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GALICIA: UN FUTURO BEN MOURO 

Non é o noso desexo convertirnos 
desde IR.IMIA en anunciadores de ma
les para a nosa Terra. Todo o contra
rio. Pero tampouco podemos pecha
/os o/los a unha realidade que diante 
deles se nos vai ofrecendo, xa como 
cousa de hoxe, ou como cousa dun fu
turo ben próximo. 

Neste senso cómpre recolle-los da
tos que Xan Ca,rballo, secretario xe
ral da lntersindical Nacional de Tra
balladores Gale~os (INTG) nos ofre
ce, como xustiflcación de toda a pro
testa obreira en Galicia nos últimos 
tempos, e en especial da folga xeral 
do día 29 pasado. Tomen vostedes 
boa nota. 

Téntase pecha-los asteleiros de 
Vulcano e Ascón en Vigo, e a divi
sión naval do de Astano no Ferro/. 
Asz', o goberno cargarz'a a Galicia un 
63,3 por cento dos postas de traba
llo que se perderán coa reconversión 
naval. E iso supón para Galicia a per
da de Z 000 pos tos de traballo direc
tos, e lago uns 30. 000 máis indirec
tos, pois ós peches dos asteleiros segui
rán os doutras empresas que dependen 
deles. 

Só estes datos xa serz'an ahondas 
para darlle razón ós obreiros e a Gali
cia enteira na súa forte protesta. Pero 
os lectores de IRIM.IA ben saben ta
mén dos efectos que no sector da pes
ca e máis doleitecausaráa entrada na 
CEE. 

Por iso podemos tristemente [alar 
dun futuro próximo ben mauro para 
Galicia. E todo por ter que facerlle
lo xogo a unJ iilterescs capitalistas 
e de estado, que serán os que si se be
neficiarán de tanta remuiñada. Unha 
vez máis todo isto nos fai pensar nas 
serias razóns dos movimentos nacio
nalistas. E a ·xunta. . . durmindo. 

"-

UN NOME: A UNICEF (Fondo Internacio
nal das Nacións Unidas para o socorro da In
fancia), que nestes días escomenzou a distri
buí-las t.arxet.as navideñas coas que xun tar 
cartos para mellor alimentar, dar saúde e 
ensino ós nenos dos países máis pobres. En 
cada país ten a súa deleg'ación, por exemplo 
no estado español ven . funcionando desde 
1961 e ten máis de noventa mil socios. 

OS CREGOS OBREIROS coñeceron un 
forte pulo co gallo do Vaticano Il. Aínda 
hoxe seguen ofrecendo un r.eflexo do Evan
xelio de Xesús. Uns douscentos cregos están 
dando o calo nos andamios ou taxe~ de 
obras e fábricas españolas. 

O HUMOR GALEGO ven de estrenar o seu 
museo no concello de Fene. Unha das vetas 
máis fondas da personalidade galega está alí 
representada da man do xenial Siro. 

O LOBO está creando unha liorta entre gan
deiros e ecoloxist.as galegos. O lobo é unha 
especie a extinguir se . siguen concedendo 
moitas batidas. Os ecoloxist.as urxen a Ad
ministración a que declaren ó lobo especie 
protexida e suvencionen ós gandeiros os ani
mais estragado8 polo lobo. 

O 10 DE NADAL DE 1948, a ONU procla
mou a Declaración dos Dereitos Humanos, 
e invitou a tódolos países a dalos a coñecer 
e a esixir o seu cumplimento. Unha t.arefa 
aínda lomee de cumprise. Desde aquela data 
tódolos anos se celebra nesta xornada o 
"Día dos Dereitos Humanosº. 

A FOLGA XERAL do 29, a pesares da opo
sición de empresarios e v.arios parüdos, f oi 
un exemplo de solidaridade entre os galegos 
e unha toma de conciencia do poder dos 
traballadores. 

VIAXES A MARTE E BASES NA LUA son 
. os primeiros obxectivos dos soviéticos e dos 

americanos respectivamente · para o segundo 
milenio. Noventa mil millóns de dólares cos
taralle ós americanos instalar bases na lúa 
cando se cumpla o cincuenta anivemario do 
Sputnik I (correrá o anó 2007). 



LReconvírtase., señor, reconvírtase! 
.E vostede tamen, señora. 
E os vellos . .. , e os nenos. 
¿A donde van vostedes 
con eses productos tan vellos 
a inventar un mundo novo 
e un ha terra nova? 
Non se pode andar 
co corpo tan cargado 
á hora de ser austeros. 
Non se pode andar 
coas mans tan cheas 
á hora de ser solidarios. 
Non se pode andar 
coa cabeza tan redonda 
á hora de ser creativos. 
Non se pode andar 
cada un ó seu aire 
á hora de ser organizados. 
{lj.econ vír~a;nse, señores, reconvírtanse ! 
p·aganse mazs competitivos. 
¿ Quen lle§ comprar,á o ~eu abuso, 
o seu egoismo, as suas ideas curtas 
ou o seu pechado individualismo? 
Todo iso non ten saída. 
Cómpre crear algo novo. 
L.Polo seu ben, señores! 
fclUe vostedes medrarán 
co auténtico medrar dos seus veciños. 
¿Como din vostedes? 
¿Que a cousa está asi montada? 
¿Que· a tousa funcíona? 
¡Por suposto! 
A costa de centos e miles e millóns 
de humildes e marxinados. 
¡Cómpre crear algo novo! 
¡Todos estamos óañados en Espírito! 
¡En Espírito de Deus! 
¡Preparádelle o camiño ó Señor! 

'\ 
'¡ • 

1;1··· . r. ~ .. 
jlomin·go segundo 
de Advento 

PREDICACION DE XOAN BATISTA 

Comenzo do Evanxelio de Xesús 
Cristo, Fillo de Deus. 

Como está escrito no profeta 
lsaías: 

"Mira: envío o meu mensaxeiro 
dian te de ti, 
para que prepare o teu camiño. 
Unha voz clama no deserto: 
prepararle o camiño do Señor, 
endereitade os seus vieiros." 
Presentouse Xoán no deserto bati-

zando: pregoando un batismo de con
versión para logra-lo. perdón dos peca
dos. E acudían xentes de toda a pro
vin.cia de Xudea, e de Xerusalén, e, 
confesando os seus pecados, eran }>a
tizados por el no río Xordán. 

Xoán ía vestido con pelos de ca
melo e cun cinguidor de coiro arredor 
da cintura, e man tíñase de sal tóns e 
mel bravo. E proclamaba: 

- Detrás de min está a chega-lo 
que é máis forte ca min, ante o que 
non son digno de postrarme para lle 
desata-las amalloas do seu calzado. Eu 
batizo con auga, pero el havos batizar 
con Espírito Santo. 

( M ar e o• 1 , 1 -8 ) 
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ASISTENCIA PSIQU 
Para calquera persoa maior, para calquera pai ou nai, é bastan 

cede así, en cambio, para decidir sobre cando precisa atención psiq1 
Por u nha banda o problema ten que ver coa figura do psiquia 

sempre provocou o medo que unha enfermedade tan grave como 
falta de información que temossobreaquelespro blemas ou enferm eda 

ACUDIR SEN MEDOS 
Calquera des tas dúas cuestións se poden remediar 

con c~rta facilidade. De feito, cada vez máis, acepta
mos que non é para ter vergoña acudir a un psiquia
tra se ternos problemas, porque na maior parte das 
veces as solucions atópanse se se consulta pronto e se 
pon remedio, antes de que o mal se agrave como, para 
calquera outra enfermedade. En canto á segunda se 
somos observ¡idores e pedimos os consellos ós que te
rnos dereito podemos conseguí-la información. 

¿Cando debemos consultar a un equipo de Asis
tencia Psiquiátrica Infantil? 

Como para as consultas de calquera especialista, 
é o médico de cabeceira ou o pediatra do neno quen 
nos debe e pode indicar con todo coñecimento cando 
un neno precisa esta atención. En todo caso, cando 
non se encontra, despois de recoñecido e explorado o 
neno, unha causa que xustifique os síntomas dun pe
quen o débese valorar a necesidade de recurrir a este 
especialista. 
ALGUNS SINTOMAS 

A continuación resumo brevemente algúns "sín
tomas" polos que con máis frecuencia consultan os 
nenos en Psiquiatría Infantil. 

- Alteracións do son o: ben sexa por non seren ca
paces de durmir ou durmir mal, ben por ter medos de 
noite relacionados cos soños. Tamén nos nenos maior
ciños por un aumento de sono que non é o .habitual 
ne les. · 

-As dificultades para comer, cando aparecen per
das importantes de apetito chegando á delgadez inten
sa. Os excesos nas comidas ou a fame desmedida que 
se acompaña normalmente dunha gordura que tam
pouco é sana. 

- Os movimentos, máis frecuentemente xestos da 
cara, que o nen o non pode controlar ahque queira e . 
que se repiten continuamente, pestanexos, "muecas" 
da boca, carraspeos etc., que son coñecidos co nome 
de tics nervosos. 

- As di(icultades para controlar os esfínteres: o 

control do pis e das depo1 
ben sexa polo día, pola ne 
tuacións. 

- Os problemas relacii 
danza en falar, a fala nor 
mén os 3 anos, os tatexos. 
tan tamén as dificultades 
cribir. 

- Os fracasos na esco 
ra integrarse nela, ben po; 
sería adecuado para a súa e 

- Os trastornos do e 
firen 6s comportamentos 
terados e que chaman a ~ 
mos explicar e entender. 

Considero que é preci 
ra alteración deste tipo d' 
cabeceira ou ó pediatra, se 
esto en primeiro lugar, de: 
algunha .alteración ou enf1 
ta, dos oídos ... , unha ve: 
gunha alteración que xust 
recurrir, sen medo ó equi 
kCAL E O PAPEL DO E 
INFANTIL? 

- Tomar en considera 
- Exploralo, coñece-lc 

técnicas que ten, que son< 
cialidades, por eso non é 
análises nin radiografías. 

_ - Chegar a un diagnó 
mento que pode ser tamén 

Consellos para a famili 
Orientación educativa. Tr. 
piamente que · é máis lent 
ten variedades dependend 
te cte. 

- Tamén pode sucede 
chegue á conclusión de que 
que requiran tratamento. 



ite sinxelo decidir cando un neno precisa intención médica. Non su-
uiátrica. · 
itra, que desde $empre foi coñecido como o médico dos tolos; e de 
é a loucura desperta en cada un de nós. Por outra, ten que ver coa 

Ldesque non teñen que ver directamente con algunha lesión no corpo. 

sicións despois de 3-4 anos 
oite, ou en ámbalas dúas si-

·onados -coa linguaxe, a tar
o. comprensible pasados ta
, xunto a isto sempre se ci-
para aprender a ler ou es-

>la ben por dificultades pa
rque non se aprende o que 
~dade. 
~omportamento: que se re-
extraños, as veces moi al

atención sen que os poida-

iso repetir que ante calque
ébese recurrir ó médico de 
·gundo a edade do pequeno, 
·spois haberá que ver se hai 
'ermedade concreta, da vis
z aclarado que non hai nin
tifique os smtomas, débese 
ipo de Psiquiatría Infantil. 
QUIPO DE PSIQUIATRIA 

.ción os problemas do neno. 
:> seu problema mediante as 
diferentes ás de outras espe-
frecuen te que se lle fagan 

>stico e plantexar un trata-
de diversos tipos: 

ia. Consellos para o mestre. 
~atamento psiquiátrico pro
;o e traballoso e que tamén 
lo do problema que se de-

!r que logo desta consulta se 
e o neno non ten problemas 

· A ASISTENCIA PSIQUIATRICA INFANTIL EN 
GALICIA. 

· Entre nós este tipo de asistencia está moi pouco 
des.enrolada, é precaria na maior parte dos casos nin 
siquera dispón de tódolos profesionais que son preci
sos: Psiquiátras, Psicólogos, Asistentes socia.is, Peda
gogos ... O que hai é: 

a) Centros dependen tes da Seguridade So cia l: Hai 
dous no Hospital Xeneral de Galicia en Santiago: 

- un Servicio de Paidopsiquiatría (psiquia t ría do 
neno) integrado no Departamento de Pediatría. 

· - unha Sección de Psiquiatría Infantil integra
da no Departamento de Psiquiatría. 

A calquera deles chégase previa cita e pedindo o 
volante na Inspección Médica que corresponda na 
Inspección piden normalmente un volante do médi
co de cabeceira. 

b) Centros dependen tes da Diputación. No hos
pital Psiquiátrico do Rebeullón sito no Axuntamento 
de Mós que é un centro dependente da Diputación de 
Pon tevedra hai un servicio de Psiquiatría infantil crea
d o recentemente que atende nenos pertenecentes a di
ta Diputación provincial. 
EMPEZAR USANDO O QUE HAI 

As carencias de Asistencia Psiquiátrica Infantil 
son pois moi importantes; nin siquera están cubertos 
os centros das cidades e por suposto estase moi .lonxe 
dunha rede de asistencia máis próxima ó lugar onde 
os nenos residen. Isto dificulta non só as consultas 
senón tamén os tratamentos; de tódolos xeitos é 
importante utilizar cando se precisa o qu.e xa hai e ir 
facendo saber as necesidades de atención que neste 
campo existen. 

Para rematar, é preciso señala-la existencia de cen
tros de orientación escolar dependen tes das inspec
cións escolares que traballan fundamentalmente nos 
colexios e que dispoñen de algúns profesionais, psicó
logos e pedagogos que fan un labor de diagnóstico a 
nivel escolar que é util, e que teñen a gran ventaxa de 
estar máis directamente relacionados comedio no que 
o neno vive. 

Madó DOMINGUEZ 



O home de Deus chegou ás aforas · 
da aldea e acampou baixo unha árbore 
para pasar a noite. Súpeto chegou ata 
el, a correr, un habitante da aldea e_dí
xolle: "¡a pedra ! ¡a pedra ! ¡dame 
a pedra preciosa ! ". 

" ¿Que pedra ?': preguntoulle o 
home de Deus. 

E díxolle o paisano: " a outra 
noite aparecéuseme en soños un anxo, 
e aseguroume que se· viña á noitiña ás 
aforas da aldea, a toparía a un home de 
Deus que me daría unha pedra precio
sa que me faría rico para sempre. " 

O home de Deus rebuscou no seu 
farde/o e quitou unha pedra. E dixo: 
" ben seguro que falaría des ta pedra ,~ 
E deulla ó paisano engadindo: "ato
peina nun ca"eiro da fraga hai uns d ~ 
días. Xaora que podes quedarte con 
ela. ,, 

O paisano non sa ía do seu asom
bro, . asor.ado como estaba ollqndo pa
ra a pedra: ¡Era un diamante! Se ca
dra o diamante máis grande do mun
do, que enchía unha man de home. 
Colleu o diamante e marchou. 

Á noite non foi capaz de·adorme
cer e pasouna revolvénsose na cama. 

Para o outro día , mesmo ó men
cer, foi coa pedra despertar ó home de 
Deus e díxolle: "dame a riqueza que 
che permite desprenderte con tanta fa
cilidade deste diamante." 

(De A. de Mello, The song of the bird) 

o-. ~li'll P0$0 E 1811 DO 
Un home que paseaba pola fraga 

viu un raposo que perdera as patas e o 
home preguntábase como podería so
brevivir. Daqu.ela chegou un lobo que 
levaba unha. presa na boca. O lobo es
taba :xa fano e deixoulle- o resto da 
carne ó raposo. 

Para o outro dúi o Señor volveu a
limentar ó raposo por medio do mes
mo lobo. E o home que quedou pas
mado da inmensa bondade do Señor 
cavilou: "V ou probar eu tamén a que
do,rme nun racantiño confiando no Se
ñor e El hame do,r canto preciso." 

. E fixo as{ durante moitos días; pe
ro non ·pasaba nada e o pobre home 
es taba case as portas da mor te cando 
sentiu unha Voz que lle dicía:"¡Ei tu 
que ·vas e"ado, abre os teus olios á 
verdade! Sigue o exemplo do lobo 
e deixa de imitar ó pobre raposo 
eibado." · 
(De A.de Mello, The song of the bird) 



A CA=tOn clo LUlilC 
-DEBERES:SI DEBERES:NO 

A supresión dos deberes para a ca
sa -mandada a nivel estatal e que Gali
cia non aceptou- é unha medida que 
xa. estaba formulada na Reforma Edu
cativa de 1970.· Nada novo, polo tan
to. Pero· como non se fixera efectiva 
ata agora, ninguén se dera por enteira
.do. Agora profesores, pais e mesmo a
lumnos liáronse a discutir. ¿E positiva 
esta medida, ou non? Algúns pais pre
gúntanse qué va a facer os nenos na 
casa nestas horas. Cando tiñan que fa
ce-lo deberes, polo menos enredában-

. se e non armaban rebumbio. Agora 
¿Quen os vai aguantar?. Hai tamén 
profesores que pensan que van a bai
xar -aínda máis- os niveis do ensino, 
pois o que facían na casa agora queda
rá sen facer. Mesmo pode haber nen os 
gue non saiban en qué 'pasa-lo tempo. 
Xa se ve qúe algunhas son razóns de 
comenencia e non hai que face.r caso. 
Pero? á marxe diso, ¿que se pode 
dicir .. 

1.- Na Reforma do 1970 supri
míanse os· deberes pero non coma un-

. ha medida aillada, senón dentro dun 
novo contexto educativo: o ensino 
activo e persona1izado. ·Nese caso os 
deberes para a casa só podían ter sen
tido en casos particulares, individuais, 
e non coma cousa sistemática. Nos de
mais casos os deberes serían innecesa- · 
rios, xa que se conseguirían os o 11xeti
vos educativos. Ata aquí a cousa é 
clara. · · · 

2. - Pero este ensino activo e per
sonalizado aínda segue a ser unha uto
pía na maioría dos casos. Para conse
guilo, o primeiro que habería que fa
cer sería disminui-lo número de alum
nos por profesor e aula. ¿Como se po
de camiñar cara a iso con clases de 40 
alumnos?. E o segundo, "reciclar" ó 
profesorado para que poco a pouco se 
fosen adaptando ó novo ritmo que iso 
.supón. 

3.- Segundo o dito, prohibi-los 
deberes "por decreto" pode resultar 

positivo, ·pero non parece suficiente, 
senón se acompaña dunha orientación 
ós profesores para que vaian cambian
do a didáctica e o enfoque das súas 
clases. Sobre todo, ós profesores 
"tradicionais". Pero por iso mesmo, 
a decisión pode resultar un bo estímu
lo que obrigue a moitos a plantexarse 
o cambio. Hai que cambia-lo xeito de 
da-la clase; aí está a cuestión. Se se 
comeguise isto, xa non sería pouco. 
Máis ben, sería algo fundamental. 

4.- Cando falamos de prohibí-los 
deberes, referímonos ós deberes siste
máticos, gue son coma unha continua
ción da cfase: como non chega o tem
po da clase, pois a seguir na casa ... 
lstos son negativos, xa que deben 
chegar de sobra as 6 ou 7 horas que 
o alumno pasa no colexio, se ese tem
po se aproveita activamente. Pero non 
se prohiben no decreto outros traba
llos, aillados o complementarios, que 
su poñan observación, investigación, 
lectura, . creatividade etc., de acordo 
coas aptitudes, os _gustos e as inclina
cións do alumno. Estes traballos, vo
luntarios, poden resultar moi benefi
ciosos sobre todo para a futura orien
tación do alumno. Aí hai todo un 
campo de iniciativas e posibilidades 
edticacionais para os profesores con 
esixencias. 
Antón MIRAMONTES 
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~~ ~i Durante esta semana Manif esto use a dereita 

55 pasaron bastantes cousas: exercendo a democracia 
~~ botaron a uns labregos que eles nunca permitiron 
~~ das súas cas·as das Enchousas ó mandaren, por desgracia. 

\S Os que foron expoliados O.s bispos vascos fixeron 
)~ son chamados a ter calma; unha carta ben escrita 
~~ ben se ve que o Capital contra o tráfico de drogas 
~~ évos un. corpo sen alma. que a tantos a vida quita_ 

~~ Unha manifestación Compañeiros de Ferro/ 
'~ 

t 
en Madrid, sen moito tino, nunha fermosa paisaxe \S 

\( 

~ pedía, contra o Goberno, xa preparan, desde agora ~ 

l._, .:,1~~~:~::::::==~~~~~::::::::::.~_,j 
~ .. 

A -11LA ¡: CArninO 
ANDASTES ( andástedl!S, andáchedes) 

O individuo do conto, andar andou, e 
nesto andabámo-la semana pasada: andar 
é un verbo regular en galego. Pero, ¿como 
ternos que falar na segunda peisoa do plu
ral do pretérito perfeeto (tempo pasado) 
do indicativo?. 

Para nos entendermos mellor, vela
quí esta frase: ''vós andástedes preocupa
dos". ¿É lexítirilo falar así? Serao, por
que de feito así fala moita xente en Gali
cia. 

E se eu dixese: "vós andách edes moi -
tas horas';, heir ter en conta que t.amén 
así se expresan noutras zonas da nosa te_. 
rra. 

Pero existe unha terceira forma que, · 
8!n. que as outras s.exan ~as., é a que 

hai qu~ e~sinar na escola e procurar es
cribir nos libros é a forma andas tes: 
" seica vós andastes ás présas't. -

¿Por que? 
Porque a Normativa, ou · regras ofi

ciais, ten que nos dar unha forma común 
para tódolos .galegos e porque esta é, ade
mais de meirande frecuencia en Galicia, a 
máis conforme coa correspondente for
ma latina. Dúas razóns que convencen a 
quen estea convencido de que ltai que 
unifica-lo idioma. 

¿En tendestes? Supoño que si, se é 
que leStes estas liñas ou as escoitastes e 
non as ~otastes en saco roto. 
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