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TEMPO ~ARA A_ ~s_p~~~NZ.A. 
Durante as catro semanas anteriores ó 

Nadal os cristianos preparámonos para a 
celebración dos nacemento de Xesús. 
Son vinte e oito días nos que a Igrexa le 
profecías, canta cantos, reza oracións, 
etc., e todo eso tentando erguer os áni
mos da xente e afianzar nela o desexo 
dun Salvador que veña poñer remedio no 
medio da desfeita que nos rodea. 

O certo é que a xente pasamos bastan
te de todo eso. Nós, que andamos tan 
ap gados á vida de cada día, caemos na 
onta d que hai centos e centos de anos 

qu nos veñen dicindo e anunciando 
t s s cambios, pero aquí non cam-

n , u cas nada. As espadas non 
m ian n arados, senón en misís; os 
s p quenas seguen sen poderen pa

c r n s m smos prados ca os grandes, e 
¡ br do inocente que ouse entrar con

fiado na casa dun cacique ! 
A pregunta que nos facemos todos é 

sta: tendo en canta toda esta realidade, 
¿queda sitio para a esperanza? ¿E posi
ble soñar á sombra do Belén nun mañá 
diferente, no que sexan os grupos sociais 
hoxe rebaixados os que recuperen o pos
ta de privilexiados? ¿Onde está o Salva
dor que faga este traballo de xigante? 
Non é doado atapar resposta para estas 
preguntas. E a hora entón de botar man 
da nosa capacidade de sobrepoñernos ó 
mal e á desgracia que nos rodea; é a hora 
de fiarse na capacidade da xente parara
char as camisas de forza que se nos que
ren poñer , é a hora de darlle fe a un Deus 
nado na debilidade dun pesebre. 

E a hora da esperanza. E a hora de es
peranza contra toda d sesperanza. 

O MINISTRO DE AGRICULTURA Sr. Romero 
ven de recoñecer, o pasado día 1, nunhas mani
festacións no Senado que, en caso de entrar no 
Mercado Común , a agricultura e a gandeiría ga
lega, e as do norte de España serían fortemente 
perxudicadas. Esperamos que ante a evidencia 
dese perxuicio (do que en IRIMIA xa se avisou 
repetidas veces), o Goberno Galego, o propio 
Sr. Ministro e os campesinos galegos tomen as 
medidas necesarias que poñan algo de remedio 
ó feito. 

LIBRO GALEGO EN IDIOMA ALEMAN. A o
bra "Memorias dun neno labrego", de Neiras 
Vilas , é o libro galego máis editado , e posible
mente máis lido. Dentro de pouc© poderase ler 
tamén en alemán: traduciuno o profesor Klaus 
Bochman, e aparecerá nunlta colección de _obras 
maestras da literatura mundial. 

SEGUN O SEMANARIO "A NOSA TERRA" 
se estalase no Ferrol un proxectil termonuclear 
de 20 megatoneladas, nos primeiros 15 segun
dos morrerían máis de 140.000 persoas. En moi 
poucas horas morrerían perto de 400 .000 per
soas máis. En poucas semanas as víctimais mor
tais serían 685.000. Con estas previ"sións non é 
de extrañar que medre cada día máis o número 
de xente que protesta pola existencia de armas 
nucleares. 

200.000 PERSOAS PARARON as súas activida
des o pasado día 1 en toda a bisbarra de Ferrol 
e 50. 000 xuntáronse no centro da cidade para 
protestar polo anunciado peche de Astano e re
clamar un plan de creación de postos de traba
llo na bisbarra. Na zona de Ferrol hai 17 .000 
parados e somente unha cuarta parte recibe o 
seguro de desemprego. 

25 BECAS PARA FILLOS DE EMIGRANTES 
que desexen cursar estudios universitarios en 
centros dependentes da Universidade de Santia
go, concede o Banco Pastor. A axuda é de 150 
mil ademais do coste das matrículas. As becas 
deberán solicitarse entre o 15 de abril e o 31 de 
maio do 1984. 

************ 



Santa Virxe Mar/a, 
Virxe f ermosa, 
naiciña do ceo, 
esperanza nasa, 
almiña· santa, 
cariña de rosa, 
muller do pobo, 
muller facendosa .. 

Se a xente esmorece, 
se os ánimos baixan, 
danos ti vida, 
fortaleza e canto. 

_\ e a xente na loita 
'> t . (ai violenta, 
du11u' ti humor, 
.. inu~uru e frsta . 

. )t' ,, .\ en te <-¡ uedu 
V-JU e h11rludu, 
duno:i li alento, 
danos esperanza. 

Os pobres todos 
de I i esperamos 
unión e forza 
pra liberamos. 

A Xesús, teu fil/o, 
dánolo axiña, 
que veña lago, 
que rios redima. 

O rJACEhílHJTO DE XESUS 

Domingo cuarto 
de Advento 

O nacemento de Xesús Cristo foi así: María, 
a súa nai , estaba prometida a Xosé, e antes de 
viviren xuntos apareceu ela embarazada por 
obra do Espírito Santoa. Xosé, o seu prome
tido. bo home, non a querendo aldraxar, de
cidiu repudiala secretamente. Tal era a súa re
;;oluc1ó11. cando o ans:o dO' Señor se lle apa
n'L'PU en so ii.os. dicíndolle: 

::\usé. fillo de David , non repares en levar 
('Ontigo a ~\laría, a túa prometida, pois o que 
iwla se co ncibiu é obra do Espírito Santo. Da
r~-t a luz un fillo. e ti poil.eraslle de n0me Xe
sú;;. porque sah ará ó seu pobo de tódolos seus 
pl'cado::;. 

Tuda t'sto ciconteceu para que se cumprise 
1) q ll l' tii1a clito o Seüor por boca do profeta: 

"~lirad e : a \-irxe concebirá e dará a luz 
un fillo. " 
e pot1eranlle por nome Emmanuel ·· 
(que quere clicir ··Deus connosco '") 

Dc·spt.•rtou Xosé do seu sono, e fixo talco-
·mn !le mandara o anxo do Señor. levando 
L'o nsi:!o ~ súa prometida~ e sen que · a tocara ~ 
t>la deu a luz un fillo. E el púxolle por nome 
>~ l'S Ú:'. ~It. 1 , 18 25) 

Nesta terra sen vida, 
en invern/a, 
virá a primavera, 
virá algún d/a. 

Ga/icia .será xard/n 
naque/a hora, 
e ti a xardineira, 
nasa Señora, 
nos seremos rosas 
prá túa gloria. 
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AXUDAS PARA A ·PR 
Ultimos dia·s para IJ 

No número 22 de himia cqrrespondente ó 28 de marzo de 1982, lanzabamos un 
camente •'Regulamento estrutural da produción leiteira". Naquela ocasión aconsellab; 
tro Provisional de Granxas de Produción Leiteira nas Cámaras Agrarias de cada localida 
que se peche definitivamente o plazo. 

Quedan moi poucos días 

O 28 de agosto deste ano saiu no Boletín Oficial do Estado 
unha orde ministerial que no seu artigo 13 di: "O plazo de ins
cripción no Rexistro Provisional de Explotaéión Gandeira para 
a Produción Leiteira queda ampliado até o 31 de decembro de 
1983. Nesta data quedará pechado definitivamente o dito Re
xist ro" . 

Preste atención o gandeiro que xa non haberá máis prórro
gas: o texto do decreto tala de peche definitivo para as ins
cripcións . Se pois logo non están inscritos nese Rexistro provi
sional convén que o fagan se pensan seguir vendendo leite no 
futuro ou beneficiarse de importantes axudas. 

Ventaxas de apuntarse 

Unha primeira ventaxa é para o país: pola inscripción pode
rase ter unha estadística clara do censo gandeiro e da produ
ción leiteira. Con eses datos poderase planificar millor a políti
ca agraria e gandeira en beneficio dos mesmos agricultores-gan
deiros. 

Pero as ventaxas meirandes serán para os produtores de lei
te : terán acceso a unhas importantes axudas dos organismos 
oficiais para favorecer a 1modernización da produción leiteira. 
Axudas que se lles negarán ós que non estean apuntados no 
famoso Rexistro Provisional. 

Tipos de axudas e Subvencións: nunca tantas houbo 

Para muxidora mecánica: ata o 30 por cento do seu 
coste. 
Para tanques de enfriamento e conservación do leite: 
ata o 30 por cento. 
Para maquinaria recolectora de forraxe (segadoras, auto
cargadores, rastrillos, etc.): ata o 30 por cento. 
Para cerres de pradeiras. ata o 40 por cen dos materiais. 

Para transformación en reg 
Para Construción ou ampl 
ras, fosas purín, etc: ata o 
1 nstalación de auga ou flu 
xos: ata o 30 por cen. 
Abonos, sementes, cal en 
ata o 50 por cento. 
Compra de gado novo sane 

·Estas ax\jdas serán ampliadas 
cooperativas agás na compra de 
un 5 por cen. 
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tODUCION DE LEITE 
~oder beneficiarse 
l berro de alerta para o campo galego. Motivo: o chamado Estatuto do Leite, ou técni
amos a todos os produtores de. Ieite, por pouco que fose, que se inscribisen no Rexis 
lde. Hoxe ternos que repetir aquel consello cando xa quedan moi poucos días antes de 

~adío: ata o 40 por cen. 
liación de establos, silos, pallei-
30 por cento. 

1ido eléctrico en establos e ane-

npregados en novas pradeiras: 

~ado: ata o 20 por cen. 
; nun 10 por cen se se trata de 
e vacas que se incrementará só 

Ouen as pode solicitar e onde 

Calquer producto r inscrito no Rexistro Provis ional da Pro
dución Leiteira, sempre que xa teñan ou se comprometan a t er 
nun futuro non lonxano un m ínimo de 11 vacas productoras 
de leite ou unha venta de 30.000 litros ó ano (2.500 men 
suais) e unhas condicións sanitarias a nivel europeo: estab lo 
saneado e ventilado, muxido mecánico . gado libre de enferme 
dades como a tube.rculose, brucelose, ou mamite . 

Para a· solicitude destas axudas pódese acudi r ás Axencias de 
Extensión Agraria ou ás Delegacións de agricultura . 

As inscripcións para os gandeiros pequenos pódense facer 
comunitariamente, como Centro veciñal de entrega de leite 
Este Centro deberá entregar diariamente (agora ou nun pró 
ximo futuro) 100 litros de leite, tendo un servicio común de 
filtrado, enfriamento e conservación do leite. Individualmente 
cada asociado deberá cumplir as condicións de cortes hixiéni· . 
cas, muxido mecánico e control sanitario de gado. 

O saneamento do gado 

Hai establecida unha campaña de saneamento do gado, que 
efectúa gratuitamente as probas para localizar a tuberculose ou 
a ,mamite no gado . . Se ó dar positivo o gandeiro as sacrifica 
ademais de cobrar o valor da vaca en carne recibirá unha com
pensación según a calidade . .- da vaca que ven resultando arredor 
do 20 por cento do seu valor. Algunhas Diputacións están, 
según parece, elaborando plans para subvencionar tamén pola 
súa conta ós gandeiros que decidan sacrificar gado enfermo e 
repoñelo por outro san procedente de gandeirías con control 
sanitario. 

Con apuntarte nada perdes e podes ganar!! Vai á Cámara e 
inscríbete no Rexistro Provisional da Produción Leiteira! ! . 
Comentao cos teus veciños. O plazo finaliza o 31 de decem
bro de 1983. 



Ponlle ti a palabra 

Participa no concurso. 

O Semanar io lrimia, premiará con un lote de libros galegas ós tres 
millares comentar-ios escri tos do presente dibuxo. Atenderase á mi
llar idea, anque veñ a chea de faltas de ortografía. Pode escrib irse a 
man sempre que se entenda a letra. Poden mandarse textos feitos en 
grupo. Os tres prem ios d istr ibu i ranse, un entre os que colaboren me
nores de 1 O anos, outro entr-e os que teñan de 1 O a 15 anos e o ter
ce i ro para os ma iores de 1 5 anos sen 1 i' m ite de edad e. 

Os escr itos enviaranse antes do 15 de xanei ro de 1984 a: 

··semanario Irimia ·· 

Apartado 5 

VILLALBA ( Lugo) 

O te\ tos poden ser· uns cantos ou historias que lle acaian ó dibu
o e ue non teñan má is de 350 pa iab 1·as ou u ns simp les comentar ios . 



AS SANCIONS, CON AFECTO E RESPETq 

Falabamos no número 107 de IRIM IA, correspondente ó 20de Novembro,de 
que o obxectivo ou meta á que nos debemos dirixir ó educar ós nenos é o logro da 
súa autonom (a coma persoas, capaces de pensar pala súa canta, ter iniciativa, ser 
activos, ter confianza na súa propia capacidade, ... E propoñ (amos un tipo de refaciilm .. 
dos nen os entre s ( e dos adu Itas cos nen os baseado no intercambio de puntos de 
\ista. 

As veces hai _situacións nas que os adultos ternos aprendido a castigar máis OtJ 

menos cruelmente ós nen os, a tomar decisións sancionadoras sobre a vida dos nenps. 
E actuamos as( pensando que lles tacemos un ben. Pero desta maneira estamos pro
vocando a súa rebeld i'a ou a súa sumisión e a súa culpabilidade. 

Propoñemos hoxe seis tipos de sancións baseadas no intercambio de puntos de 
vista co nen o, no ánimo de favorece-la súa autonom (a e a súa integración positiva na 
sociedade. 

1. O primeiro tipo de sanción seda a simple e clara expres:ón de disgusto ou 
desaprobación . 

2 . O segundo tipo, a restitución. Por exemplo, se tirou algo que o recolla, se 
o luxou que o 1 impe. 

3 . Facerlle ó nena o que el nos fi xo. 
4. Ouitarlle ó nena o ob xecto maltratado ata que decida non segu i lo maltra

tando. 
5 . Recorrerás consecuencias directas e materia is do acto do neno. 
6 . Exclusión temporal ou permanente do grupo no que o neno perturba a 

convivencia, ata que el decida cambiar. 

Cómpre ter en canta , con todo, que estas sancións poden dexerar rápidamente 
en castigos se non hai unha r-elación de mutuo afecto e respeto entre o adu lto e o 
nen o . 

Lois Ferradás 
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e as pautas do capital e se fomos algo "malos" SS 

andan a atrapar clientes amañám.o-/o pasado ~~ 
co asunto do Nada/. gastando moito en regalos. SS 

SS 

Sen miramento ningún 
o consumismo procura 
abusar dos sentimentos 
neste tempo de tenrura. 

Con pe/ de año disfrazado, 
pero fero coma un oso, 
o negocio a pro veita 
un motivo relixioso. 

.. 

. O que me parace impropio 
- non me senta nada ben
e que o negocio aproveite 
o misterio de Belén. 

Non lle importa ó capital 
nin persoas nin misterio: 
dominar e facer cargos 
é o seu único criterio. 
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rALA ¡: CAfilinO 
Así se titula unha obra do 

finado Rafael Dieste. rianxei
ro de moita sona a 'quen lle 
acaban de facer unha home
naxe na súa vila, que é a da 
Virxe de Guadalupe. Obra 
que nos d{Í pé para facermos 
trasnadas, xogando con pala
bras que puidesen ofrecer di-
ficultade · 

Así, por exemplo, se irnos 
ó arquivo da arquictiócese -na 

Dos arquivos do trasno 
quidiócese un arcebispo -- po
deremos atopar quilos (non se 
escribe con k, letra que non 
se emprega nunca en palabras 
galegas) de papeis e mesmo 

de pergamiños (non "perga
meos") que quizais enchan 
quilómetros, e tendo en conta 
que un quilómetro é dúas ve
ces cincocentos (non "qui
nientos") metros, évos moito 
papel. 

EDITA: "Asociación IRIMIA" 

unha viaxe a un arqu ipélago 
onde hai rnoitas illas. Claro 
que os gal egos, q ue viv im os 
na península ibér iéa, esta mos 
máis af eitos ás nosas peque 
nas illas do noso mar, e mes
mo ás dos ríos. ás q ue !les 
chamamos insuas. 

O que non quere dicir que 
esteamos aillados do resto do 
mundo, ou, como di n o ut ros. 
illados ou incluso isolados. 

DffiECTOR: Victorino Pérez Prieto, Lagoa-Abadín (Lu go ) 
RESPONSABLES: Alfonso Blanco Torrado, Manolo Regal, Xo sé-Antó n Miguélez 

Xosé-Manuel Carballo¡Daniel López Muñoz, Pepe Chao e outros co laborad ores' 
EDICION e DISTR BUCION: Mosteiro de Sobrado dos Monxes (Coruña) 

PEDIDOS e ADMINISTRACION: Apdo. 5, Villalba (Lugo). Tno. 982-510487 
Conta na Caixa de Aforros de Villalba, n. 04950/0 

DEPOSITO LEGAL: C-1417-81 

PRECIO: TRES PESOS 




