis de oitenta arxen
tinos netos de labregos, que engrosan a longa 
lista dos desaparecidos naque/ país de América.· 
Os militares veñen de firmar o acta de defun
ción de polo menos 30.000 persoas, das que 
non se sabe cal foi ou será o seu destino. 

A reconversión industrial, da que tanto se ta
la, tamén vai crear reaxustes doorosos na nasa 
terra, sobar de todo nas bisbarras de Vigo e Fe
rro/. Hoxe a industria ten que se replantexar o 
seu futuro, pois no último ano perdéronse se-

senta mil millóns de pesetas na siderurxia, e 
trinta e cinco mil mil!óns no sector naval. 

As pallozas do Piordeno, dos Aneares e do 
Cebreiro son os únicos restos deste tipo de 
construcción popular galega. O abandono e o 
paso do tempo púxoas en grave perigo, e o peor 
é que os viciños destas aldeas tamén estean es
quencidos da Administración. 

Como saben os lectores, Preescolar na casa 
é unha organización que atende a moitos píca
ros de aldeas que carecen de atención preesco-

_ lar. Durante este ano atendeu en Galicia a 1.503 
nenas repartidos en 390 centros. Noraboa por 
ese estarzo realizado e polo éxito do mesmo. E 
é de supoñer que hai moitos máis nenas que 
Aínda qúedan sen o ensino de preescolar en Ga
licia. 

Pouquiño a pouco ·a fala galega· vai recobran
do o seu pasto digno no medio da xente de Ga
licia. Un sinal desto poden ser os seguintes da
tos: No curso. escolar 1980-1981 recibiron ensi
nanza de Galega 260.554 alumnos de E.X.B., 
F.P., e B.U.P. Este ensino /oí impartido por 
3. 170 profesores en 8.243 clases . . 

O exc~so de xente que malvive do campo en 
Galicia pode calificarse de paro non declarado. 
O sector agrario galega chega a un 41 por 100 
da poboación trabal/adora, mentres que en Es
paña é un 16 por 100. No entanto a po/)oacíón 
do naso agro sigue descendendo; en relación co 
ano 1981 descendeu un 1,5 por 100. 

Rom~e o sábado 10 de setembro, no monte 
A/oía, xunto a Tui, organizado pala Asociación 

· lrimia. O lema deste ano é uo Miño non separa". 
Este ano, que será xa o sexto, trae a novedade 
da presencia de amigos portugueses que partici
parán cos amigos de lrimia nunha romaxe que 
cada ano está resultando máis festiva. Non falte
des, e quen se anime que veña df! acampada a 
víspera. 



DECIMAS SOBOR DA PAZ 

Moitos que falan da paz, 
coidando facer proveito, 
dinnos parvadas a feíto, 
pois a paz ·nunca será 
sofrir, calar, aturar, 
deixar que medren os danos 
pasando meses e anos, 
voando ceibe a inxusticia, 
entanto que sen /edicia 
malviven moitos cristianos. 

Palabra curta e enorme 
que moitos nos din de presa 
con fa/O erguida e acesa 
e confúndena co orde 
que manda quedar conforme 
coas trangal/adas que amañan 
montando formas e mañas, 
de xeito que sigan sempre 
sofrindo e renxendo o dente 
oe que pobrez_as apañan. 

Pro dicir paz con verdade, 
cómpre poñer a carón. 
e sen facer división 
unha completa igualdade; 
pois menttes na realidad e 
un encha o peto e a panza 
e viva ad iario en danza, 
tendo moi perta de sí 
quen esfamea e non rí, 
será paz sen seguranza. 

-Domingo 20 do tempo ordinario 

¡-t . EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (12,49-53) 

1 Unha vez d íxolle Xesús ós seus discípulos: 
i - i. Lume viñen traer á terra, e que mais quera, 

1 

senón que xa ·estivera a arder! Cun batismo teño que 
ser batizado: e ique anguriado estou deica que se 

¡ cumpra! lPensades que vin traer paz á terra? Asegú
rovos que non: viñen traer división. Pois desde agora 
na casa .onde haxa cinco, estarán divididos tres contra 
dous, e dous contra tres. Estarán divididos o pai con- 1 

tra o tillo, o filio contra o pai, a nai contra a tilla, a fi -
. lla contra a nai, a sogra contra a nora, e a nora contra 

L~-~~~~·- -· ··· --. --. ----- ---. .. -.. , -·~ -~~-~ ~ _ .. _J 
Desci paz desabogosa 
non foi amigo Xesús, 
poisque morrendo na cruz 
dixo con voz poderosa 
ser unha acción proveitosa 
ergue-la voz sen temor 
contra ca/quera señor 
que, abusando sen fOnciencia · 
con cortos, poder ou ciencia, 
lle nega o campo ó amor. 



INTELSA: Unh-a loita pola d.i 
O pasado día 9 de x·uño 4.000 coruñeses participaron nunha importante manifestación en apoio do 

· que se está convertindo nun conflict 

lntelsa: unha empresa con bon padriño 

lntelsa é unha empresa adicada a fabricar equipos para mon
tar centrais telefónicas; o seu capital é sueco e español, aporta
do por dous socios, Telefónica (propiedade do Estado Espa
ñol) e L. M. Ericcson (multinacional sueca). Ademáis da Coru
ña (con 380 traballadores) tén outra en Leganés (Madrid) e 
moitos outros operarios traballando en 1 nstalacións. En tptal 
a súa plantilla é duns. 2.500 traballadores .. 

. Convé.n recordar que Telefónica é a empresa quemáis bene
ficios obtivo en España o pasado ane 1982 e que Ericcson, o 
outro socio, é unha multinacional das máis avanzadas na técni
ca áa telecomunicación (comunicación a distancia). 

O 12 de outubro de 1981 nunha reunión en Estocotmo 
(Suecia) os dous socios de lntelasa acordan vender a fábrica da 
Coruña, comprometéndose a Telefónica a encargarse da operél'
ción. E logo atopa comprador: a multinacional Telettra, con 
capital i~liano, da que tamén é socia moi importante Telefóni
ca. Pero aquí comenza o longo conflicto porque os traballado
res, acolléndose á legal idade vixente desde o 10 de marzo do 
1980, para pasar a Telettra esixen que se cumpla o artigo 44 
do Estatuto dos Traballadores. 

O dereito dos traballadores 

Cando se produce a venta du11ha empresa está previsto nomen
cionado Estatuto dos Traballadores que o empresario compra
dor pasará a ter os mesmos dereitos e as mesmas obrigas cos tra
balladores que tiña o empresario vendedor: "queda o novo 
empresario subrogado nos ·dereitos e obrigas laborables da ante-
rior" (artigo 44) . . 

Esto é o que reclaman os traballadores de 1 ntelsa: continuar 
· na nova empresa, Telettra, cos mesmos dereitos e obrigas que 
tiñan en 1 ntelsa. Pero o acordo entre o vendedor (Telefónica) e 
comprador (Telettra)· non recoll ía o que a lei recoñece ostra
balladores: as condicións na nova empresa eran inferiores, · co~ 
mo recoñeceu a propia dirección de 1 ntelsa cando o· 4 de maio 
do 1982 ofrecía como compensac,ión 40 millóns a repartir en
tre os traballadores. 

Valéndose de amena.zarco des 
mente á fabrica que lntelsa ten e 

. lladores foron pasando "volunt< 
147 negáronse a integrarse ment 
m.illoras económicas e sociais que · 

As presións do capital contra os t 

Para dobregar a vontade dos tr 
reito que a lei lles recoñece, a 

· varios intentos, cada vez máis 
laborables. 
• O primeiro intentou (5 marz 
diente de Modificación de Candi 
aprobado pola Xunta de Galicia 
fixo o caldo gordo ós empre5' 
recurren e están dispostos a face 
alongaría o conflicto moitísimo 
abril 82) non estima o acordo e 

empresa invalida (24 maio 82) ar 
• A segunda presión legal . de 
Expediente de traslados á sua fál 
res que non aceptasen as condi 

·compradora. Este expediente foil 
82) pola Delegación de Traballo e 
tado pola Dirección Xeral de Tra 
e ante o contencioso Administra1 
dores, a Audiencia Territorial .da 
82) o permiso para· os traslados 
presentou un recurso de súplica a 
denegado polos xueces. (16 octut 
• Fracasados os intentos anterio 
senta (12 febreiro 83) un Exped 
tos para a totalidade da plantilla 
Pero moi recentemente, o 11 de 
Traballo da Coru.ña volve a fall< 
traballadores. 

O endurecemento de corazón 
fainos pensar que non pararán ac 



ignidade dos traballadores , 
1s 146 traballadores que desde hai case dous ano.s resisten nun conflicto coa empresa INTHSA, 
to pola dignidade dos traballadores. · 

spido ou con trasladar forzosa
:n Leganés (Madrid) 233 traba
ariamente" á nova empresa e 
:res non se lles recoñecesen as 
foran conseguindo en lntelsa. 

traba llado res 

raballadores de ampararse ó de-
1 dirección de lntelsa iniciou 

soberbios, ante os tribunais 

~o 82) levar adiante un Expe
icións de traballo, en principio 
1 (7 abril 82) que sempre lle 
arios. Como os traballadores 
~r tódolos recursos legais e eso 
tempo, a mesma empresa (13 
da Xunta quen a pet.ición da 
resolución de abril. 
lntelsa foi amenazar con un 

lbrica de Madrid .ós traballado
icións impostas pola empresa 
lle negado á empresa (27 maio 
da Coruña, despois foille acep
iballo de Madrid (30 xullo 82) 
tivo presentado polos traballa-
Coruña suspende (9 setembro 

; forzosos. Aínda a dirección 
mte o tribunal pero élle tamén 
bro 82). 
1res, a dirección de lntelsa pre
liente de Extinción de Contra
L dos traballadores da Coruña. 
xullo pasado a Delegación de 

ar unha vez máis a favor dos 

(e o capital non ten corazón) 
qu í os intentos de dobregar a 

vontacle dos traballadores amparados polo dereito. 

Unha lor.ga rt:sístencia dos operarios. 

As presións da dirección non foron como é de supoñer so
mente ante os tribunais. A actuación de Telefónica foi de con
tinua soberbia cos traballadores, negándose· a negociar e nin a 
recibilos, astra o ponto que as Corporacións municipais de Ar
teixo e da Coruña chegaron a declarar a Luis Solana (presiden
te de Te!efónica nomeado polo Goberno) persona "non grata". 

Idéntica foi a posición de lntelsa, e de Telettra. lntelsa tras
ladou en xuño pasado a unha nova nave a tódolos traballadores 
(150, a maioría mulleres) ·que non firmar<;m o pase a Telettra. 
A nova .nave pretende ser de castigo porque nin lntelsa mt.1:nda 
traballo nin reune as mínimas condicións. A Xunta, sempre de 
parte da empresa, autoriza por varias veces a aperttJra provi
sion.al da nave, pero a Inspección de T.raballo da Coruña rnt1lta 
a lntelsa con un millón de pesetas. 

Os traballadores ó longo dos case dous anos de confliÚo e 
ante a reiterada negativa tanto de 1 ntelsa ·como de Telefónica 
a recoñecer os seus dereitos, ademáis de defenderse legalmente 
ante os tribunais, protagonizaron varias manifestacións (algi.Jn
ha dela reprimida violentamente pola policía) e diversos peches 
o último iniciado o 27 de abril deste ano coa intención de con
tinualo ata que lntelsa e Telefónica ofrezan unha solución. 

Unha loita que nos afecta a todos 

Alguén poderá dicir: " Selles daban traballo en.Telettra de
berían conformarse e calar nestes tempos de tanta crise ". Que 
recprde o que así pense que se hoxe moitos traballos rion son 
unha escravaxe, se hai seguro médico e de xubilación, de de
sempleo, se hai xornada limitada e dereito a vacacións, se hai 
unah lexislación que protexe ós traballadores non é por casua
lidade nin por xenerosidade do capital, ·senon pola esforzada 
loita de mo.itos traballadores que como agora os de lntelsa, loi..: 
tando pola sua dignidade e o seu dereito, están loitando pola 
dignidade da erase traballadora tan amenazada nestes tempos 
de crise. 



Historia 
Do libro de Xosé Manuel Carballo, "Parábolas Chairegas", respon•ble ha -
tual desta sección, publicaremos estas próximas semanas, o seu· fermoso con o 

ºA Cuca". 
Se eu tivese madeira de escri

tor, ben seguro que tiduaria este 
canto "Apuntes para a historia 
dunha vaca escritos con certa 
mala "leche". 

Ben, o caso é que das cinco 
vacas que tíñamos daquela, a Cu
ca nunca me·entrou polo olla de
reito. Era pinta santanderina. E 
digo santanderina por d ici r de a~~ 

. gures, porque ser era tilla dunha 
vaca pequerrecha expatriada, sen 
cornos, de Suiza; que nesto da 
selecc ión das vacas como no dos 
em igrantes que eles precisan para 
o seu desenrolo, c·omo, incluso, 
anque nesto son menos escrupu
losos, na selección dos cartas 
que reciben doutros paises e que 
eles meten en grandes caixas for
tes nos seus bancos entre boliñas 
de alcanfor para que non se per
dan. Pero, se lles é igual, dejxe
mos esto dos cartos que certas 
causas canto máis se remexen 
máis tafío ceiban, e tornemos á 
Cuca. 

O pai non tivo o placer de co
nocelo. Fora un touro maxistral 

· de Castrov.erde, medalla de ouro 
en varias exposicións, ó que os 
ad iantos da tecnolo?< í a deshuma
n izarnn, retendoo para a insemi
né.lción artificial. Tivo en troques 
2 compensación de· facer cría pa
;-a media .España; pero nunca 
ningG n tillo lle quixo como se lle 
debe querer a un pai. 

Xa o día ·que no-la trouxeron 
tiv:J 1m xcito de olla-las outras 
catro, t odas elas de pu ra raza ga
iegil , di:-ipeadas poi a dirección 

de ganadería e fodo que infun
diu sospeitas e dixen para min: 
-Non sei se non serás moi exqui
sita para este país amiga. Aquela 
noite non houbo maneira de fa
cerlle atravesar bocado á cea; e 
ó día s~guinte, cando as botamos 
todas a pacer nin se dignou ulir 
as herbas, icheiraríanlle se ca
dra!. Todo se lle volveu pasear 
darredor do lindeiro con un con
toneo que non che digo eu. Si
quer ... ela de caderas non era ten 
ben fe ita que digamos. 

(Continuará) 

')<2 ir t de:; vendo t~ue o parecido da Cuca -con certas persoas · é máis que 
:11 .1;_, 11u1 el. .:u u ;; p ·~~cic:. 
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Xa ternos fa lado outras veces dos libros en 1 R IM IA, non ahondare
mos abando sabor da necesidade de ler: pra millorar a vida non chega 
.con ter cartas, cómpre tamén un progreso cultural. Se falla a_ cultura. 
endexamais pode haber uri progreso, anque haxa máis cartas. E para 
adequirir cultura un dos bos medios é ler. Desgraciadamente lese moi 
pouco: o 63 por cen dos españoles nunca le libros, España ocupa o 
lugar 52 do mundo na lectura de libros. O 20 por cen dos españois 
le un libro no ano, e no 22 por cen das casas non hai un só libro; só 
o 20 por cen le tódolos días algo. No agro ainda é a causa máis grave 
con toda seguridade. Pero da xente das vi las non van nunca as súas bi- _ 
bliotecas o 90 por cen. 

Respecto dos periódicos, mais do 50 por cen dos. espflñois non le 
ningún periódico nin revista. E só o 22 por cen le diariamente o per~ódi
co. A lectura de periódicos en 15 provincias españolas está por debaixo 
do promedio do que len en Africa; non sabemos se entre elas hai alg~n
ha galeg~ ... 

1R1 M IA tenta cubrir un pou.co este v~leiro que hai na meirande par
te das casas. Todos sabemos ler, anque cando non se ten o hábito de 
lectura, ler custa moito, mais según irnos adequerindo o hábito résúlta
nos máis f~cil. Certamente moitas veces chegamos ó remate do día tan 
cansos que non ternos ganas ningunhas de ler, pero cando se . domina a 
lectura, moitas veces ésta resulta un descanso, unha distracción cons
tructiva. 

No vran, sobreto~o os nenas teñen máis tempo para ler libros, é a . 
nasa abriga poñer lioros ó seu alcance; a veira da páxina tedes algúns 
libros que poden ler eles ... e tamén os grandes. 

Un gran libro moitas veces reeditado, escrito por un gran escritor 
galega, X. Neira Vi las, que reflexa moi ben a vida no agro galega. Uns 
férmosos cantos prós nenas, e asemade a traducción dun libro clásico 
da literatura infantil e xuvenil con fermosas ilustracións. 

A semana que ven tragueremos algúns libros ·mais a esta páxina, máis 
axeitados· ós grandes,. para que tamén vós busquedes un tempiño. neste 
vran para ler algún deles. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Viva a Cruña, viva Lugo, 
viw Ourense e Pontevedra, 
foi vintecinco de xullo 

\ Dla da Patria Galega. 

A esquerda nacionalista, 
dividida e espal/ada; 
se é que seguimos as( 
pouco faremos ou nada. 

ll u 
ll 
ll u u u u u u 

Nesta festa de Santiago Recordando vellos tempos U 
é cuestión de boa lei que se chaman do franquismo, ~~ 
agradecer que viñese a polic/a andouvos ll 

~~ face-la ofrenda o Rei. a paus co nacionalismo. ~~ 

1 u ll Xa que por representa/o Esta é a crónica que fago ll 
ll houbo unha parva liorta: da gran santiaguesa festa ~~ 
ll ihoi xente que non ve coles que uns adican .ó Apóstolo ll 
~~ a(nda estando na'horta! e outros seico á súa besta. ~~ 
ll 1 
ll . ; ll 
ll . ll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) 

A FAL~ é CAMiND 
Son tres "mais diferentes e 

irnos velo nunha frase: "Ti e 
mais eu somos amigos, mais 
non o parece cando berramos 
máis·da con ta". 

Hai un máis que se acentúa: 
é o adverbio de cantidade 
- ''-máis da conta", no exem
plo- e ese acento é pra dife
rencialo dos outros. Polo mes
mo, a palabra ademais xa non 

O máis e mailo mais - ----- , .. __ ----·-----
leva acento. 

Outro mais é unha con
xunción adversativa equiva
lente a "pero": no exemplo, 
"mais non o parece" . Este 
"mais" non se acentúa. 

Tampouco non se acentúa 
o mais que é conxunción co
pulativa e que equivale a é ou 
a tamén: "ti e mais eu". 

Este .último "mais" ten a 

, EDITA: .. Asociación IRIMIA" 

particularidade de que, can
do vai seg{Jido do artigo de
terminado, cambia de forma; 
por exemplo: "ti e mailo meu 
inn.án" ou, por repetí-lo títu
lo: "O máis e mailo mais". 

¿P r que este cambio cie 
forma? Xa o dixemos no nú
mero 61 de IRIMIA (2 de Xa
neiro de 1982) mais habémo
lo repeti-la· p;róxima semana. 
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