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0 -S NOVOS PRECIOS DO LEITE

· ¿BAIXARON AS COOPERATIVAS
GALEGAS?
A mediados de agosto recollía a
prensa a noticia de que "o cooperativismo descendiu en Galicia durante os
últimos anos". Segundo esa información de 1981 a 1982 a disminución
'
.
foi de 7 .000 unidades.
O prÍmeiro que cabe dicir é que
non pode ser certa a noticia tomada ó
pé da letr~. Sen dúvida, trátase dunha
actualización. Probal;>lemente o que se
fixo foi dar de baixa ás falsas cooperativas, ás qu·e non existían mais que
nos papeis.. pero que ·na realidade xa
non viñ"an traballando.
De tódalas maneiras, a situaéión do
cooperativismo en Galicia non é boa.
Sen ir máis lonxe, no sector lácteo, (o
de meirande importancia económicosocial en Galicia) as cooperativas non
.c omercializan máis que o 10 por cento da producción, en tanto que na
CEE os productores comercializan a
través das s"Óas asociacións arredor do
80 por cento, superando ampliamente
esta porcentaxe nos países máis punteiros coma Holanda ou Dinamarca.
O Cooperativismo, sobor de todo o
de utilización de maquinaria e o de
comercialización, terá que· ser potenciado polos gobernos e asumido como

a

mellor· solución

polos

labregos.

* * *
OS EMIGRANTES que nos visitaron neste vran deixáronnos un sabor amargo. En
moitos países europeos os emigrantes son
despreciados agora debido á crise económica
que afecta a todos. No estado viciño, Francia, por exempro, oito de cada dez traballadores son extranxeiros, ·e isto escomenia a
ser unha lousa pesada para os franceses.
OS REFUXIADOS POLITICOS fanse ver
moitas veces en tódalas nacións. Once millóns cargan co seu drama noutros países.
Entre nosoutros máis de trinta mil refuxiados dos países árabes e americanos buscaron
asilo e protección.
AS MALLAS foron sempre unha das tarefas que máis estreitaron os vencellos veciñais. Aínda nalgtmha das nosas casas consérvase un "mallo" coque os antepasados mallaban o trigo. Viñeron despois as máquinas
malladoras. Había unhas reglas de xogo que
convertían este traballo en todo un rito e
· unha festa que facían este labor estacional
máis levadeiro.
A SEQUIA ven sementando de morte
moitos países de Africa. Neste intre ante
cento cincoelita millóns de habitantes ábrese o abismo da fame e da sede.
No país de língua portu®esa, Cabo Verde,
só un vintasete por cento pode beber auga
en boas condicións.

,CON
Ha/ mo/tos cristianos
que andan o cegas,
sen nodo soberen
do mestre que os levo.
E ha/ outros mo/tos
que penson que o soben,
e andan mol -lonxe
de ter o verdode.
¿Quen sobe de amores
senón o que amo? ·
¿Quen sobe de dores
sen eles nq olmo?
¿Quen sobe de lo/to
se nunca /oltou?
lQuen sobe de fil/os
se nunca fillou?
Conoce o Xesús
qu.en o levo dentro,
quen fo/ por se_qul/o
en d/tos e fe/tos.
Conoce o Xesús
quen foi irmondode,
quen Ioito por que hoxo
moior iguoldode.
Saber de Xesús
tomén pitle esforzo,
cómpre poñer medios
con teimo e con gozo.
Saber dé Xesús
é un gran regalo
que Deus nos concede
se non nos negamos.
Xesús é o Fil/o
de Detis, entre_qodo,
defensor dos pobres,
de Deus namorado.

Domingo vinteún
do tempo ordinario

¿QUEN E XESUS?
Unha vez 1 cando Xesús che~ou á comarcade
Cesarea de Filipo, preguntoulle ós seus discípulos: ·
·
- ¿Quen di a xente que é o Fillo do Home?
Eles responderon:
·
·
- Uns, que Xoán Bautista; outros, que Elías:
outros que Xeremías ou alf!Ún dos profetas.
InsistiiI:
.
- E vós, ¿ quen dicides .que son?
Respondeu Simón Pedro: ·
- Ti es o Mesías, o Filio de Deus vivo.
E Xesús contestoulle:
- Ditoso ti, Simón, filio de Xonás, porque
eso non cho revelou ninguén de carne e san~e,
senón o meu Pai que está no ceo. E eu asegúroche que ti es Pedro, é dicir: pedra; e sobre esta
pedra edificarei a miña Igrexa; e as portas do infemo non prevalecerán en contra dela. Dareiche
as chaves do Reino do Ceo: todo o que ates na
terra, ficará atado no ceo: e todo o que desates
na terra, ficará desatado no ceo.
E mandou ós discípulos qite non dixeran nada de que el era o Mesías.
·
. (Mateu 16, 13-20)

-
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Eliseo MIGUELEZ DIAZ
s .a ntiago.
Novos precios do leite
Para o · .próximo día 1 do mes de setcmbro.
comenzarán a rexir os novos preciós 'do ldte
aco~dados . en Cornello<k Ministros para a·próxima campalia que' durará ata o 31 de agosto de
1985.
Es tes precios son os scguintcs:
Precio indicativo
(ideal ou rccomcndado) ...... 31,50 pts/litro
Precio m{ninw ............ ..... 31, 1O pb/litro
Prima de calidade ............. '. .. 0,45 pts/. por
cada d~cirna que soban.le o
3,2 por cento de materia
graxa.
Diferencias coa eomunidade Europea
Para podermos comparar ese precio coda eomunidade Económica Europea (e.E.E.), cómpre
ter en conta o seguinte:
- O precio indicativo no Estado español é en
orixe, en granxa .. ( é dicir, o custo de transporte vai a cargo da industria recolledora), en
tanto que na .e.E.E. ese precio é para ó leite
colocado sobre muelle da industria láctea.
- O precio indicativo en España refírese ó leite do 3,2 por cento de materia graxa (M.G.),
en tanto que na e.E.E. refírexe a leite co
3,7 por cento de M.G.
- O precio no Estado Español fíxase para o
litro de leite, en cambio na C.E.E. faise para
o quilo de leite.
- Existen aínda outras diferencias que afectan
á comparabilidade dos precios como por
exemplo a duración da campaña, que aquí vai
do 1 de setembro ó 31 de agosto como xa di.?Cemos e alí do 1 de abril 6 31 de marzo.
Que cobrará un gandeiro galego que produza
como na C..E.E.
O precio percibido por un labrego, a partir do
1 de setembro, que produza leite co 3,7 por
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cento de M.G. e o levase á central kiteira que lk
abonaría o custo do transporte, sería:
Precio indicativo ..................... 31.5 pts/l
Transporte ata o muelle
da central ..... .... ..... .... ......... ...... 2, 1 pts/l
Prima por M.C. (5 décimas a
0,45 pts/décima) ......... .......... .... 2,25 pls/I
35 ,85 pts/I
·Parn calcular o :precio do quilo de lci tc (que é ·
o que pagan na C.E.E.) considerarnos que o litro
ven pesando l .032 gramos, de mancira que o
. quilo de kitc en Espafía, producido como na
.C. E. E. valcrá:
X=35,85 x 1000 =34,73 Pts/quilo

1032
Este precio é calculando o Kg de leite con 3, 7
de materia graxa (M.G.) posto na industria e se
o transporte costa 2, 1 pts/litro.
O precio do leite na C.E.E.
O precio na Comunidade é de 27,43 Ecu por
rada 100 kilo;. O pasado 20 de xullo deste ano a
Ecu (que é a moneda comunitaria) valía 126,
879, de maneira que o precio indicativo do quilo de·leite na C.E.E. é:
.

~-

veñen tempos malos

r lácteo ~alego

1

X=27.,43 x 126,879 = 34,80 pts.
100

Como vemos os precios son semellantes, cáseque idénticos. De tódalas maneiras o máis importante para os productores de leite galego
cando entremos na Comunidade Económica Europea non será o nivel dos precios . senón outros
temas que pensamos tratar en próximas semanas.
En particular· explicaremos que pode pasar a todo .o ·sector e máis tamén que cousa é iso das
cuotas, de tantísima importancia para o desenvolvemento do noso sector lácteo.

~

"t 11s11. Dll MOUR 11 ''(CALVOS DE . RENDIN-OURENSE)
Era un pobre que ía á 11Ulñá cedo
para a feira do 12, e 6 pasar pola Casa
da Moura saíulle !-'n mouro e pregun·
toulle:
- ¿E lo~o para onde vai?
- Voull e para a feira mercar uns
porquiños.
- ¿E ten moito diñeiro pq,ra os
merc;ar?
- Ai, sefíor, eu diñeiro téñolle pouQuiño.
- Ben, pois vas á feira e mercas
dous porcos dos mellores que haxa, e agardádesme alí ti e 111llilos que chos
venden. E despois vou ~ e págollelos.
E pasou todo segundo dixera, e o mouro quedouse cun porco e o home
con outro.
E entón o mouro díxolle ó home:
- Mira, tódalas 11Ulñás cedo tráesme aquí medio neto de leite. Ti non chames por ninguén. Détxamo neste sitio sinala.do que xa terás nel un peso tódolos días. E así segues sempre. E ten tino· de non dicir nada a ninguén, que estas cousas non se poden dicir.
E por moito tempo o home levou o leite e colleu os cartos.
Mais a muller sempre lle andaba a dicir:
- ¿De onde che veñen os cartos? Porque antes non tiñamos case ningú.ns e
agora temos moitos~ Ti tes que ter unha amiga que chos dá.
E o home contestáballe:
- Non, muller, non. Ti come e bebe e a min déixame, que eu non teño
amiga ningunha.
E ela volvz'a a porfiar:
- Pois ti tesmo que dicir, que dalgún lado che veñen.
E tanto porfiou e tanto fixo que re11Ultou por llo dicir.
Veu para o outro día á 11Ulñá, e o home foi co leite, 111llis ó chegar ó sitio sinalado atopou un corno cun letreiro que dicía:
''Falaches
· Do libro LENDAS GALEGAS DE TRADICION ORAL.
Corneaches".
da Biblioteca Básica da Cultura Galega.

/¿

patrocinada polas Deputaci6ns de Galicia
e editada pola Editorial Galaxia.

a CA=tOn clo LUmi3

O gobemo de UCD (o señor Calvo Sote~
lo) meteu a España na OTAN e os socialistas
prometeron facela saír e agOl"a non Des é
doado. O mundo está atrapado entre dous
bloques militares.
A OTAN, ·Organización do Tratado do
Atlántico Norte, chamada en il;lglés NATO,
foi creada no ano 1949 coma replica ó Pa~-
to de Varsovia, integrado por Rusia e os
Chamados países satélites que forman o bloque soviético.
A OTAN é, polo tanto, un pacto político
e militar defensivo, é dicir, para a defensa da
Europa occidental e protexido polos Estados Unidos de América. Pero trala creacjón
dunha forza naval no Mediterráneo, os dous
bloque ch~aron a un acordo de reduci-las
forzas na zona, limitando o uso das armas
estratéxicas. Aínda as~ a perteoza á OTAN
e a existencia de bases militares nos diversos
países, é un ~ para a paz, porqne os
dous -b loques están alerta para non- se veren
destmídos por unha a.,-esión.

Despois da mOl"te de Franoo, a OTAN,
integrada por daasei1 ~ empezou a
. comiden-lo iagreso de üpaña aesa Alianza

Atlántica, ó se converter nun país d~mocrá
tico.
Isto orixmou unha controversia entre os
defensores da entrada española na or~~miza
ción, que din que é fundamental a pertenza
a unha comunidade de países democráticos
respetuosos duns valores que se refiren á salv~arda dos dereitos do home. Ademais, un
f,aís illado no medio do adianto da tecnoloxía militar ten que escoller entre a acción
cooperativa cos outros ou reducirse ó seu esforzo individual condenado á ineficacia.
Por outra parte, os que se opoñen á entrada na Alianza afirman que o seu único
obxectivo é conseguña paz por riba de todo;
sen participaren na suicida carreira de armamento, nin consideran que haxa que buscala saída da crise económica mundial pola vía
do reforzo das industrias bélicas.
A cuestión de España non é fácil de resolver: o Gohemo .prometeu _un referendo,
pero a cuestión é esta: a maior .parte dos espdois parece que queren saír da OTAN, pero unha vez xa dentro dela, como estamos,
vai· ser difícil a saída, debido ás presións internacioaai1 e militares.
·
_,,:-1-:t
Sara Paz QU!ÑONES"
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SOBRE O CHAN E OUTRAS COUSAS

Xa hai semanas que vimos poñendo
exemplos de como unha mesma palabra latina, ó pasar ó galego, pode adquirir tres formas: popular, semiculta
ou culta. Para rematar co asunto, hoxe aducimos dous casos máis, e xa
ahonda.
Collámo-la palabra latina "plenu ".
Pois ben, nos primeiros tempos do
idioma pasou isto: o grupo inicial pi
converteuse en ch; por outra parte, o
n intervocálico (entre dúas vocais) desapareceu e o u trocou en o. Resultado final: de "plenu" saíu cheo. Pero
co tempo, a palabra evolucionou cambiando o l por r coma na palabra prea
(mar). E máis tarde, por vía -culta, en-

trou a mesma palabra latina pleno:
así o pleno municipal, e non o cheo
municipal, por moito que coman alcalde e concellais.
· O mesmo sucede· coa palabra "plan u", que pode ser chan, que é a superficie que pisamos, ou o semicultismo medieval hoxe non e~pregado
pran (significaba "certamen te", ou o
cultismo plano, que significa "liso"
ou tamén o deseño que fai, poño por
caso, un arquitecto.
Poida que estas cousas a alguén lle
resulten noxentas, pero haberá a quen
lle axude a comprender mellor o noso
idioma. Ou tro día iremos con cou~~s
menos complicadas.
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