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deste ano "FACER
1R IM IA, esta revista pe9ue,c a que ti POBO" ariimaranos a compartir e a millorar ex- ·
tes nas mans, c~e~a hoxe o numero cen. periencias de grllpo e colectivos. Participarán
Esto quere d1c1r que cen veces, serna- colectivos, culturais, de asociacións de barrio,
na tras semana, foi posible o esforzo do X.O.e., de ecoloxía, de animación rural, etc~
grupo de xente que a redacta e prepara. Ouen queira participar pode apuntarse chaDesde a pequena xuntanza semanal na mando a 982 - 521318 (Sara) ou 981 - 585588
que se proxecta o número ata o momen- (Sari).
to en que o "carteiro ou o amigo a fai che- A SEXTA ROMAXE no monte Aloia de Tui
gar ás túas mans, precisáronse horas adi- . xuntou uns cinco mil romeiros. Este ano, aír:icadas a pensar e a escribir, viaxes de acó da que poucos, asistiron tamén crentes portupara acolá, traballo de impresión, distri- gueses que compartillaron con nós a ledicia da
bución por toda Galicia ... , todo un es- festa. Felicitamos ós irimegos de Vigo polo esforzo organizado., polo que nos debemos forzo que puxeron na organización. Anque
·
sempre hai cousas que poden mellorarse. Pero
felicitar os que preparamos a revista e os conseguiuse o mais propio das romaxes de lrique logo a ledes.
mia: o encontro garimoso e a aperta que da
Cen veces, semana tras semana, este atento entre irimegos que, alonxados durante o ·
esforzo organizado, quixo informarte de ano, atópanse na Romaxe para reafirmarse no
cousas de interés que pasa ó noso arre- seu camiñar cotidián. ·
.

dor; cen veces q4ixo levarche con vida e MAIS DUN MILLON DE EMIGRANTES ESfrescura a Palabra de Deus en Xesús; cen PAÑOIS nos países europeos sofren limitacións
veces che axudou a ter un coñecemento ós seus dereitos. Alemania, por exemplo, quere
máis documentado de moitas cousas que · provocar o retorno pe emigrantes, apurada polo
compoñen toda a nosa vida. Cen veces paro, (un 9 por cento), e as multinacionais que
che contou contos co mesmo humor e escomenzan a levar as súas industrias ós países
coa mesma sabiduría conque moitas ve- do Terceíro Mundo. Os gobernantes alemáns
ces os o íches da boca dos teus abós. Cen van impedir levar a aquel país ós fillos maiores
veces che fixo compaña para falar conti- de seis anos. Ate o de agora a prohibición só togo, coma de paso, da educación dos ne- caba ós maiores de dazaseís.
nos, da cociña, da nosa historia ... o· mes- UN BUSTO DE CASTELAO preside o salón de
miño que cando te atopas cun viciño, e sesións do Pazo de Raxoi, sé da xunta de Galibarullas con el un pouco, e ó remate dis cia: Ven .de ser colocado al í pola casa de Galicia
"deica logo". Cen veces cantamos conti- en Montevideo que recibíu do mesmo Castelao
o encargo de traelo aquí cando Galicia tivese un
go, con ledicia e con retranca, amitando Estatuto. ·Mentres tanto seguen as discusións
ós nosos copleiros doutros tempos que sobre o momento e o lugar en que os restos de
encheron de canción a nosa historia e as Castelao veñan descansar á Terra que tanto
nosas historias. E case cen veces contigo amou e que tanto lle debe.
aprendemo-lo galego, seguros de que fa- O CINE GALEGO está aínda no berce ... Pero
lar galego e falalo ben é un anaco de bon algo se vai facendo. Promeiro foi a semana de
camiño para chegarmos a esa Galicia que cine do Carballiño, despois a da Coruña, Lugo e
todos desexamos mellor, e que non che- o Barco. Foi nesta última vila onde se decid íu a
ga rá senón · co esforzo i1usionado de tó- creación da Federación de Cineclubs galegos,
do los ga legos bós e xenereosos.
para potenciar o cine entre nós. Invitan a tódoCen veces, a cabalo de tres anos, qui- los cineclubs galegos a unha xuntanza o día
xemos poñe-lo noso graociño de area trinta de outubro en Ourense.
nesta tarea común. Se ves que paga a pe- ULTIMAS NOTICIAS: Co galego na es~ola os
na, gracias, e non deixes de espallarnos.
nenos galegos non van poder sair de Galicia.
****************

iXa era hora! Antes non podían quedar en
Galicia.

Señor, auméntano-la fe,
cando o corpo está canso
é o ánimo cok.Jo,
e a llOZ do abandono
sona en n6s coma un alivio.
Señor, auméntano-la fe,
cando fallan os amigos,
e n/nguén bota unha man,
e un queda soíño,
inspldo e frlo.
Señor, auméntano-la fe,
cando o pobre, o /abrego, o obre/ro,
siguen sendo maltratados,
e o porvir se vo/ve mouro,
sen soída por ningún lado.
Señor, auméntano-la fe,
cando fallan as unións,
e s6 quedamos 1O, 4 ou 2,
mantendo acesa
a /apiña pequerrecha.
Señor, aumtntano-/a fe,
cando os amores esmorecen,
e o familia non funciona,
false todo costa arriba,
co corazón roto
a vida fe/ta unha fer/da. ·
Señor, auméntano-/o fe,
cando vemos nacións poderosos
esganar a pobos pequerrechos
roubándolle-/o pan e malla paz,
tripando tódo/os dereitos.
Señor, auméntano-la fe,
cando vemos esta T erra noso
envo/ta en enganos,
sen defenso,
e a xente cala e sofre
sen voz nin fe/tos
que amañen Q desfe/ta.
Señor, auméntano-la fe,
esa decisión firme
por nós mesmos,
polo xente e polo vida
que en ti atopa ser, ·
meta e partida.

Domingo 27
do tempo ordinario

O DON DAFE
E 0 -CUMPRIMENTO DAS TAREAS

Unha vez rogáronlle os apóstolos ó Señor:
- ¡Atµnéntano-la fe!
O Seftor respondeulles:
-Se. tiverades siquera unha fe coma un
gran de mostaza, diríade8lle a esta amoreira: "Arríncate e plántate no mar", e
seguro que vos obedecería.
E ¿quen de vós que teña un criado
arando ou pastoreando, Ue dirá cando
chegue da veiga: "Entra axiña e ponte á
mesa?". ¿Non lle dirá mais ben: "Prepara a cea, cínguete ~ sírveme, deica que
teña comido e bebido, e despois desto
comerás e beberás ti?". ¿Terá, aínda,
que mostrárselle agradecido ó criado por
facer o que lle manda? así tamén vós,
cando fagades todo o que se vos mande,
dicide: "Pouca cousa somos: total non
fixemos máis que o que tiftanios que
facer".
(Luals 17, 5-10)

O comenzo do curso escolar pón de novo de actualidade o mundo do ensino.
goberno espaftol de .facer obrigatorio o ensino ata os 16 anos, vai ver moi incremen
algúns graves, que tén a Formación Profesional. Hoxe queremos simplemente dar a co
dos seus pais.
·
· . ·::·_ .
A Formación Profesional, unha descoñecida
Non foron ahondo os 50 anos da Formación Profesional
(F .P.) en Lugo ou os 15 3 en España para poñer de manifesto
a súa importancia e necesidade. Moita xente confunde aínda
cousas ben distintas como :"Artes e Oficios", "Promoción Profesional Obreira" (P .P.O.) coa Formación Profesional (F .P.).
Outros ignoran que ó remate da Formación Profesional, o
alumno que coroa os dous ciclos ou grados de formación está
en igualdade de condic~óns académicas e administrativas que
o alumno que pasa a e.O.U., coa ventaxa para o que seguiu a
F .P. de ter a porta aberta para entrar en algunhas Escolas Universitarias a roáis de ter unha preparación e un título profesional concreto.
Hai quen pensa que na F .P. somente se ensinan asignaturas
de contido práctico e roáis concretamente manual. Pero a realidade é que nos cinco anos do plan de estudos, a asignatura de
Prácticas é unha máis das dez que se imparten. A Formación
Profesional non é logo un ensino nin exclusiva nin principalmente manual: nela aténdese á preparación intelectual do
alumno, proporciónaselle unha técnica e. contribúese a unha
preparación amplia non só pensando na empresa senón tamén
na vida.
- O primeiro grado da F. P.
Como se pode observar no gráfico (non se expante o lector
que é roáis sinxelo do que parece) a Formación Profesional organizase en dous grados ou ciclos, despois do E.X.B .. O primeiro ciclo accede calquera alumno que rematase o E.X.B.
ainda que non quitase o Graduado nin chegase a octavo: O primeiro grado comprende dous cursos, que se se aproban, dan
o título de Técnico auxiliar para empregarse ou permiten pasar
ó segundo curso do bacharelato (do B .U .P.) ou ó segundo grado da F.P.
.Q segundo grado da F .P.

O segundo grado abrangue tres cursos, e se se aproban gáñase o título de Técnico especialista para pasar ó mundo do traballo . Co segundo grado da F .P. tamén se pode ingresar no
C.O .U . que é o curso de preparación á Universidade, ou sen
realizar o C.O.U. pasarás Escolas Universitarias emparentadas
coa especialidade que se fixo na F .P.
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SUPL.E MENTO SEMANARIO IRIMIA
ESPECIAL NUMERO 100
E ASI, IMOS INDO
Cando lrim~ naceu, houbo unha gran acollida por parte de
moita xente. Dábasel le a benvida a unha revistiña pensada para
aqueles que menos poden e saben ler, feíta para ofrecer cultura, información e esperanza ós que desde sempre calan.
Hoxe levamos cen números. Cen semanas xuntándonos e
"parindo" estas folliñas que parecen pouco e non son moito, pero
que costan o seu. Un esforzo que non é posible sen o empeño teimu.do do equipiño de redacción e outros· colaboradores, de xentes que
certamente non vivimos desto.
Pero aínda hai máis. Mais de cincuenta colaboradores, técnicos, sindicalistas, educadores, médicos, labregos, peÍiodlstas ... Mais
de cincuenta homes e mulleres galegas que ·fixeron o esforzo gratuito
de colaboraren con nós.
Gratuito, ese é o secreto- que nos fai sobrevivir. Esa aportación calada de horas de traballo de moitas xentes que reconecen o
valor que . ten manter aberto estoutro canle de comunicación coas
nosas xentes. Esa é a nosa experiencia. Unha experiencia triste e leda.
Leda, porque é rnalidade un trabal lo de equrpo, de compromiso militante, gratuito. Leda porque é unha pequena mostra de que
aquí e agora aínda é posible agardar un futuro mellar para o noso
pobo.
Pero de certa tristura tamén. A tristura de comprobarmos por
qué tantas publicacións galegas de moita calidade finaron afogadas
polas débedas. Lembremos aqu ( a "Vagalume", revista infantil que
resisti'u 46 números; a "Tei·ma", revista de información xeral que non
chegou ó ano; a "Man común" e algunhas outras. Porque non sempreé posible termar.
Tristura, xa que logo, porque é triste un país no que só é
posible un xornalismo desinteresado; e é triste un goberno pretendidamente galega, amante de Galicia nos seus discursos, que deixa
morrer os mellares esforzos dos seus cidadáns.
Non hai moito leíamos que a Generalitat de Cataluña concedera un premio á escala de gaitas de Ortigueira, organizadora dos
Festivais do mundo Celta, os mesmos que a Xunta de Galicia deixou
morrer por falta de axuda.
De momento, prometemos non escribir á Generalitat. Xa hai ·
tempo, por certo que o ·fixemos sen ningún éxito á difunta Consellería de Cultura, á Caixa de Aforras de Galicia, e a algunha Diputación.
Polo de agora volvemos teimosos a confiar no voso e no noso
esforzo. E así ... irnos indo.
E queremos durar, "Deus diante". E... malo sexa.

FAJ .DEI CA 'fE.RR.DL

o.JJ)E. A ~''A

ME~~Sf:C
A eJ...O"rl FAJ \/l~l

IRlt116, ~A 'R.EDAQJ.I ol-.)
~A.Cf_ E>JTR,E t)'E.Rf2.0 e1LJJS1~'~~

SÓ .Ll'E. ~ALTA QUE

{QARFE

A E9'PAu..€ 'i).oLD 1el

)JA$ .MArus J)E 'PABW f51) SOSRAD

.

.

~E .ESTÁ TODO AM~b.DO.

GALICIA 1 A NOSA CASA

Mariñeiros de Aguiño e labregos de Pedrafita, nenos de San Sadurniño e
patróns de Ourense, operarios das Pontes ou de Vigo lén semanalmente
Irimia que se está espallando por toda Galicia. Non paramos de medrar.
Hoxe Irimia distribúese nuns 200 lugares distin~os., algúns deles sinalados
no mapa. Os seus 1800 exemplares teñen acollida sobretodo na xente do
campo, pero tamén en barrios populares de vilas e cidades. Hai mestres
que a usan na escola, abós que lén a.S suas parábolas ós netos, xente que
reza con Boa Nova, grupos que discuten algúns Terra e Xente ou cantan
co cantar do Irimego. Irimia está chegando a Galkia a ilosa casa, e por
iso seguimos cada vez con máis ilusión.

-··-

Xi:nti:
RÓFESIONAL .(F·. P.)
· ·aquere explorar algo na Formación Profesional que, ó entrar en vigor a decisión do
da a súa ."clientela"" xuvenil. Para outro día quedará opinar e valorar sobor dos fallos,
ñecer algo da súa realidade, agachada para moitos dos s_eus alumnos e paM moitos máis
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, Según se explica no gráfico, logo do segundo grado da F .P.
¡jode. o alumno aproveitado facer'se lnxenieiro Técnico en tres,
anos, e xa con ese título facerse Licenciado, lnxenieiro ou Arquitecto Superior con dous anos máis de estudos.
Aínda que a especialización xa comenza no primeiro grado
da F .P. 6 pasar ó segundo grado o alumno pode cambiar de
especialidade.

Ventaxas da F.P. sobre o bacharelato
De cada 100 alumnos que chegan a e.O.U. somente 20 rematan os estudos universitarios. O 80 por cento restante ou se
emprega ou acaba, en gran parte, por ingresar na F.P. 6 ver pechada a saída universitaria. O ingreso na Formación Profesional do alumno procedente de e.O.U. prodúcese no primeiro
cur8o do segundo grado, de xeito,que lle representa un retraso
de dous anos en relación co alumno que escolleu a F .P. desde o
seu comenzo.
·

Saídas da Formación Profesional

F.P-1

TECNICO
AUXILIAR

F.P-2

TECNICO ·
- ESPECIALISTA
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TECNICOS

.J --
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LICENCIADOS
INXENIEIROS
ARQUITECTOS

Xa explicamos que co primeiro grado ( dous anos) .pódese
acceder ó 2o. curso de bacharelato, ó segundo grado da F.P. ou
a algún traballo co título de Técnico Auxiliar.
.
Cos tres cursos que abrangue o segundo ciclo pódese intentar conseguir o primeiro empreg<,> co título de Técnico Especialista, pa8ar ó e.o.u. ou ingresar directamente nalgunha escola
universitaria. Tomaremos como exemplo a Escola de F.P. de
Guitiriz na que se cur8an as especialidades de Administrativo
e Metal. Pois ben, o alumno con segundo grado feito, poderá
ingresar directamente nas Escolas Universitarias seguintes:
Se fixo a especialidade do Metal: Arquitectura Técnica
(antes Aparellador), Inxenieriía Técnica Aeronáutica, Inxeníería T. Industrial, Inxeniería T. Mineira, Jnxeniería T. Naval,
Escola de Oficiais de Náutica, Escola Universitaria de Optica,
etc.
Se fixo a especialidade de Administrativo: Escola Univer- ·
sitaria de Empresariales, Es'cola U. de Estadística, Informática,
.
Turismo, Graduado Social. ·
Poderían tamén mediante oposición ingresar no Corpo de
Mestres de Taller da Administración que están equiparados a
categoría de funcionarios e en canto a soldo ós profesores do
E. X. B.
XOSE OTERO CANTO.- Guitiriz

UN VAGALUME DESCONCERTO DE B'OLO .
~ -Os que vides seguindo ffiIMIA desde
bs comenzos soupestes aló polo número
T O que. unha vez houbo un vagalume sen
.: complexos, nin de inferioridade, nin
· tampouco de superioridade, que preferíu
imellor o risco de alumar .¡s beiras dos
· <mmriños que as seguridades de encovarse
' 11111S silveiras.
.
quel vagalume resistíu inexplicableente gracias ó agarimo e aloumiño duns
poucos, en contra dos agoiros interesados de varios, e a pesares da iñorancia,
- hai iñorancias que se puideran mataban-, de algúps.
Xa polo número 52 de ffiIMIA o mes1 mo vagalume que resistira rentes dun ano
soñaba, - ¡qué doado é soñar!~, soñaba
· con unha convenció!) mundial de vagalu, mes, na que tódolos vagalumes do mun- .
·do xuntos apc>rtasen siquera tanta luz coma un reflector dos mais potentes.
Convencións mundiais non houbo aínora que ·algún congreso nacional sí
e xa houbo. ·
¡Que cousas! Pois agora, no intre de
preparar o número 100 de IRIMIA veño
e enterarme de que uil vagalume que
· puidera se-lo mesmo aínda segue resistindo contra toda conxetura, desafiando
· as leis máis serias das ciencias biolóxicas.
Home, todas, todas non as desafía;
porque nel cúmprese ó mesmo tempo
aquela sagrada lei biolóxica de que a necesidade crea o_,ó. rgano.
Por necesidade, -tén tantas necesidad~, desenrolou órganos de velocidade.
E así, cada semana, sen vagar, recorre
distancias endexamais vistas nin pensadas

nun vagalume. Fixádevos, _que en poucos
días arrinca da Terra Chá ou dos montes
de detrás da serrada Corda. Bríncase no
Ferrol. Dalí pasa polas Mariñas dos Condes de Betanzos cara Sobrado dos Monxes. Dorme unhas horas no Mosteiro dos
Frades do Císter. E volve logo a toda
presa a Betanzos para desde alí espallarse, en case dúas mil luciñas das ánimas,
polo mundo. Polo pequeno mundo de
Galicia, -Ourense inclusive-, que é un
gran mundo.
:Esto de espallarse en dúas mil luciñas
cada semana évos cousa miragreira; que
por pauto do demo non é. Vamos, digo
eu que non sei:á. Máis .miragre é aínda
que con todo iso non canse. ¡Pois non
cansa!. Dígovolo eu. :Para ese fenómeno
sí que non tén explicación racional a
bioloxía; porque as ciencias biolóxicas,.
deica agora, aínda non deron mensurado
o empuxe ·do espírito, e quen lle dá azos
ó noso vagalume évos o Espírito conxugado co voso agarimo inantido perante
100 números, que é moita distacia. Dín
os entendidos, -e Deus nos perdoe se
nos trabucanio~, que o agarimo é un
dos xeitos principais de manifestarse o
L'i/2
Espírito.
. Algún xa estará. matinando en recia.:.
mar· unha placa de mérito dentro do xornalismo galégo para certo vagalume que
resiste e resiste. ¡Non! ¡Non! Para esas
cousas aínda non fixo méritos dabondo.
A mellor placa é a vosa. acollida.
Xa saberles, podedes demostrarUa buscando un novo vagalitme que sefaga amigo
del, e dando contaó apartado 5 de Villalba.

A CA=tOn clo LUmiC
DECALOGO DUN PAi CANDO ESCOMENZA O CURSO

1. Amar 6 neno como é inda que non vaia para abogado.
2. Na agra botámo-lo día; muximos cando vai atardecendo: .un chisco de tempo, cinco au
dez minutos para fala~mos co neno.
3. Fa/arco mestre a tempo e tora de tempo. Non só nos días das notas.
4. Un pai só non é nada. Moitos xuntos poden máis. Cómpre apuntarse ás AsociaciónSirDB
pais.
·
·
5. Anque non se entelida
nada temas unha teima
diaria: mirar, preguntar,
animar os deberes do
neno.
6. As vacas nas cortes, o
aparador no comedor, a
lacena na cociña e para
o nena un sitiño tranquilo para facer o seu
trabal/o.
l. Se o nena é pequecho
cóntalle un conto. Se
pasa dos seis anos, mércalle un libro ademais
do canto.
8. iOl/o coa TV iOl/o coa
TV! As veces minte outras cala, e case sempre
aparva. Nin sempre acesa nin sempre apagada.
9. Cómpre ir espilindo:
Para o transporte non
vale un cachárro, a letra
con sangue non entra, e
os suspensos dos alumnos tamén son ás veces
suspensos dos profesores.
10. iE se o ·rapaz está no
certo... ? Os nenos tamén cavilan, e o mestre
non é infalible.
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O que pretende lrimio
évps, o decir verdode,
coa forza do sol e ·a ouga
sementar goleguidode.

évos couso extraordinario
que a noso lrim/o sexo
xa revisto centenario.

Tro/os 700 números hoxe
eu amósome contento
xa que, non por ser pequeno,
é pequene/ro o invento.

ll

~~

ll

1

Ter unha o/lada galega
ll
sobre os problemas do muncfp
e que a noso fe cristiá
ll
nos traía un pulo profundo. ~~
ll
Coa forza do nosopobo
.ll
hoxe proclamo o meu credo~
quera ser un home novo
ll
porque eu renazo galega. ~~
llll

~

ss
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Semana o semana cae,
unha cholvo mluda
que val embebendo o chan
e pro nos medrar oxudo.
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A .i=ALA C CAlilinO
As sete magníficas
Unha particularidade do
galego é que tén sete vocaiS,
mentres o castelári só dispón
de cinco. Por unha parte, a
vocal o pode ser aberta ou
cerrada. lsto, do que hai xente que non se decata, trae ,.,
consigo consecuencias que '
poden ser graves.
Tan graves que se vas ó
monte e atopas un oso -di-

fícil hoxe de atopar en Ga- po, uns a.andes e outros pelicia- terás que fuxir, xa que quenos 6tiiiot. Ademais, pode
é un animal perigoso. Para ter moitos osos ou osiños con
que . esa palabra deixe de ser ·tal que ela os- paira na . súa
ameazante . para se converter oseira.
nunha parte do esquelete
Por outra parte, a vocal e
animal, hai que lle poñer unha til ou acento, chamado tamén pode ser aberta ou pe"acento diacrítico" ou dife- chada. Disto fila.rémo-la prórenciador. Así, un oso e ta- xima semana. Entre . tanto,
mén a súa compañeira, a osa, pensil que o acento diacrítico
ten moitos ósos no seu cor- sempre vai sobre a vocal aberta

Disculpare que teñamos que subir o
precio da revista a tres peaos,pero ertos imposible. continuar facendoa co precio antiguo dos dous pesos.
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