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O ACORDO 'ECONOMICO SOCIAL (AES) .
Hai xa unhas semanas chegóun0:1a nova pola radio, prens·a e TV
de que o Gobemo Socialista, os empresarios (CEOE) e o Sindicato
UGT, socialista tamén, fixeron un pacto ou entendemento entre eles
que se chamou AES, que quere dicir Acordo Económico Social. O
Sindicato CC.00. non quixo firma-lo pacto por non estar de acordo
co que nel se pactaba. O Sindicato nacionalista galego INIG, e o vasco ELA-STV, nin siquera foron convocados.
.
A impresión xeral que se saca deste acordo é que se trata de algo que vai permitir certa paz entre estes diferentes poderes do país,
e polo tan to a gobernabilidade tamén do país; pero todo eso a costa
dos traballadores.
As melloras para os empresaiios son considerables: deixan d~
p~gar impostos no caso de que invir.tan cartos para crear emprego;

fanse convenios con empresas privadas para realizar servicios públicos; quedan aínda por aclarar reformas na Seguridade Social ou na
Le~lación Laboral que con toda seguridade van favorecer ós empresarios.
Pero para os traballadores só lles queda a seguridade ·de que os
seus salarios subirán dun 5,5 a un 7 ,5 por cento, mentras a vida subirá un 10 por cento; a creación dun fondo.de 60.000 millóns, coa
contribución a partes iguais da Administración, os empresarios e os
traballadores que supoñerá un recorte do 0,28 por cento á paga dos
mesmos trah,llladores, sen saber moito como van ser orientados eses ·
car tos.
¿Con todo esto vanse conseguir moitos postos de traballo? Se
así fose, pagaría a pena tanto sacrificio. Pero esto non é nada seguro.
E posible que sexa necesario facer acordos entre as forzas económidun país, pero non a base de mimar tanto ós empresarios, como se
fosen uns pobriños, ,agotados pola súa xenerosidade en mellorar ós
obreiros.
·

CANDIS SEN ACEITE
O Reino de Deús, bonito,
.como a boda máls bonita,
'non vén tan axiña como un quere.
O noivo ten camiñar moroso,
é noite, e non ve molto.
C6mpre levar candís,
para a nolte da espera,
e, de reposto,
unha boa aceite/ro.
O futuro que soñamos
para nós e os nosos fil/os,
para o nosopobo todo,
bonito coma a boda móis bonita,
non vén tan axiña como un quere.
iQue moroso o seu camiña,r na noite!
Cómpre levar candís
e as aceite/ras cheas.
Hai quen nada espera,
quen nunca sae recibir
ó noivo que chega.
iQuen /les dese
humor e amor na noite cega !
Hai quen sae gozoso
e soamente leva
o candis para pouco tempo,
coidando curta a espera.
iQuen /les dese
a aceiteira chea
para a nolte cega! .
E hainos con fe firme
firmes no amor tamén e na esperanza,
que agardan con paciencia
o don que. xa traba/Ion;
a chamada gozosa do que berra:
"que chega o noivo,
abrídel/ e a porta,
con el pasade á festa .
da terrq que desperta ".

Domingo trinta e dous
do tempo ordinario

'PARABOLA DAS DEZ MOCIÑAS

Cando chegue ese día, o Reino do Ceo parecese a dez mociñas que, collendo os seus candís,
saíron recibir ó noivo. Cinco eran parvas e cinco
asisadas. As parvas, ó colleren os candiS, non se
proveeion de aceite; as asisadas, en troques, cos
candis levaron tanién as aceiteiras cheas. Como
o noivo tardaba, entroulle-lo sono, e quedaro~
dormidas.
Alá pofa media noite oíuse berrar: "Que.
chega o noivo, saíde recibilo".
Erguéronse todas aquelas mociñas a prepararen os candis.
Entón dix.éronlles as parvas ás asisadas: "Dádenos do voso aceite, que os nosos candis esmorecen". Responderon as asisadas: "Non vaia ser
que non chegue para vós e para nós; será mellor
que vaiades á tenda e o merquedes".
Mentras elas ían mercalo, chegou o noivo, e
ás que estaban preparadas entraron con el no
banquete de bodas, pechándose a porta . .Máis
tarde chegaron as demáis mociñas chamando:
"!Señor, Señor, ábrenos?"Pero el respondeulles:
''Asegúrovos que non vos coñezo".
Vixiade, pois, .xa que non saberles nin o día
nin a hora.
(Mateu 26, 1-13)
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AXUDAS ECONOMICAS PARA ANC1

De sempre tivemos falla en Galicia, e quizais máis no campo, de inf
reito. E da falla de información viña moitas -veces a perda desas axudas, e
vor prestacións ás que a lei nos daba dereito. Agora hai unha oportunida1
nómicas persoais gratuitamente e sen cacic
Un lugar onde poder acudir
Promovido pola Dirección Xeral de Sezvicios Soc ia is, que depende da Consellería de Traballo da
Xu nta, creáronse en abril deste ano 40 Centros Base
de Servicio Social. Estes Centros atendidos por unha
Asistenta Social están nos Axuntamentos, na Casa do
Concello, e neles, algúns días cada mes ofrecen información, orientación e tratamento á poboación que
precisa amañar papeis, buscar axudas persoais ou familiares (non para causas do Campo ou Gandería que
fai a Extensión Agraria), resolver casos de necesidades urx entes con ancianos, minusválidos , subnormais,.
marxinados, enfermos, ou xentes de gran pobreza. A
Xunta de Galicia págalles a estas asistentas sociais o
75 por cento do seu soldo, e os axuntamentos o 25
por ccnto restante.
·
n principio creáronse por un ano: desde abril do
84 deica marzo do 85. Non se sabe se continuarán:
p ro o qu é seguro é que ata últimos de marzo funcionan. Bo sería preocuparse para que continuasen
polo bo servicio que prestan, e sobre todo que poderían prestar cando se fosen coñecendo.
AXUDAS OUE PODERIA PRESTAR
A SEGURIDADE SOCIAL
A.XrmAS A MINUSVALIDOS
1) Axuda periódica. Deica agora estanlles dando
3.000 pts mensuais, pero por un decreto lei que saiu
o 12 de xuño do 1984 no Boletín Oficial do Estado
esta paga mensual pasará a ser de entre dez a quince
mil pesetas según os casos. Hai que solicítalo.Documentación necesaria: /Partida de nacemento para a
Seguridade Social ou fotocopia de todo o libro familiar. /Fotocopia do documento nacional de identidade do minusválido e do seu representante legal.
/Fotocopia da cartilla da Seguridade Social onde está
incluído o minusválido. /Declaración Xurada de ingresos. /Certificado de minusvalía do INSERSO se o
houbese. Se faltase habería que solicitar o recoih'cemento.
·
2) Axudas non periódicas. Para eliminación de
barrl'iras nas casas. Para asistencia a domicilio. Para
apara tos ortopédicos. Para electrodomésticos imprescindibles etc. Estas axudas solicítanse anualmente L'
acostuman a abrir o prazo a finais de xaneiro dcica

finais de abril. Documenta4
solicitude que dan no Cen1
INSERSO provinciais. /Fo1
· ridade Social. /Fotocopia 1
dade do minusválido eo de
copia do certificado de n
gasto a realizar.
AXUDAS A ANCIANG
Ademais das prestació
ción ou incapacidade dans
!izadas para .: Asistencia a d
ticia. Actividades recreafü
Próteses (dentamias, lent(
tras tipos. Somente para o
sexan pensionistas.
Documentación necesa1
Instancia solicitude qui
/Fotocopia da cartilla da S
pía do documento de iden
6 seu cargo fotocipia do li
do banco o Caixa · acredi1

IANOS, EN·F ERMOS, MINUSVALIDOS

formación clara e práctica sobre .axudas e prestacións ás que a lei nos daba deou a práctica do caciquismo: ruJ?;iinha8 persoas enteradas, vendíannos como fatde de ter esa información e de atopar ai.uda para xestionar as prestacións eco·
quismos: os Centros Base de Servicios Sociais.

ici6n necesaria: Impreso de
1tro Base ou nas oficinas do
1tocopia da cartilla da Segudos documentos de identio seu representante. /Fotominusvalía. /Presu pos to do

os

~ns de pensión por xubila1se tamén axudas indivicluaiomicilio. Atención alimcn1vas. Vacacións. Balnearios.
:es, etc) e ortopedias. Ou)S maiores de 60 anos e que

iria

ie facilitan no Centro Base.
Seguridade Social. /Fotocoitidade. /Se teñen familiares
libro de familia./Certificado
itando o que cobran como

pensionistas e de que organismo. /Prcsu pos to do ¡!asto a realizar.
AXUDAS PARA OS OUE NON COTIZAN
A SEGURIDADE SOCIAL
&tas axudas coocédeas o F.AS. (Fondo de Asistencia Social) o orgmismo dependente da Xunta e
son só para os que non teñen seguridade social, é dicir. en xeral para xente con un nivel de pobreza qLIL'
precisa beneficencia. Son ax udas para ancianos, enfermos e mim.lsválidos Hai axudas periódicas ou fixas
e axudas ocasionais ou "individualizadas".
Axudas fixas ou periódicas. A ax uda é de 140 .000
pts ó ano, dez mil cada mes e dúas pagas extras.Condicións df!s ancianos: Que teña 69 anos cumplidos .
Que non teña familiares con abriga de lle procurar
alimentos ou atención (pais, fillos, irmaos, conxugue)
Non ser pensionista da Seguridade Social. Carecer de
medios económicos de subsistencia.. Non ser propietario ou usufructuario de bes que presupoñen medios
económicos. Condicións dos enfermos: maiores de 16
anos. Incapacidadf! absoluta para todo traballo ou
oficio. Os mesmos outros requisitos que para o caso
dos ancianos. Documentación necesaria :· Partida de
nacemento./Fe de vida e estado (noxuzgado)./Fotocopia do documento de identidade do solicitante e
do conxugue se é casado e dos pais se pide para un
menor./Certificado negativo da Cámara Agraria local
de que non cotiza á Seguridade Social./Certificado de
"Hacienda" provincial de que non paga contribución
rústica , urbana ni fiscal./Certificado do Instituto Nacional de Seguridade Social de que non está afiliado
no Réxime Xeral da Seguridade Social nin é pensionista. Ademais para os que queiran solicitar awd:.l
por enfermedade precisan do certificado médico (do
titular do concello e con impreso que facilicitarán no
F.A.S. ou no Centro Básico) e a Cartilla de beneficencia. Axudas individualizadas non periódicas. Para
familias en estado de moita necesidade por enfermedade, paro, etc. Son axudas para pagar débedas (de
alimentación, alquileres, etc.) adquisición de próteses,
obras de acondicionamento da vivenda, etc. Documentación: informarán no servicio do F.A.S. ou no
Centro Básico que atcnde nos Concellos algúns dlas
cada mes.

O mes de Novembro é mes de
Sant0s e tamén de Difuntos; por iso
queremos traer a esta sección algunhas das creencias das creencias,
-máis ou menos parabólicas-, das
que ainda perviven hoxendla nesta
terra nosa sobre os motivos polos
que as circunstancias impoñen non
permite extenderse moito na cuestión, e polo mesmo, de entre os variados motivos, coma encomendar
ós vivos que cumpran as promesas
que os mortos non puideron, ou
non ·quixeron, cumprir en vida, pedir sufraxios, etc., entresacarei dúas
motivacións que lendo a Vicente
Risco me chamaron a atención dun
xeito especial.
Unha delas é que, polo visto, hai
difuntos que volven a este mundo
para restituir o mal levado. Tal é ocaso dos que en vida andiveron mudando os marcos das leiras para cargalos sobre do terreo dos veciños e,
despois de mortos,· teñen que andar
<;on eses mesmos marcos ás costas
berrando:
- ¿Onde o pouso? ¿Onde o pouso?
Se cadra pasan cen tos de anos sen
saber onde pousala;, porque desque
un marco se muda non· é doado saber con piecisión cal era o seu sitio.

Tamén se dí que ás veces veñen
caladiñamente. coidar ós familiares
que tiveron que deixar desamparados ó partiren des.te mundo.
A min sempre me causa nova
emoción o caso que Risco relata de
aquela muller ·casada, dun lugar perto de Loureiro, que resultou morta
dun tiro nunha liorta dunha festa.
A pobre desafortunada deixou orfos dous nenos a medio criar. Pero o
.raro do caso é que cando o seu viudo voltaba de alinda-lo gando, sempre atopaba ós neniños lavados e
ben amañaditos. O pregun tarlles
quen o ñxera, eles respondlan que
lora unha muller. O home quixo
descubrí-la verdade, ¿quen se extraña?, e un día fixo que levaba o gando e deixouno na casa dunha veciña
de confianza. Volveu á súa casa e alí
estaba a súa muller difunta vestindo
os nenos. Quixoa abrazar, pero ela
non querla. Por fin ·abrazouna.
O remate é triste. Sin tome tentado a cambealo 6 transcribí-lo relato,
pero non debo. Se queres non leas
máis.
A muller dlxolle. que despois de
abrazala non podería volver. E así
foi. Nunca máis volveu.
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OS ECOS DAS PALABRAS
¿Matinastes algunha vez na beleza
das .nosas verbas? Si, xa sei que no ·~o
menzo era a Verba, mais ó que mP refiro é á maxia da fala, ó que n0s di, ó
que nos suxire, ó que nos evoca.
En Ga:Hcia todo é palabras-chuvia
que se funden coas cousas dándolle-lo ser. Tódolos obxectos forón fdcundados por esas verbas amorosas e,
xa que logo, son mesmamente criatu-.
ras de noso. Ó pronuncia-lo seu nome
sómo-los donos da
súa esencia.
Todo o que nos rodea está aí coas
súas verbas: a terra coa súa eufónica
toponimia, é ·dicir, cos nomes dos lugares .q ue soan tan ben ó oído:outeiro, leboeiro, abanqueiro, arealonga,
fontefrza; a flora ou mundo vexetal:
chorima, chuchamel, couselo, caramiña, néveda; a fauna ou inundo animal; donicela, londra, .arroás, pardal,
paporrubio...
Estas xa resoan nos versos dos poetas, porque a poesía está nas palabras
coma a música no vento.
¿A que me leva isto? Pois ó respeto á flor da lingua, xa que elas espellan os nosos sentimentos, tecen os
nosos pensamentos, debuxan os nosos
soños coas suas sombras.
Ternos que cultivar es tes fru tais da
almuíña coma un labrego acaricia a
terra e un canteiro labra a pedra; quero ·dicir que debemos esforzarnos en
falar mellar. Debemos pensa-lo que
se vai dicir e no xeito · dé o facermos,

.,¿.,

na parola xusta. Expresármonos sen
esbardallar
, porque
,
,. a. comunicación
. ,
as veces serve para rncom umcarmonos. Falar de vagar como si estivésemos a bordar unha belida tea, como
revéndonos do que abrolla· dos nasos labios.
·
Esta é unha arte que se está a perder, algo que só fica nos máis vellos.
Está a morre-la calor da conversa, da
leria, do conto ensarillado con intelixencia. Por iso vos pido que saibades
.escoitar, porque asf aprenderedes a
dicir ben.
~eparade na lingua dos vosos pais e
mais abós e aboas e veredes qué gran
tesauro apetan no seu cerne. Que non
se entoñen con eles. . esas alfaias para
sempre.

S6 quixese que as letras <leste meu
artigo vos faga amalas. Evitemos que
esmoreza o ricaz léxico que nos foi legado polos nosos devanceiros e fagamos resoa-los seus antigos ecos en tódolos ventas da nosa terra.
Miguel Anxo SEIXAS
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Hai na Africa do Sur
un gobemo moi racista
que á maioría negra
quere'apartar da vista.

Tamén nós somos racistas
por exemplo, cos xitanos,
ou clasistas (ricos-pobres)
resultando pouco humanos.

Chámase "apartheid,, por iso,
e resulta tan cruel
que un bispo negro anglicano
levou o premío Nobel.

Polo demais, "Amnistía,,
dá·unha noticia moi dura:
aínda nesta democracia
hai en España tortura.

5,
·si

.O premio Nobel da paz,
porque Desmond Tu tu loita
contra o rac ismo, e o mundo
a súa voz rexa escoita.

¿Como pode haber persoas
con sangue tan malo e frío?
¡torturar ós semellantes!
!so produce arrepío.
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Resulta sorprenden te verificar cómo a locución prepositiva encol de
gañou terreo no uso e viu desprazado
o seu sentido orixinario. Porque, procedente probablemente da palabra colo ("colle o neno no colo"), encol de
significa enriba de, en sentido físico:
''deixa a tixola encol d o lume", "pon
os pratos encol da m esa" .
Agora ·ben , m oitísima xente fai
equivaler esta expresión a sobre ou
ac erca d e. Por exemplo: "o conferencian te f_alou en col de Castelao", cousa
que sería pouco respetuosa, aínda
que ·o noso home xa pode co que lle
boten enriba. Sobre unha persoa, pódese falar, pero soamen te se pode fa-

cer encol dun estrado o u dun cabalo .
Quizais tod o isto p roveña desa teima, ás vece s t an d es ax eita da, de ll e
fuxir ás pala bras gal egas que resultan
igual ca en castelán. S,obre (do latín
"super", coma a gasolin a) resu lta tan
galega co ma castelá.
P or certo qu e a Normat iva oficial
non admite a forma "sobor de" uti. !izada con tanta frecuencia nin 'tampouco "sober". ·Queda log~ a forma
simple sobre, ou tamén acompañada
da preposición de: sobre de, coas correspondentes contraccións (sobre do,
sobra d·a ... etc).
CONSULTAS :
Rúa do Vitar, 37-39, 2"'.

Santi~go

EDITA : ' •Asociación IRIMIA"
DIR EC TOR: Victorino Pérez Prieto, Lagoa-Abadín (Lugo)
·RESPONSABLES: Alfonso Blanco Torrado, Manolo Re¡al, Xosé-Antón Mi¡uélez,
Xosé-Manuel Cuballo¡Daniel López Muñoz, Pepe Chao e outros colaboradores
EDICION e DISTR BUCION: Mosteiro de Sobrado dos Momce'a (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

