I mos fac endo memoria:
R eccb nmdo o ser galego

que esquecimos

I mos sementando patria:
M an con man inxertandoa
entre os veciños

I mos creando outra

his-

toria

A favor dos rebaixados e

oprimidos.

SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

11 Epoca

AST ANO NON SE RINDE
MOZOS

Páx.6

AS COFRADIAS DE PESCADORES

Páx. 7

CALA, CATIV O

Páx.8

LABREGOS ANDALUCES:
entrevista a Diamantino

Páx.8

ASAÚDEHOXE

Páx.11

CARTAS O MEU SOBRIÑO

Páx.11

A FALA É CAMIÑO

Páx.12

O CANTAR DO IRIMEGO

Páx.12

Nº 168, 20 _Xaneiro 1985 - 5 Pesos

A ZORRERIA DAS EMPRESAS
LEITEIRAS
O CASO DE SILA e NESTLÉ
SILA é unha asociación de 98 gandeiros
'dos municipios pontevedreses de Sifleda e
Lalín. Entre todos suman 1.653 vacas
cunha producción de máis de tres 1Jlillóns
de litros ó ano. Estes gandeiros tiveron a
boa idea de agruparse para vender o seu
leite en conxunto: desta maneira podian
negociar precios e condicións. Están facendo verd.ade aquelo tan sabido e tan
pouco realizado de "a unión fai a forza".
Pero frente a esta sabiduria popular está a
zorreri'a dos grandes que practican aquelo
de ''divide e vencerás". E q ueren desfacer
a unión de SILA. O pasado ano vendía o
leite á empresa PASCUAL HERMANOS.
Para o ano 85 acord.ara venderllo á empresa multinacional NESTLÉ que foi a
que en subasta pública ofreceu mellores
condicións: á subasta acudirán tamén a
anterior concesionaria, PASCUAL, e a
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---------------------empresa galega LARSA.
mo. Podemos drcii- que no
Cando xa o acordo esano que rematou tiveron un
taba en firme, cando xa
grande empuxe estas probas.
a empresa PASCUAL
UN NOME: Lois Alvarez
deixaba de recoller o
Pousa, Director Xeral de Culleite. Doce horas antes ps gandeiros de SILA entura, no que desde IRIMIA puxemos tódalas esperanzas cando foi nomeado hai trece meses . .
téranse de que NESTLE non está disposta a cumVen de dimitir de.spois que o seu labor fose obsprir o contrato.
taculizado polos sectores de AP e da Xunta. AlSegún os afectados a caso ten tódálas apariencias de non ser casual senó~ planificado polas em- ,. varez Pousa foi víctima da divisón existente no
. partido que goberna Galicia. Por unila banda, o
pr_esas leiteiras para desfacer a unión dos gandeiVicepresidente da Xunta, señor Barreiro Rivas,
ros. Por iso os gandeiros atop.aban comprador inaberto á colaboración doutra xente; e por outra,
dividual.mente, cando para sair do paso buscaban
Victoria Armesto e parlamentarios de AP que só
estes días sustitutos á incumplidora NESTLÉ, pepensan nunha cultura embozada.
ro non comprador para o conxunto da súa pro· O CAPITAN DO IZARRA, tristemente famoducción. Unicamente a láctea PRIETO prestouse
so
pola pena de morte que se lle impüxo en Nia recoller provisionalmente os máis de 7.000 lipor intentar sacar daquel país 12.000 toxeria
tros diarios que entrega SILA: trátase dunha peneladas
de gasóleo, foi indultado e probablequena fábrica que só por uns días pode facelo.
mente será botado dq país. Como tantas outras
O comportamento de NESTLÉ é propio dos
veces o armador librou ben. Nixeria é un país
monopolios: dominar o mercado d.e maneira que
moi poboado e ten como maior riqueza o petrónon haxa compretidores. Dominar o mercado de
leo, pero vese na obriga de importa-lo refinado.
xeito que o monopolio sexa o que marque o preSegundo a revista "Mundó Negro" son 500 micio. Como sospeitan os gandeiros de SILA é moi
llóns os que perde diariamente o estado nixeriaposible que a zorrería de NESTLÉ estea pactada
no por contrabando. Por eso se defende. E con
razón, porque estafar a un país pobre é unha ine acordada con PASCUAL HERMANOS, a antemoralidade da que hai que responder. E desto
rior empresa en recollerles o leite, que se vería ·
non se nos informou. Está beri informar da su~
molesta porque outra empresa mellorase as confrimento da familia e outros aspectos humanidicións que ela ofreci'a.
tarios. Pero a nosa prensa, redio e televisión esA maniobra está clara e descoberta. Só nos
quenceron de repente que o contrabando é un
queda desexarlle ós socios de SILA firmeza na
delito, que Nixeria é un estado soberano, que os
súa loita, sobre todo de cara á entrada na CEE.
subdesenrolados tamén tefien dereito a defenEsperamos que as autoridades defendan ós ·prodersre~·~~--~--~----~---.~C"llii~~llLI
ductores e tomen cartas no asunto.
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A UNESCO, departamento da ONU que
trata da cultura e da ciencia, recibeu un golpe baixo
coa escapada de Estados Unidos da súa organización
Non só pola merma do seu presuposto nunha cuarta
parte, máis ben pola perda de universalidade. Cos
fallos que tefian estes organismos, USA non aturou
por máis tempo a política anticolonialista do Secretario da UNESCO.
SANIDADE segue facendo campafias de prevención e diagnóstico de enfermedades. Nestes tres
anos a Consellería invirtiu máis de cincocentos millóns de pesetas en campafias escolares. De once mil
nenos examinados, descubriuse moita caries dental,
mala visión, amén do bocio xa crónico en comarcas
de Lugo.
CONTRA O TETANOS· é agora a ofensiva, para
rematar un programa escomenzado hai máis dun
ano entre a xente maior da nosa comunidade. Ta.mén a donación de sangue está sen do motivada polas autoridades da sanidade: dos máis de 650.000 litros de sang\le que se necesitan en Espafia só se acadou por do~ación 200.000 litros.
WOS DE DEPORTES: nestes días celebrouse en
París os primeiros
Xogos Mundiais de Atletis-
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Domingo segundo
do te-mpo ordinario

QUERO SER AMIGO TElJ .

OS PRIMEIR.OS DISCIPULOS 'DE XESUS
Xesús,
quera ser amigo teu.
Un máis entre tantos
que gozan da túa amistade.
Xesús,
quera ser do teu grupo.
.Gústame como pensas,
gústame como fatas,
gústame como actúas.
Eu quera segu.irte.
De día e de noite
quera que sexas
o meu mellar amigo,
e que me ens íne-lo camiño da vida.
Xesús,
lerei os teus evanxelios,
estarei atento á vida,
descubrireite nas sombras
e na luz de cada dz'a.

Un día estaba Xoán Batista con dous dos seus discípulos, e, vendo a Xesús que camiñaba, dixo:
- Veleiquí o Año de Deus.
Cando os dous discípulos oíron o que el falaba, fóronse
detrás de Xesús. Volveuse Xesús, e vendo que eles o seguían, preguntoulles:
- ¿Que buscarles?
FJes respondéronlle:
- "Rabbi'" (que quere dicir "mestre"), ¿onde paras?
El díxolles:
- Vinde e veredes.
Foron, pois, e viron onde paraba e quedaron con el
aquel dfa. Eran sobre as catro da tarde.
Un dos dous que escoitaron a Xoán e seguiron a Xesús,
era Andrés, o irmán de Simón Pedro. Vai este, e ó primeiro
que atopa é a Simón, o seu propio irmán, e dille:
- Encontramos ó Mesi'as (que quere dicir Cristo).
E levouno onda Xesús. O velo díxolle Xesús:
- Ti es Simón, o filio de Xoán. Ti haste chamar Kefas
(que quere dicir Pedro).
(Xoán 1, 35-42)
1

Xesús,
dame fe para seguirte,
humildade para escoitartc
forza para imitarte,
e a ledicia de anunciarte.
¡Viva Xesús/
/Viva quen defende
o ran dos pobres/

SEGUIR A XESUS CRISTO
Nesto ronsiste o esencial do cristianismo: seguir a
Xesús, a quen confesamos como o noso Señor, o noso
Guieiro, quen nos amostra o carn.iño da salvación. Os
apóstolos sentiron a chamada de Xesús, foron onda El,
escoitaron despacio o plan que se propoñía realizar ... e
acabaron seguindo a Xesús, a quen primeiro chamaban
o Mestre, e a quen acabaron confesando como Cristo, o
Mesías enviado por Deus Pai. Ninguén se pode chamar
cristián se non fai un acto de fe en Xesús como o Cristo,
o Unxido e Enviado por Deus para salvarnos e ensinarnos o camiño da salvación.
QUE'QUERE DICIR ESO DE "SEGUIR A XESUS"
Na vida podemos escoller moitos carniños, ter moitos
ídolos, abrigar no corazón moitos ideales. Non é o mesmo o camiño dos cartos e do "sálvese quen poida,, que
o camiño da solidaridade e do compartir cos demáis;
non é o mesmo o camiño do pasota que o camiño de
quen soña con que este mundo pode ser outro e pon o
seu grao de area para que así sexa.
Pois os cristiáns ternos o· camiño marcado. Foi Xesús
quen o abreu. A nosa obriga, xa que levamos o apelido
"cristián" (discípulo de Cristo) é facer nós hoxe o que
El fixo no seu tempo e na súa circunstancia política e
social.
Polo tanto o cristianismo non consiste en adeprender
catro cousas de memoria e facer uns rezos por rutina, senón en vivir os comportamentos. as actitudes, con que
Xesús viveu.
1
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ASTANO .NON SE · RINDE
T ódol.os trahalladores do sector da construcción naval no Estado Español aceptaron pa8ar
. á situación de suspensión de emprego, baixo a protección da Seguridade Social, excepto os de
AS';['ANO, no Ferrol. IRIMIA, solidaria con eles, publica ~tosa a súa visión da reconversión
navál, que saíu como publicidade pagada e~ diversos diarios do país. Por razóns de espacio, sentimos no~ pod~r publicala senón condensada.
.

O GOBERNO DI ISTO:
-" A reconversión tenta garantizar un futuro
competitivo para os asteleiros. 11
FALSO. O Goberno non fai unha reconversión naval. Simplemente pecha tres fábricas: AsTANO con 5.600 traballadores, ASCON con
1.700 e EUSKALDUNA con 2.400. No resto
dos asteleiros o Goberno reduce as plantillas por xubilacións anticipadas obligatorias .e malas.
"O axuste é unha necesidade determinada polo
mercado mundial'~
FALSO. A verdade son as esixencias para a
entrada no Mercado Común. Pasamos de ter
unha demanda mundial do 5 por cento a só o 1
por cento. E iso ca~do comenza unha reactivación po sector.
''Hai acordo cos sindicatos, administración e
empresas 11•
FALSO. Está de acordo PSOE · e UGT. En
contra tódolos demáis sindicatos (o 75 por cento do sector), o Goberno Vasco e a Xunta de
Galicia.
"Utilízanse criterios emvresariais '~
. MENTIRA. O Gobemo sen facer auditorías ·
técnicas, pecha o mellor dos grandes asteleiros
Astano, e o mellor dos medianos, Aseó~.
"Concéntrase a producción nos me/lores astelei~
ros,· os diques son me/lores cas gradas 11
FALSO. Astano ten mellores características
que AESA. Recursos propios, ingr~sos, resultados, productividade, fondos, etc., definen favorablemente a Astano. A-s gradas de construcción
de Astano superan 6 dique.
''Non se pechan instalacións 11•
MENTIRA. As instalacións quedan pechadas,
sen barcos, sen traballadores, sen organización,
é dicir, sen empresa.
"Os traballadores vanse co contrato suspendido,
e van ser recolocados mediante postos de traballo que hai o compromiso de crear".
.
CONTRADICTORIO E FALSO. Por unha
parte manteranse relacións laborais cunha empresa que desaparece na práctica. Por outra non
hai outro compromiso de crear traballo que non
sexa o establecemento das ZUR (Zona Urxente
Reindustrialización).
·
11
"Las Z UR serán a solución •
FALSO.Desde hai cinco anos existe algo semellante en Ferrol, e nada.

"Os traballadores excedentes serán privilexiados
nos Fondos de Promoción de Empleoº.
CONTRADICTORIO E FALSO.
"Un operario medio cobrará 86. 000 ptas. no
Fondo'~

MENTIRA. Un operario medio de Astano
traballando cobra 65.000 pts., e no Fondo cobrará un 80 por cento durante tres anos, des. pois deles, nada.
"Os traballadores poden ingresar voluntariamente no Fondo'~
MENTIRA E BURLA. Fan a chantaxe de que
escollamos entre o Fondo ou espidos sen máis.
"A ría de Ferro/ segue configurándose como un
cerne principal na construcción naval".
RIDICULO. Non hai cerne principal de construcción naval se non se constrúen barcos. E
consta qu~ en Astano non se farán máis barcos.
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"Concentraras-e --rzo Fe"ol toda
Shore'~

-a actividade Off-

.PODE SER. Pero toda esa actividade non é
nada. O mercado das plataformas ten menos futuro aínda có da construcción de b~ques.
"Potencia.rase a activitlade de. reparación e des·
feita ".

íNCREIBLE. Trátase da mesma promesa pa·-·
ra Cádiz, Bilbao e Ferro!. O centro de decisión é
a División Naval do INI en Madrid, e xa sabemos o que significa esta dependencia para Astano no caso da construcción de buques que a .fi, xeron desaparecer.

1

O COMITE DE EMPRESA DI ISTO:

O Castfgase a Galicia pechando os mellores asteleiros que hai no Estado. ASTANO
¡'

aporta o 60 por cento · do~ excedentes netos en grandes asteleiros.

· o

Péchase ASTANO en dúas fases. Agora despiden a 3.414, pero os 2.200 quedan sen
traballo, en regulación. de empleo. Pero a verdade é que ASTANO queda sen estructura, sen organización, con departamentos clave desmantelados, sen ningún futuro.

O A actitude da Xunta é ent~eguista e cómplice, pois deixa para o Trámite do Tribunal·
Constitucional a oportunidad e de "reconduci-lo proceso.". Cando haxa sentencia o
mal pode estar feito e ser irremediable.
COMITE DE EMPRESA DE ASTANO.
Ferrol~ pecembro 1984.
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TEMOS UNHA. HISTORIA E , ALGO QUE .ÓICIR
Sabido · é de todos que o entrante ano 1985
foi denominado "Afio Internacional de la Juventud". Pode ser unha boa oportunidad e para que
os gobernos e os distintos poderes fáctic<?s (~e
feito, que non ·de palabra) tomen conc1enc1a
dunha P. vez da importancia do fenómeno xuvenil así como da problemática con que nos atopa:rios os mozos nos distintos ambientes nos
que nos toca vivir: aldeas, cidades, barrios, familias, etc.
Polo pronto e tan pronto que xa hai un ano
ofreceuse por parte do Bispado de Lugo un local de tempo libre e lecer para a mocidade. Máis
tarde, tan tarde que xa case non se vía, por parte da Corporación Municipal de Lugo tivo a idea
de crear o Consello Municipal da Mocidade e
posiblemente a Casa da Mocidade. Aproximadamente á mesma hora -unha hora menos en Canarias- están a se constituir outros consellos en distintas vilas e cidades da Nación de Breogán, e tamén está en proxecto a construcción dalgunhas
casas para a mocidade.
Queira · Deus, el alguén máis, que este ano que
promete tantas boas novas para os .mozos e. mozas sexa verdadeiramente un ano mternac1onal
(sen ter que emigrar) no que se abran cauces de
participación eficaz na toma de decisións que
afectan á nosa realidade.
Queira Deus e alguén máis, que nós xa hai
tempo· que que~emos, que todo o anteriormente

-~
•

<lito sirva para que a xente que hoxe ten o poder de tomar decisións en materia de mocidade,
tefía en conta a nosa opinión, posto que os mozos TEMOS UNHA HISTORIA E ALGO QUE
DICIR. Así evitaremos casos como o que pasou
co local de tempo libre que o Bispado de Lugo
cedera e que estaba a ser rexido polo grupo Esmorga.' Por unha falla de apertura e diálogo por
parte da Xerarquía eclesiástica, botouse a perder unha boa alternativa de cara ó Tempo Libre.
Esperemos que no tema dos Consellos da Mocidade non se repita o que co local de Esmorga,
que moito ofrecer local, pero para facermos o
que eles querían ou lles conviña. E clar~, o que
tiña que pasar pasou: algunha xente que~ouse,
ou.tros seguimos facendo Esmorga pero sm local
nin Bispados, outros siguen no local e sin esmorga nin nada. E isto é unha carallada. Bicos e mocos de Manolo e Suso.
Grupo Esmorga.

~~~::\.!=---4...:;......:::::::......~--~~~..--~~¡

Deuses, espíritos, pantasmas, demos,
monstros, heroes, monos enmeigados,
tódolos xérmolos máis célebres
da fantasía china
ó pe da Grande Muralla,
en xardíns encantados, entre templos,
pagodas, pavellóns embruxados.
Unha chea de personaxes extraordinarios,
nacidos dunha milenaria fantasía poética,
unha das grandes etapas
do soño humano, sempre tendente
a darlle un sentido ó misterio da vida.
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AS COFRADIAS DE PESCADORES
¿QUE SON? HISTORIA BRE- o Presidente, chamado Patrón
Maior, nome con fondo sabor
VE DAS COFRADIAS
A orixe das Cofrad.Ías de pes- mariñeiro. O mando é por catro
anos. A tradición histórica das
cadores hai que buscala no sécu- Cofradías fixo unha soleira nas
lo XI. Naceron coa necesidade xentes do mar mui difícil de
de agrupar os homes do mar pa- igualar por ningunha outra Asora protexerse mutuamente, fa- ciación semellante.
cendo sociedades de Socorros
¿PARA QUE SON E PARA
Mutuos. Chamáronlles Cofradías
QUE VALEN?
pois foron inspiradas polos monAs Cofradías de Pescadores
xes de Cluny, sempre baixo a ad- teñen como finalidade máis imvocación dalgún Santo. Foron . portante, representar, defender e
medrando e xuntando tanta xen- promocionar os intereses sociote mariñeira que se viron na ne- económicos dos mariñeiros, cuicesidade de facer Federacións e dar do cumprimento das reglas
Irmandades. Xa o Rei Sancho de de pesca, vender o· peixe nas lonNavarra deulles facultades am- xas e pagadlo ós pescadores, .suplias, como a . de crear fábricas ministrar todo o necesario pará
de conservas do peixe, librándoas que un barco poida sair a pescar:
de cargas fiscais. Dado o presti-. xelo, víveres e outras cousas nexio que foron collendo, correron cesarias, facer o tratamento da
o risco de ser bocado apetecido pesca por FRIO para garantizar
das ideas da época e dos políti- os precios, recoller os datos estacos, e a pesar de ser institucións dísticos de especies e precios, accon espírito asociativo aberto e ción asistencial 6 mariñeiro, ó
de acción asistencial, foron ofi- vello e ó inválido, promoción de
cialmente disoltas por Carlos IV, obras sociais: vivendas, instalaquerendo máis ben suprimir o ca- cións de carácter social e asistenrácter relixioso que tiñan, man- cial, potenciar caladeiros de pestendo o de institucións de previ- ca, movimentos cooperativos e
sión e organización laboral. Non
obstante, moitas seguiron chamándose Cofradías ou Pósitos
de Pescadores, de carácter leigo
e cooperativo. No ano 1.943 vólvense a chamar Cofradías de Pescadores, ata hoxe, facéndoas
Corporacións de Dereito Público. Esta é unha breve historia
, das Cofradías de Pescadores.
¿COMO FUNCIONAN?
Hoxe as Cofradías de Pescadores teñen unha organización
totalmente democrática, · con
Asamblea Xeral, chamada Xunta Xeral do Pleno, . elixida paritariamente entre armadores e
marifieiros. Esta Xunta elixe entre eles dez membros (cinco mariñeiros e cinco armadores ou
empresarios) que forman a Permanente, chamada Cabildo, _que
se reúne unha vez ó mes para estudiar . os problemas que poídan
xurdir ' tanto de goberno como
.
sociais, da xente do mar asociada , levando tamén o control administrativo da entidade.
A Xunta Xeral do Pleno elixe

moitos outros que axuden ó maior benestar dos asociados mariñeiros.
FUTURO DAS COFRADIAS
DE PESCADORES
Dada a tradición de nove séculos de historia das Cofradías
de Pescadores, son sen dúbida,
as entidades de maior tradición
asociativa hoxe en Espafia, cun
forte. arraigo nas xentes do mar,
dando· froitos do bo facer e melloramento dos servicios e condicións da. vida do sector pesqueiro en xeral.
O futuro das Cofradías é prometedor, xa que .a Administración reconóceas como .Organos
Consultivos, e respeta os usos e
costumes que tanto ben levan
feito para a pesca artesanal, de
litoral e a comercialización.
En frente do futuro ingreso
de España na CEE, as Cofradías
de Pescadores encaixan como organismos profesionais para a resolución dos problemas pesqueiros.
Vicente Gradaille Trobo,
Patrón Maior da Cofradía dé Celelro

1
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!CAtA, CATIV,0!
¡OS NENOS CALAN CANDO OS MAIORES FALAN!
Repetidas veces lles ternos dito así ós nosos nenos: É
certo que os pequenos deben aprender a"escoitar,, (non
a "caiar',., que é ben distinto); pero tamén é certo.que se
non teñen a oportunldade de falar, ¿como han aprende
a tacelo? ¿Quen viu a alguén levar un coche sen ante
ter practicado?
¡ENTENDER O ENTENDO
PERO NON SEi EXPLICALO!
¿ Quen non ten ouvido este dito na boca dun veciño
ou achegado? Irnos á consulta do médico e parécenos
que lle tomos entendendo. Chegamos á casa e en canto
queremos tace-lo relato empezan as confusións, dúbidas,
esquencimentos ... Sucede que, anque ás ·veces acadamos
a comprende-las cousas, xa nos é míis difícil dar unha
relación exacta de cómo son ou cómo f acelas.
!LER...LÉ; O QUE PASA QUE NON PRQNUNCIA!.
A riós ocúrrenos o que lle aconteceu ó burro do Sr.
&tebo. O bon do home telmaba en que o seu burro sabía ler. Puxéronlle un periódico diante e o animallño
miraba pero non lía. O Estebo dixo entón: "ler sí qu
lé; o que lle pasa é que non pronuncia,,. Se entendemo·laS cousas, pero non sabemos dar razón delas é como se
non as comprendéramos.
·
¡AS PAL ABRAS AS LEVA O VENTO ¡
Parécenos pouco importante saber falar con soltura e
precisión, entretenlmento de homes cultos que non t.e·

ñen otra cousa 'que facer. Pero, ¿cómo será que todos
(ou case todos) os que teñen cartoS, carreira, goberno ...
talan ben e os que carecen de todo .iso atopan problemas
na fala? Diante dunha ventanilla, para pedir un traballo,
na consulta do médico, na venta dun xato ou na compra
dunha maquinaria... quen sabe talar sabe tamén defenderse; quen non sabe falar, anque leve a razón, quitáión~
lla.

.D()MINA·LA PALABRA
E TAMEN DOMINA-LO MUNDO
Falar ben non é un luxo de homes ricos e instruídos.
·É máis ben unha ferramenta ·coa que frecuentemente
nos engañan, em boucan e dominan. Saber expresane é
polo tanto unha necesidade tan evidente coma comer.
Porque hoxe en día para comer e vivir hai que saber fa·
lar, dicir, discutir, defender, propoñer, entrar en trato ... ·
¡CANDO FALAN OS NENOS,
OS MAIORES TAMEN CALAN¡
Para non facer dos nosos nenos seres indefensos convén educa-los non só /en saber "escoltar" senón tamé~
en saber "expresar''. Por iso que os nenos teñen o derel·
to a "talar,, e seren "escoltados". Escoltados con interés
e atención.
¿Como podemos educa-los nenos para que talen con
soltura e precisión? Da resposta a esta pregunta nos he·
mos ocupar nos vindeiros artículos.
Xosé Lois Vilar

LABREGOS ANDALUCES
¿D~e

que·n son eses olivos?

Falando con DIAMANTINO, cura xomaleiro
De Andalucía pouco

s~mos

a· non ser .o

~

sempre nos contaron: toros e flamenco. Dende hai
·

une anos os Lagregos Andaluces cóntannos a súa historia dun xeito ben diferente.

.

((l\~
FINCA SIN

/ / /J l \ \ ,,

CUL\IVf,R

Prohi bido
e\.·¡iaso

De cada cen Andaluces que traballan aterra
• 76 son xomaleiros sen terra
ii 21 son pequenos propietarios
menosde 20 hectáreas
• 2,50 son medianos propietarios,
son medianos propietarios,
entre 20 e 200 hectáreas.
• 0,50 son grandes propietarios,
con máis de 200 hectáreas

¡Que buen o .es el sel10::- .i ~ o ,
que nus d6 j B e;stn sD1•1bro!

OS

GRANDE~

PROPIETARIOS (UNS 2.500) SON DONOS DO 54 POR CENTO DA TERRA
ESTA DISTRIBUCION PROVOCA UNHA GRANDE INESTABILIDADE SOCIAL
(segue na páx.10)
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J;. Autonomia de Galicia
e a Autonomia de todos·
nos. Un marco
que nos permite
traballar dende aqui
ós que somos de
'
aqui. Unha tarefa común.
A Autonomia
que nos fai camiñar
hac~a _ o progreso nunha
Gahc1a viva.

OP
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da páx . R)

"Los Corrales" é unha vila da Serra sul de Sevilla. Ten 3 .800 habitantes, dos que o 95 por
cento son xornaleiros sen terra propia. Tivemos
ocasión de falar con DIAMANTINO, que hai xa
16 anos vive nos "Corrales,,.
- ¿Ca,[ é o medio de traballo que ten a xente
ra sobrevivir?
A emigración temporal como braceiros.
- ¿Ca.ntos meses ides traballar fóra da vi/a?
Aproximadamente nove meses.
- ¿A que lugares vai traballar a xente e en
que, épocas?
A colleita de aceituna en Jaen nos meses de
decembro, xaneiro e febreiro. Despois botan
tres meses no paro. De abril a maio irnos á colleita de espárragos a Navarra. De maio a novemhro irnos traballar ós hoteis de Palma de Mallorca. Tamén polo mes de setembro algúns van na
vendimia a Francia e outros á colleita de algodón nas ribeiras do río Guadalquivir.
- ¿Que membros da familia acostuman a emi-

grar?

r' dolos

,

que poden. Os espárragos van os home_ e as mozas. Ós hoteis a mocidade. As mulleres tamén participan nas emigracións agás as que
tef'íen cativif'íos. Tamén un 40 por cento dos ne-

nos acompaf'ían ós pais botando a perder varios
meses de -escola. Outros quedan 6 cuidado dos
avós.
-¿Cal son os principais problemas que atopan os xomaleiros na emigración?
Chegar e non atopar traballo, ter que acollerse ós traballos máis duros e peor pagados, sentirse extranxeiros, a mala vivenda, pobre alimentación, desconsideración no trato, inseguridade no
traballo, falta de preparación para saberse defender.
-¿ Gáñanse moitos cartos?
Dependendo das temporadas. A máis gañanciosa é a dos espárragos de Navarra. Os cartiños
gañados dan para ir vivindo e amañar un pouco
a casa. Afórrase algo economizando moito nas
comidas, . percurando gasta-lo mínimo: patacas,
ovos, guisos ...
¿_Que [acedes para superar estas condicións?
Estamos organizados nun sindicato para conseguir terras onde crear cooperativas agrícolas.
Tamén nos esfo r7<1 mos por aumen ta..:}a cultura
de xeif( qu e a xt·ntc pn ida ter unlta vida rnúi s
d i"na , sa iban clef" nclcri;<' mellar e loitar pc\ los
,

11"'

dvt 1 i t ()'> .

(Colli<lo de VAGAl.l \iF)

~farta

Sopeña
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A .SAUDE HOXE
1

Ante a iniciación dun diálogo sobre tódolos temas que leva consigo o feito de Saúde-Enfermedade, entendo que é preciso partir dunha reflexión
previa, do que se entende hóxe en Galicia por Saúde e de cal é o camiño, de cales poden ser os novos .
canles para percurar o lema da Organización Mundial de·"SAUDE IGUAL PARA TODOS NO ANO

2.000".

.

Hasta hoxe considerábase que a Saúde era non
ter ningún door ou ningunha molestia física; así
cando Un tiña febre OU door de moas QU vomitaba,
pois intentaba ca axu~a dos médicos de que esas.
molestias desapareceran, e os ·profesionais sanitarios limitábanse a iso e en moitos casos seguen limitándose .(cumprindo o que marca o sistema sanitario actualmente vixente no Estado Español) ; sin
que nin por parte do sistema sanitario, nin por par-.
te dos poderes públicos se prantexara ·unha pro. fundización nas causas últimas de enfermar, é dicir nivel individual como colectivo, promoción cuio
que o feito de padecer do pulmón, dos nervios, da fin principal é a creación nas persoas e no conxuntensión, etc., moitas veces obedece a ter que co- to da poboación de hábitos sanos, dunha vida de
mer dunha forma determinada ou a.-non ter sufi- roáis calidade, que dentro da ·súa cultura e da súa
centes conocimentos para evitar as infeccións ou a forma de ser lle faga sentirse roáis a gusto.
estar pasando por unhas carencias de tipo econóA .Pre'gunta que se nos ocurre facemos é: ¿como
podemos pasar do sistema actual a un sistema que
mico, cultural, etc.
Polo tanto, é preciso deixar sentado que. a saúde . aborde, en toda a súa extensión e problemática do
non é o non · padecer ·problemas físicos, ~enón que enfermar e que teña como misión principal o proé "o estado de benestar físico, mental e social", ou . piocionar_ a saúde? E a resposta ten que vir da possexa que as persoas teñen saúde cando se encon- ta en práctica da Atención Primaria da Saúde, que
tran ben no roáis amplio sentido da palabra no si- xa está a poñerse en marcha neutros países e que .
tio onde viven.
ternos que esixir que se poñan a andar tamén en
Ista nova definición de saúde é a bas~ para pasar Galicia, ou sexa un novo concepto da Meciiciña de
dun sistema basado na atención de diversos sínto- Cabeceira.
mas que presentan as persoas, a un novo sistema
Paullno
basado no feito de promocionar a saúde, tanto a

~cartas

ó ·meu sobriño ·

Querido sobrlño:
Desde logo que non hai nada malo en q.uerer ter un trabaQo e gañar moitos cartas, sempre e cando o traballo sexa
honrado.
.
Está ben querer ter causas, un home sen ambicións de ningunha clase é coma un carbaQo seco; pero vai con coida- .
do cos cartas. Lembra que hai ricos que son pobres homes e.homes pobres que son ricos; tes que comprender que nesta vida non son os cartas o máls importante, non deben de selo, polo menos aquí, en Galicia. En Norteamérica d·mellorsi. Eu
non fun alí, pero polo que vexo, alf_un home só é tal cousa se ten un coche grandísimo, se pode mer,9ar tódaias causas que ·
anuncian na televisión, aínda que despois non saiba que faeer con elas e tomar güisqi na casa.
·
Teorlcamente ter máls debería estar xuriguido a compartir máis~ Podes estar seguro: o que máis dá é o ·que máis
ten, aínda que de prlmeiras pareza unha paroallada.
A cuestión é cavilar coa ·cab~za, e non co · bandullo, e se ternos ambicións cando menos que non sexan importadas.
Ben seguro que lle tes oído ós cregos que hai que ser pobres, que os ricos non van ó ceo, ata é posible que .a algúns
Uo teñas o{do ó revéa. Eu coido que pobres, pobres, hai que procurar non selo; existen causas necesarias e nós non somos
Deus para multipUca-l,os pans e os peixes. Cómpre ter un mínimo para vivir. "¡,E tcxJ,o o que pase de aí -dirías ti- xa está
malf" Pois eu penso que non, a verse me explico: neste aspecto o negativo é o ego'Ísmo, o "eu", e o positivo o compartir,
o "nós.,. O ideal sería teTas causas en común,· que o meu sexa de tpdos; o camiño é difícil, desde logo, pero coido eu que
é polo que hai que tirar, ¿non che parece?
Agarlmosamente: O TEU TIO SINGALA.
l!~DJ. -~MfmJti-,1the;faltr;J ~ co"'a::·vaifi, vende todo o que tes, e repárteo entre os pobres
e .tendrds un. tesa.uro .no ceo:,lo¡o ven e sígueme" (Me 10,21);

EXEMPLO DE CASTRAPO
ro gallego con la llena de paL1
bras entremezcladas que ti ene·)
Es un idioma que ya se perdió.
!Venga hombre!
Pues nada, que con estes
problemas yo no me doy centrado en lo que estaba. Llevo
unos días... Anteayer iba tan
distraído conduciendo, que hube de matarme con el coche.
Voy poner la radio a ver qué
dice hoy.
Suena el teléfono en el hall.
Viene mi mujer a llamarme:
-¿Oíste? Llaman por ti desde Sangenjo,, o desde Rianjo ...
no le comprendí (he compren-

Para rematánno-lo asunto do
castrapo, tomamos un exemplo
que trae o irimego Xosé M. Lema Suárezno séu libro "Lingua
Galega", 1º grao, fennoso traballo que fixo para Formación
Profesional.
" ¡Pero qué parva es esta
gente! ¿Nos querrán loquear
estes que aún viven en el pasado y nos quieren imponer el gallego en estes tiempos? ¿Ló
qué hombre? Si nosotros querremos anchear caminos, no reducirlos con un idioma con el
que no se va a ninguna parte ...
Amás , ¿quién habla el verdade-

ANUNCIESE
en

IRIMIA

dido) bien. Es un compañero
tuyo de trabajo.
-Di que no estoy. No tengo
gana de hablar.
- ¡Oiga? . mire, no le está,
¿sabe?
-Y luego ... ¿a dónde fue?,
oigo rosmar en la lejanía esa
voz ronca de mi compañero.
-Exaétamente no le sé. Va
en el centro de la ciudad a quitar unas entradas para el cine".
Xa se decatará o irimego que
as palabras e expresións suliñadas son puro castrapo. ¿Que lle
irnos facer? "Fálalle galego,
ho".

Para que a xente moza
se anime e non se enfade,
será o oitenta e cinco
o ano da mocidade.

- Chegamos onde moitos
non ch~gan: Ó CAMPO

Haberá celebracións
e discursiños ahondo;
o caso é que tanta leria
traia consigo praveito.

- Saímos cada semana
dende hai 3 anos

A que 'chaman "xuventude"
din que é divino teso uro;
pois será tesauro oculto,
porque o seu porvir é mouro.

C O NS U L TEN OS:
Apdo. 5, Vi.lalba (Lugo)

Con tanto paro obreiro
hai tanta desesperanza
que o ano da mocidade
non vai ser de festa e danza.
Moita xente nova é héroe
se na súa vida atina
amante-lo optimismo
sen droga nen heroína .
.Que o ano que /les adican
!les abra o horizonte;
xa que non resolva moi to,
que sexa coma unha ponte.
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