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1 mos facendo memo:da: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecirnos. 

1 mos sementando patrla: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 rnos facendo outra histo:da. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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AS DICTADURAS 

E A ECONOMIA 

Con diferencia de poucos meses, 
tres paises latinoamericanos que 
padecían dictadura militar accede
ron a un réxime democrático: Ar
xentina primeiro, Uruguai despois 
e agora Brasil. A oposición do pobo e 
das forzas democráticas foron fac
tores importantes para a recupera
ción dunhas libertades que se ven 
axiña postas a proba pola catastró
fica situación er ·onómica que os 
militares deixaron nos seus paises. 
Valéndose dos militares, as empre
sas multinacionais e os capitalistas 
do propio país estiveron nesta épo
ca de crise quitando a gran tallada 
económica pola vía dunha infla
ción desatada, unida á represión 
das reivindicacións dos traballado
res: salarios cada vez máis empo
brecidos, sindicatos aferrollados, e 
parchando a súa ineficacia e a súa 
corrupción con íortes endebeda
mentos no exterior. 

Agora eses eternos gañadores 
non precisan ós militares para man
ter as súas situacións .de privilexios: 
teñen a dictadura dos bancos es
tranxeiros e do Fondo Monetario 
Internacional, acreedores da gran 
débeda externa destes paises, moi 
incrementada duran te a dictadura 
militar e disparada agora coa suba 
do dóJar . (Páx . 2 ) 

' 
lntoxicacións alimenticias 

Unha noite no mar 

Atención ós minusválidos 

As sombras do J: asado 
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(Ven da Páx. anterior) 

Cando un pais non pode pagar a súa débeda 
nos plazos fixados cos bancos, acude ó Fondo 
Monetario Internacional que xestiona un aplaza 
men to dos pagos, pero 6 precio de pagar máis 
altos intereses e de abrigar a aplicar unha políti
ca especialmente dura para as clases traballado
ras en beneficio do gran capital : forte dismin u
ción do gasto público (e por iso dos servicios re
cibidos polo pobo), reconversión industrial e 
conxelación de salarios para evitar un consumo 
que din bota a andar a inflación. 

Asi as xóvenes democracias vense víctim as da 
dictadura financieira e teñen que fa cer co apoio 
dos votos, o que as dictaduras faci'an co apoio 
das armas: sacrificar o nivel de vida das clases 
populares. 

A Arxentina que está intentando levar unha 
política independente que non cargue sobre os 
traballadores o peso das débedas fo i ameazada 
estes di'as polo Fondo Monetario Internacional 
con cortarlle todo crédito internacional. Os seus 
40.000 millóns de dólares de débeda pésanlle 
coma unha lousa e vaille ser moi difi'cil resistir 
a dictadura financieira do gran capital que tan 
ben representa o Fondo Monetario Internacio
nal. 

GRANDE:~ LOUVANZAS merécense os rapaces da Ci
dade de Bemposta de Ourense, pola súa celebración da Se
mana Santa. O Xoves Santo xuntáronse cos marxinados da 
cidade nunha cea de amistade e compromiso ... O Venres 
Santo tiveron unha fonda reflexión encol do proceso e 
marte de Xesús. O amencer da Pascoa festexárona con un 
Festival de Alegría, e o compromiso de crear douscentos 
novos postas de traballo para a xente moza de Ourense, e ó 
longo da semana que remata tiveron festivais para xuntar 
fondos e manda los ós países da fame. 

OS TRES PODERES que funcionan na democracia : o 
lexislativo do Parlamento, o executivo do Goberno e a Ad
ministración, e o xudicial, entraron en polémica, porque 
nun proxecto de lei que se está a estudar no Congreso estí
mase a comenencia de que os vocais do Consello do Poder 
Xudicial sexan elexidos polos representantes do pobo. Is
to sentou mál ós xueces, que ata agora eran como unha 
casta privilexiada e pechada no seu mundo. 

ALGUN QUE OUTRO AGUI LLON gañouse o provica
rio que no nome do arzebispo de Compostela dixo a ben
dición das instalacións de Radiotelevisión Galicia. Foi o 
único que falou en castelán, e o mesmo Agustín Sixto 
Seco denunciou semellante miopfa pola banda da lgrexa 
no acto, e foron moitos os galegas que seguían a ceremo
nia pola radio que se escandalizaron. 

DE MARCHA ATRAS NA POLITICA EDUCATIVA 
pode calificarse o xuicio que se merecen as concentracións 
escolares que se multiplicaron polo noso pafs na década dos 
setenta. Naque! intre, moitas escolas unitarias foron pecha
das a golpe de decreto, así varios centos de.las. Agora moi
tas estanse remozando no que se chama "educación com
pensatoria" que ensina ós nenos no seu medio ou aldea . Se
rá mellor todo isto que ver tantas escolas abandoadas. 

O IGREXA DE SAN MARTIÑO PINARIO foi consagra
da un 15 de abril, oitocentos setenta anos atrás. Este mos
teiro fundado polos monxes benitos a carón da lgrexa de 
Santiago sufréu moitas reformas. Hoxe podemos ademirar 
os seus retábulos barrocos, obra de Fernando de Casas, au
tor tamén da fachada do Obradoiro da Catedral de Santia
go, todo do século dezasete. 

O ECU é coma se fose a moneda do Mercado Común, e 
e afnda que non existe como tal físicamente, os eurócratas 
xa moven billóns de ecus. O ecu é resultado de tódalas mo
nedas da CEE, e cambea tódolos días segundo a saúde da
quela. A peseta e o escudo portugués xuntaranse a elas a 
partires de 1989, quizáis facéndoa máis fráxil pola debili 
dade de ambalasduas monedas. 

A SEGUNDA CARREIRA POPULAR EN DEFENSO 
DO 1 DIOMA GALEGO arranca este domingo, para despois 
de atravesar toda Galicia rematar en Lugo o 19 de maio, no 
mes das Letras Galegas. 

Co llid o de "Can se n Jnrw " 
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sistema de préstamos e subvericións, criticando 
o presente por ser moi cerelloso e pouco efe.cti
vo, e abogando por un sistema de préstamos 
sen subvencións, pero a moi baixo- interés -un 7 
por cento-, que estivese todo concentrado nun 
só organismo e que fose o máis sinxelo posible. 

UNHA VEZ MAIS A CONCENTRACION 

O día 22 de marzo Lorenzo Molejón, Axen
te de Extensión Agraria de Mondoñ.edo, falou
nos do proceso normal que se segue para que 
se poida chegar á concentración parcelaria. 
Eran cousas roáis ou menos sabidas, pero foi ne
cesaria a súa repetición para ir arrincando do 
ánimo da xente certo medo a meterse nun 
proceso de concentración, por outra parte tan 
necesario. A Lorenzo Molejón víñano acompa
ñando, para dar fe dunha experienda vivida, 
tres labregos, Américo de A Devesa, e Valentín 
e Nilo de Lagoa de Pastoriza, zonas ámbalas 
dúas xa concentradas, e que hoxe por -hoxe son 
do mellorciño de Galicia. O testimonio <lestes 
tras labregos, polo seu bon falar, pola experien
cia e o dominio que tiñan do tema, foi de moi
ta valía. 

BASE PARA UN MOVEMENTO 
COOPERATIVO 

Sobre as bases para a creación dun move
mento cooperativo foi sobre o que tratou a char
la de Antonio Fernández Oca, coñecido experto 
en cooperativismo do Servicio d~ Extensión 
Agraria de Ribadeo. Explicounos o abecé do 
movemento cooperativo, e orientounos sobre 
dos pasos que é necesario dar para crear un ver
dadeiro movemento cooperativo; porque certa
men te hai cooperativismos falsos, que son os 
que logo máis fracasan; a participación comple
ta de tódolos momentos do proceso cooperativo 
parece ser unha condición básica, sen a cal non 
hai cooperativismo. 

MESA REDONDA FINAL 

Déuselle remate ás xomadas cunha mesa re
donda onde participaron, ademais dun bo nú
mero de público, o alcalde do axuntªmento Xo-

Xesús Mundiña durante a súa exposición 

O CAMPO 

Uxío Rei nun momento da súa exposición 

sé López Rancaño (AP), e os cabeza de lista dos 
outros grupos políticos que participan no axun
tamento, Xesús González por PSOE, e Xosé Va
lle por CG. Pensamos que foi sumamente inte
resante este encentro entre gobernantes e gober
nados tanto polos temas que se foron tratando 
como polo feito mesmo, de que os rexidores 
municipais aceptasen un careo directo co gran 
público, para explica-To que fan e o que non fan, 
e para recibir aprobacións e críticas. 

Este encentro desarrollouse da seguinte ma
neira: Primeramente cada un dos tres represen
tantes municipais deu unha visión de conxunto 
da marcha do axuntamento. A continuación pro
cedeuse a un debate aberto entre os tres repres
sentantes, e entre eles e o público, sobre estes 
sete temas: O plan de información do axunta
mento; o plan de loita contra a mala infraestruc
tura do axuntamento; situación actual do Cen
tro de Saúde e o seu futuro equipamento; situa
ción económica do axuntamento: cantos cartas 
ten, de onde lle veñen e onde van a parar; pagas 
do alcalde, concellais, segredario e demáis ofi
ciais do axuntamento; funcionamento do xuzga- · 
do do axuntamento. 

Foi un encentro moi vivo, que chegou ata 
perto da unha da madrugada. O remate presen
touse a coveniencia dunha repetición periódica 
<lestes actos, que resultan m:!cesarios para ir 
creando unha boa conciencia política na xente. 
Hai un politiqueo malo que non leva a nada 
máis có caciqueo e non fai avanzar, e hai unha 
conciencia política boa que, pelas canles da for
mación e da información, leva a unha participa
ción directa e eficaz nas institucións e organis
mos que nos rixen. Non fai falla dicir xa que o 
obxectivo destas II Xornadas de Formación Po
pular era, entre outros, este precisamente.• 

Manolo Regal 
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SAÚDE 

lntosicacións alimenticias 

Este é un problema que se presenta con relativa fre
cuencia e que moitas veces afecta a máis de unha persoa, 
dándose por exemplo en banquetes familiares, bodas ... 

Unha das formas de previr estas intoxicacións é man
tendo os locais onde se prepara e serve a comida nas me
nores condicións 

ESTAS CONDICIONS SON: 

. Os ne ter/a is do chan, do teito e paredes serán fáci
les de limpar, puidéndose empregar neles: auga, xabón e 
deterxentes. 

. O piso debe lavarse sempre con auga, nunca en seco, 
xa que iso pode orixinar pó e contaminar os alimentos. 

SE OUÉRES LE.R IRIMIA 

. Os locais de comidas e de preparación e almacena
mento de alimentos situaranse a unha notoria distancia 
dos servicios hixiénicos e das zonas de almacenamento 
de barredura e lixo . 

. As ventás ou ventilacións da cociña e almacéns de 
alimentos deberán ter reixiñas metálicas para evitar a en
trada das moscas e insectos. 

. . Deberá haber ventilación suficiente nos locáis e evi
tar que haxa correntes de aire na zona de preparación 
dos alimentos. 

. Os productos de limpeza almacenaranse separada
mente dos alimentos e recipientes, co seu nome ben visi
ble para evitar confusións e posibles riscos graves. 

. As mesas e outras superficies do local serán lisas, 
sen fendeduras nen partes onde se poida acumular pó, 
graxa e lixo . 

. Nos locais haberá para o uso do personal que traba
lla neles, (lavabos, e servicios de limpeza con auga co
rrente e toallas de un só uso (as toallas usadas por moi
tas persoas son unha fonte de contaminación sobre todo 
das enfennidades da pel) . 

. O personal deberá levar sempre roupas eraras e lim
pas, protexendo adecuadamente os cabelos da cabeza. 

. Todo o personal que traballe nestes locais deberá 
estar en posesión do carnet de manipulador de alimen
tos que se expende despois de examinar ó traballador 
nas direccións provinciais de Saúde dependentes da Con
seller/a de Sanidade da Xunta de Galicia. 

Estas serían unhas normas moi xerais que a modo de 
exemplo poden servir para que tomemos conciencia dun 
problema que cando se produce ten repercusións na 
SAUDE da colectividade. 

Pauliño 

i SUSCRIBETEI 
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde O 
Precio da suscripción 

ó ano 1300 pts. 

Pagarei por: O Transferencia á Caixa de Aforroe de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

Nome ............................................................................... . 
Rúa ou Parr<><¡uia ............................................................. . 
Vila ou Axuntaniento ..................................... Provincia ................... . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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sistema de préstamos e subvencións, criticando 
o presente por ser moi cerelloso e pouco efe~ti
vo, e abogando por un sistema de préstamos 
sen subvencións, pero a moi baixo interés -un 7 
por cento-, que estivese todo concentrado nun 
só organismo e que fose o máis sinxelo posible. 

UNHA VEZ MAIS A CONCENTRACION 

O día 22 de marzo Lorenzo Molejón, Axen
te de Extensión Agraria de Mondoñedo, falou
nos do proceso normal que se segue para que 
se poida chegar á concentración parcelaria. 
Eran causas máis ou menos sabidas, pero foi ne
cesaria a súa repetición para ir arrincando do 
ánimo da xente certo medo a meterse nun 
proceso de concentración, por outra parte tan 
necesario. A Lorenzo Molejón víñano acompa
ñando, para dar fe dunha experiencia vivida, 
tres labregos, Américo de A Devesa, e Valentín 
e Nilo de Lagoa de Pasteriza, zonas ámbalas 
dúas xa concentradas, e que hoxe por hoxe son 
do mellorciño de Galicia. O testimonio destes 
tras labregos, polo seu bon falar, pola experien
cia e o dominio que tiñan do tema, foi de moi
ta valía. 

BASE PARA UN MOVEMENTO 
COOPERATIVO 

Sobre as bases para a creación dun move
mento cooperativo foi sobre o que tratou a char
la de Antonio Fernández Oca, coñecido experto 
en cooperativismo do Servicio de Extensión 
Agraria de Ribadeo. Explicounos o abecé do 
movemento cooperativo, e orientounos sobre 
dos pasos que é necesario dar para crear un ver
dadeiro movemento cooperativo; porque certa
men te hai cooperativismos falsos , que son os 
que logo máis fracasan; a participación comple
ta de tódolos momentos do proceso cooperativo 
parece ser unha condición básica, sen a cal non 
hai cooperativismo. 

MESA REDONDA FINAL 

Déuselle remate ás xornadas cunha mesa re
donda onde participaron, ademais dun bo nú
mero de público, o alcalde do axuntamento Xo-

Xesús Mundiña durante a súa exposición 

O CAMPO 

Uxío Rei nun momento da súa exposición 

sé López Rancaño (AP), e os cabeza de lista dos 
outros grupos políticos que participan no axun
tamento, Xesús González por PSOE, e Xosé Va
lle por CG. Pensamos que foi sumamente inte
resante este encentro entre gobernantes e gober
nados tanto polos temas que se foron tratando 
como polo feíto mesmo, de que os rexidores 
municipais aceptasen un careo directo co gran 
público, para explica-To que fan e o que non fan, 
e para recibir aprobacións e críticas. 

Este encontro desarrollouse da seguinte ma
neira: Primeramente cada un dos tres represen
tantes municipais deu unha visión de conxunto 
da marcha do axuntamento. A continuación pro
cedeuse a un debate aberto entre os tres repres
sentantes, e entre eles e o público, sobre estes 
sete temas: O plan de información do axunta
mento; o plan de loita contra a mala infraestruc
tura do axuntamento; situación actual do Cen
tro de Saúde e o seu futuro equipamento; situa
ción económica do axuntamento: cantos cartas 
ten, de onde lle veñen e onde van a parar; pagas 
do alcalde, concellais, segredario e demáis ofi
ciais do axuntamento; funcionamento do xuzga- · 
do do axuntamento. 

F oi un encentro moi vivo, que chegou ata 
perto da unha da madrugada. O remate presen
touse a coveniencia dunha repetición periódica 
destes actos, que resultan n1~cesarios para ir 
creando unha boa conciencia política na xente. 
Hai un politiqueo malo que non leva a nada 
máis có caciqueo e non fai avanzar, e hai unha 
conciencia política boa que, pelas canles da for
mación e da información, leva a unha participa
ción directa e eficaz nas institucións e organis
mos que nos rixen. Non fai falla dicir xa que o 
obxectivo destas II Xornadas de Formación Po
pular era, entre outros, este precisamente.• 

Mano lo R egal 
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lntosicacións alimenticias 

Este é un problema que se presenta con relativa fre
cuencia e que moitas veces afecta a máis de unha persoa, 
dándose por exemplo en banquetes familiares, bodas ... 

Unha das formas de previr estas intoxicacións é man
tendo os locais onde se prepara e serve a comida nas me
nores condicións 

ESTAS CONDICIONS SON: 

. Os ne ter/a Is do chan, do teito e paredes serán fáci
les de limpar, puidéndose empregar neles: auga, xabón e 
deterxentes. 

. O piso debe lavarse sempre con auga, nunca en seco, 
xa que iso pode orixinar pó e contaminar os alimentos. 

SE QUÉRES LER IRIMIA 

. Os locais de comidas e de preparación e almacena
mento de alimentos situaranse a unha notoria distancia 
dos servicios hixiénicos e das zonas de almacenamento 
de barredura e lixo . 

. As ventás ou venti/acións da cociña e almacéns de 
alimentos deberán ter reixiñas metálicas para evitar a en
trada das moscas e insectos. 

. . Deberá haber ventilación · suficiente nos locáis e evi
tar que haxa correntes de aire na zona de preparación 
dos alimentos. 

. Os productos de /impeza almacenaranse separada
mente dos alimentos e recipientes, co seu nome ben visi
ble para evitar confusións e posibles riscos graves. 

. As mesas e outras superficies do local serán lisas, 
sen fendeduras nen partes onde se poida acumular pó, 
graxa e lixo . 

. Nos locais haberá para o uso do personal que traba
lla neles, (lavabos, e servicios de limpeza con auga co
rrente e toallas de un só uso (as toallas usadas por moi
tas persoas son unha fonte de contaminación sobre todo 
das enfermidades da pel) . 

. O personal deberá levar sempre roupas eraras e lim
pas, protexendo adecuadamente os cabelos da cabeza. 

. Todo o personal que traballe nestes locais deberá 
estar en posesión do carnet de manipulador de alimen
tos que se expende despois de examinar ó traballador 
nas direccións provinciais de Saúde dependentes da Con
sellert'a de Sanidade da Xunta de Galicia. 

Estas serían unhas normas moi xerais que a modo de 
exemplo poden servir para que tomemos conciencia dun 
problema que cando se produce ten repercusións na 
SAUDE da colectividade. 

Pauliño 
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.l/súa nai xa lle tiña preparada a bolsa; miróu den
tro e había un bocadillo de queixo, un anaco de torti
lla, dúas costeletas para xantar en frío, catro laranxas e 
dúas manzáns. iMamá!, berrou, esquenceuse da cerve
za. Puxo noutra bolsa un xersei de lá e a roupa de au
gas. Calzouse as botas e díxoile á nai: mamá, vou xa 
logo. E a nai: a ver se traedes unha marea de robalos, e 
engadíu, e abrígate ben que fai frío. 

Cando saíu da casa era a medianoite e as rúas da vi
la estaban valdeiras. Levaba Manolo as bolsas na patela 
e o gorro de lá ben metidiño na cachola que llo fixera 
Carmiña, a súa moza. 

Ó chegar ós Catro Camiños atopouse co señor Emi
lio que tamén ía ó mar; foron camiñando xuntos ata o 
muelle. Vaiche frío leh?, díxolle ó señor Emilio, e bo
taron entre os dous un par de tacos. 

No muelle xa estaba esperando o resto da tripula
ción, e o patrón berrou dende o camarote; lOuen fal
ta? Estamos todos, respostoulle o señor Bieito. 

Saíron cara á ría coa lúa chea e o mar calmiño. O 
barco ía para á raspita. Namentres o patrón miraba o 
sonar ( que é unha aparatiño polo cal pódese saber a 
profundidade e se hai ou non peixe), o resto da tripula
ción falaba e algún fumaba un pitillo sen filtro. A Ma
nolo gústalle moito falar cos vellos, e os vellos sempre 

O MAR 

andan dicindo que no mar hoxe non se pesca tanta var
riedade de peixes coma antes. Na.mentres o señor Biei
to e mais Manolo comentaban sobre esto sentados na 
proa, un bando de arroases escomenzou a segui-lo bar
co. 

O patrón que levaba o barco, despois de pasar o 
Con de Nora empezou a dar curvas facerido círculos 
coa traxectoria do barco. Os mariñeiros puxéronse ca
da un no seu sitio e cando o patrón deu aviso, o señor 
Bieito botou a boia. O aparello foise metendo no mar 
rapidamente. Enseguida todo o mun~o se puxo a tra
ballar e deste primeiro lance aínda se colleron unhas 
cantas cestas. 

Houbo despois outro descanso entre a xente do 
· barco, e o señor Bieito seguíu talando con Manolo: 
hoxe polo menos ternos a caldeirada para nós. Si, di
xo Manolo, o changüí xa o levamos. De tódolos xei
tos os mariñeiros andamos mal organizados. Manolo 
é dos que pensan que se tódolos mariñeiros se puxe
ran de acordo para pescar un tanto por día e ninguén 
levara máis do cupo que se puxese, poderíase fixar un 
precio e aseguraríase un pouco o trabal lo. 

É que a vida nosa, dixo o señor Bieho',-é do máis 
insegura que hai; mira ti: irnos ó mar e ás ·veces arris
camo-la vida, callemos peixe ou non collemos nada, 
-e iso se non se avería o barco, e aínda por riba ta-
mén éche verdade o di to de: "a mañán dañado e a 
noite papado". Así que ás veces témol'o todo e ou
tras non ternos nada. Somos xente que vivimos ó 
día. E Manolo despois de pedirlle un "celta" ó vello 
díxolle: Si, hom ... Pero iso de vivir ó día, tampouco 
lle 'me convence de todo. Debíamonos de unir un 
pouco e facer algo así como se fai nas cooperativas 
do campo. 

Enseguida o patrón dixo con moita sorna: señor 
Bieito sei que anda a enseñarlle o catecismo a Mano
lo. Puxéronse de novo nos seus sitios e botaron dous 
lances. Así encheuse algo máis o barco. 

Foron a vender o peixe á lonxa de Ribeira. Des
pois durmiron un pouco no barco e despertáronse 
tódolos da tripulación cando a sirea avisou que non se 
poñía en marcha o motor. Xa escomenzaba o men
cer. O barco púxose dirección de Sálvora; despois de 
quedar atrás a illa, botáronse varios lances máis. Can
do xa voltaba atravesaron unha inmensa mancha de 
gasoil. 

Chegaron ó peirao da vila e xa eran as dúas da tar
de, tiveron que ·descargar o peixe ata as tres, e xa de 
volta, Manolo chegou a casa canso, duchouse, comeu e 
foise a deitar. Cando se levantou falo u algo coa nai e 
foi a ver a Carmiña que trabal la de atadora (arranxa re
des). Outras veces haóía menos trabal lo e pasábase al
go de tempo na taberna falando cos outros compañei
ros ou xogando un subastado. E así se cumpl i'a un ha 
xornada de traballo dun mariñeiro galega coas súas ilu 
sións e as súas inquedanzas. • 

Xaquín R. Pomares 
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A Atención ós minusválidos 

Ata hai ben pouco (e aínda hoxe por desgracia) país e familiares que tiñan na casa pe.
soas minusválidas ou disminuídas, trataban de agacha-la situación coma se dunha vergonza se 
tratara. Dramas <leste tipo aparecen a miúdo nos xomais. Xa é tempo de ir entendendo o derei
to des.tes homes e mulleres a colaborar na sociedade aportando, como calquera, o seu traballo. 

Quen hoxe escribe nestas páxinas é un equipo de Asistentes Sociais que anda a traballar 
neste labor. Sirva para todos como información e como chamada de atención. 

O Instituto Nacional de Servicios Sociais (cha
mado INSERSO), é un organismo dependente 
da Seguridade Social que atende a dous sectores 
da poboación que están socialmente menos 
atendidos: a xente da Terceira Idade (os vellos) 
e os Minusválidos. Tratándose destes últimos, 
traballa para que sexan aceptados en pé de 
igualdade pola comunidade na que Bes toca vi
vir. 

Prestacións do INSERSO ós minusválidos 

A) Axuda individuais: 
timulación precoz 

R cuperación médico-funcional 
Tratamentos psico-terapéuticos 
Atepci' n domiciliaria 
Asistencia institucionalizada 
Movilidade e comunicación 
Axudas complementarias de transporte, co
medor e residencia. 

B) Ax u das familiares: 

. 3 .000 pts mensuais ós familiares con minus
válidos ó seu cuidado. 

C) Axudas a institucións: 

Para aqueles organismos, grupos ou institu
cións que teñen por fin a axuda do minus
válido e non procuren o lucro nin o negocio 

"Centro Base" de atención ó minusválido 

Para a atención do minusválido creáronse os 
.chamados: ''Centros Base do INSERSO". Nes
t centros atópanse as persoas adicadas ó Servi
ci Social dos minusválidos. O seu labor consis
te no seguinte: 

1. Informar 
·2. Diagnóstico, valoración e orientación dos 

minusválidos 
3. Tratamento (en réxime de ambulatorio) de 

fisioterapia, logo--- pedia e psicomotricidade. 

"Centros Base" do INSERSO en Galicia 

Facilitamos os enderezas <lestes centros para 
que todos aqueles que se vexan na necesidade, 
poidan acudir a eles en busca de axuda e infor
mación: 

- A Coruña; Concepción Arenal, 7 e 9 
- Lugo: Avda. Dr. Garda Portel, 13, baix o 
- Ourense: Saenz Díez, 81 
- Pontevedra: Torrecedeira, 127 - Vigo. 

Equipo de Asistentes Sociais de INSERSO de Ourense 

A integración social; ¡un longo camino! 
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. .l/súa nai xa lle tiña preparada a bolsa; miróu den
tro e habi'a un bocadillo de queixo, un anaco de torti
lla, dúas costeletas para xantar en frío, catro laranxas e 
dúas manzáns. iMamá!, berrou, esquenceuse da cerve
za. Puxo noutra bolsa un xersei de lá e a roupa de au
gas. Calzouse as botas e díxofle á nai: mamá, vou xa 
logo. E a nai: a ver se traedes unha marea de robalos, e 
engadíu, e abrígate ben que fai frío. 

Cando saíu da casa era a medianoite e as rúas da vi
la estaban valdeiras. Levaba Manolo as bolsas na patela 
e o gorro de lá ben metidiño na cachola que llo fixera 
Carmiña, a súa moza. 

Ó chegar ós Catro Camiños atopouse co señor Emi
lio que tamén ía ó mar; foron camiñando xuntos ata o 
muelle. Vaiche frío leh?, díxolle ó señor Emilio, e bo
taron entre os dous un par de tacos. 

No muelle xa estaba esperando o resto da tripula
ción, e 9 patrón berrou dende o camarote; lQuen fal
ta? Estamos todos, respostoulle o señor Bieito. 

Saíron cara á ría coa lúa chea e o mar calmiño. O 
barco ía para á raspita. Namentres o patrón miraba o 
sonar ( que é unha aparatiño polo cal pódese saber a 
profundidade e se hai ou non peixe), o resto da tripula
ción falaba e algún fumaba un pitillo sen filtro. A Ma
nolo gústalle moito talar cos vellos, e os vellos sempre 

O MAR 

andan dicindo que no mar hoxe non se pesca tanta var
riedade de peixes coma antes. Na.mentres o señor Biei
to e mais Manolo comentaban sobre esto sentados na 
proa, un bando de arroases escomenzou a seguí-lo bar
co. 

O patrón que levaba o barco, despois de pasar o 
Con de Nora empezou a dar curvas facerido círculos 
coa traxectoria do barco. Os mariñeiros puxéronse ca
da un no seu sitio e cando o patrón deu aviso, o señor 
Bieito botou a boia. O aparello foise metendo no mar 
rapidamente. Enseguida todo o mun~o se puxo a tra
ballar e deste primeiro lance aínda se colleron unhas 
cantas cestas. 

Houbo despois outro descanso entre a xente do 
· barco, e o señor Bieito seguíu talando con Manolo: 
hoxe polo menos ternos a caldeirada para nós. Si, di
xo Manolo, o changüí xa o levamos. De tódolos xei
tos os mariñeiros andamos mal organizados. Manolo 
é dos que pensan que se tódolos mariñeiros se puxe
ran de acordo para pescar un tanto por día e ninguén 
levara máis do cupo que se puxese, poderíase fixar un 
precio e asegurari'ase un pouco o traballo. 

É que a vida nosa, dixo o señor Bieho">é do máis 
insegura que hai; mira ti: irnos ó mar e ás 'veces arris
camo-la vida, callemos peixe ou non collemos nada, 

-e iso se non se avería o barco, e aínda por riba ta
mén éche verdade o dito de: "a mañán dañado e a 
noite papado''. Así que ás veces témol'o todo e ou
tras non ternos nada. Somos xente que vivimos ó 
día. E Manolo despois de pedirlle un "celta" ó vello 
díxolle: Si, hom ... Pero iso de vivir ó di'a, tampouco 
lle 'me convence de todo. Debíamonos de unir un 
pouco e facer algo así como se fai nas cooperativas 
do campo. 

Enseguida o patrón dixo con moita sorna: señor 
Bieito sei que anda a enseñarlle o catecismo a Mano
lo. Puxéronse de novo nos seus sitios e botaron dous 
lances. Así encheuse algo máis o barco. 

Foron a vender o peixe á lonxa de Ribeira. Des
pois durmiron un pouco no barco e despertáronse 
tódolos da tripulación cando a sirea avisou que non se 
poñía en marcha o motor. Xa escomenzaba o men
cer. O barco púxose dirección de Sálvora; despois de · 
quedar atrás a illa, botáronse varios lances máis. Can
do xa voltaba atravesaron unha inmensa mancha de 
gasoil. 

Chegaron ó peirao da vila e xa eran as dúas da tar
de, tiveron que descargar o peixe ata as tres, e xa de 
volta, Manolo chegou a casa canso, duchouse, comeu e 
foise a deitar. Cando se levantou falo u algo coa nai e 
foi a ver a Carmiña que traballa de atadora (arranxa re
des). Outras veces haoía menos trabal lo e pasábase al
go de tempo na taberna talando cos outros compañei
ros ou xogando un subastado. E así se cumpl fa unha 
xornada de traballo dun mariñeiro galega coas súas ilu
sións e as súas inquedanzas. • 

Xaquín R. Pomares 
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A Atención ós minusválidos 
1 

Ata hai ben pouco (e aínda hoxe por desgracia) pais e familiares que tifian na casa pe.
soas minusválidas ou disminuídas, trataban de agacha-la situación coma se dunha vergonza se 
tratara. Dramas deste tipo aparecen a miúdo nos xomais. Xa é tempo de ir entendendo o derei
to destes homes e mulleres a colaborar na sociedade aportando, como calquera, o seu traballo. 

Quen hoxe escribe nestas páxinas é un equipo de Asistentes Sociais que anda a traballar 
neste labor. Sirva para todos como información e como chamada de atención. 

O Instituto Nacional de Servicios Sociais (cha
mado INSERSO) , é un organismo dependen te 
da Seguridade Social que atende a dous sectores 
da poboación que están socialmente menos 
atendidos : a xente da Terceira Idade (os vellos) 
e os Minusválidos. Tratándose <lestes últimos, 
traballa para que sexan aceptados en pé de 
igualdade pola comunidade na que lles toca vi
vir. 

Prestacións do INSERSO ós minusválidos 

A) Ax u das individuais: 
timulación precoz 

Recuperación médico-funcional 
Tratamentos psico-terapéuticos 
Atención domiciliaria 
Asistencia institucionalizada 
Movilidade e comunicación 
Axudas complementarias de transporte , co
medor e residencia . 

B) Axudas familiares : 

. 3 .000 pts mensuais ós familiares con minus
válidos ó seu cuidado. 

C) Axudas a institucións: 

Para aqueles organismos, grupos ou institu
cións que teñen por fin a axuda do minus
válido e non procuren o lucro nin o negocio 

"Centro Base" de atención ó minusválido 

Para a atención do minusválido creáronse os 
chamados: "Centros Base do INSERSO". Nes
te centros atópanse as persoas adicadas ó Servi
cio Social dos minusválidos. O seu labor consis
te no seguin te: 

1. Informar 
"2. Diagnóstico, valoración e orientación dos 

minusválidos 
3. Tratamento (en réxime de ambulatorio) de 

fisioterapia, logo--- pedia e psicomotricidade. 

"Centros Base" do INSERSO en Galicia 

Facilitamos os enderezos <lestes centros para 
que todos aqueles que se vexan na necesidade, 
poidan acudir a eles en busca de axuda e infor
mación: 

- A Coruña; Concepción Arenal, 7 e 9 
- Lugo: Avda. Dr. García Portel, 13 , baixo 
- Ourense: Saenz Dí ez , 81 
- Pontevedra: Torrecedeira, 127 - Vigo. 

Equipo de Asistentes Sociais de INSERSO de Ourense 

A integración social; ¡un longo camino! 
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:As so.mbras do pasado 
Nós hoxe en día estamos rodeados de vellas 

sombras configuración dos anos idos. E·xplíco
me. O tempo non é cognoscible coma tai-; soa
mente o coñecemos indirectamente polo que su
cede nel, pola observación do que cambia e mai
lo que remanece. 

Entón, ¿cales son esas fermosas sombras 
que nos asombran? Para explica-lo descubrimen
to da pintura, os antigos gregos contaban que 
certa vez unha criada, atristurada pola inevita
ble partida do seu amor, que se estaba a despe
dir dela, viu cómo a sombra do mozo se proxec
taba na parede. Sen máis, ocurréuselle coller un 
tizón do lume e debuxa-la deitada silueta da 
persoa benamada. El íase ... mais perduraña a fi
gura.. 

Para vivir e interpreta-lo-mundo témo-la for
ma (a arte) e maila linguaxe (literatura). A arte 
ven a se-la resposta (o froito) a unha serie de 
planteamentos de todo tipo dada por un pobo 
concreto nun período determinado. É, xa que 
logo, onde se manifesta o ser do home ; é dicir , 
un mundo novo e orixinal , o da creación. 

GALICIA ........... ¡merda! . 

Certo que podemos en ocasións rastrexa-las 
pegadas que conduciron á solución de específi
cos problemas artísticos, pero no fondo o fenó
meno estético é un brusco milagro, algo que sin
xelamente sucede. 

A arte está considerada coma especial - ex
presión da época. Así a nosa proba documental 
da existencia de case tódalas culturas antigas 
dáse na orde visual e existe na materia e no es
pacio. É a súa testemuña. Só polo feito de che
gar ata nós revestindo unha idea, un pensamen
to, unha finalidade ... , para nós as máis das veces 
acochado coma o gran de. area que orixina a pé
rola, merece o noso respeto , a nosa considera
ción. Amais, non podemos. gorentamos estetica
mente ó alumiñala coas nosas olladas, que é, en 
definitiva, o que toda obra agarda de nós. Cóm
pre lembrar que é o legado dos que foron, que 
os que estamos a ser ternos que transmitir ós 
que virán. De nós depende que esta tradición 
non se interrompa .• 

Migueal Anxo Seixas Seoane 

O que isto escribe, pacientes lectoras e lectores de IRIMIA, a pesar de todo 
faino anoxado e indignado despois de ver e oir a primeira edición do teledia
rio do disque glorioso día histórico no que se veu firmar o acordo polo que Es-

buzón 
paña era "agarimosamer;,te" acollida nos brazos dunha agorenta e supostamen-
te superior Europa comunitaria. 

Aclaro de entrada que non é que condene a TVE na etapa socialista, seguin
do o discurso do Sr. Fraga e os seus, máis ben hei de dicir que o de antes era 
moito peor. 

Pero sabido é que a soberbia antigalega non ten moito que ver ca política 
do gobernante madrileño, que den.de sempre ternos aló sona de "imbéciles pa
cientes", de chirimicas inofensivos, de arrastrados, de sufrintes conservadores, 
de mexadeiro de caciques, de tontOs útiles, de "galeguiños melosos, melosos", 
de pobres homes, de miñas xoias. 

Por iso o caso é que, non sez' se para celebrar que a executiva do PSOE 
celebraba que non había nada q«e negociar cos obreiros ASTANO, van e botan 
os beneficios e perxuicios da incoporación de España á CEE "por regiones". 
E en chegando a Gq1icia, así con toda a cara, ceiban máis ou menos isto: 
"Perjuicios: agricultura e pesa. Beneficios: dado que Galicia es una región 
que tiene la tradición de emtgrar se verá muy beneficiada con el principio de 
libre circulación de trabajadores". Literal -polo menos en esencia. - E o que 
non o crea, xa que é certamente increible, que pida o video a quen proceda. 

En resume e para que se entenda: o gran beneficio para Galicia coa entrada 
na CEE é que agora vai ser máis doado emigrar. E a tragar que para is to somos _ _... ... ....i-=..._._.~-..-... -. _ _, 
os imbéciles pacientes, os chorimicas inofensivos, os arrastrados, os sufrintes 
conservadores, o mexadeiro de caciques, os indignos, os .tontos útiles, os gale
gas melosos, melosos, os pobres homes as miñas xoias. E o que teña dúbidas 
que mire o aspecto de quen goberna a Nosa Terra. Que por algo será. 

Daniel 

Enviade as vosas cartas a: 
Victorino PEREZ 
LA<}_9A- Ah~ín (Lugo) 



Xosé Chao Rego 

Non descompoñe-lo galega 
. ¡Que lle irnos facer! (Perí

frase, ¿lembras?) O galego non 
non vos ten tempos compostos. 
Téñolle oído (¡ollo!, non é 
tempo composto, senón perí
frase) a miúdo a máis dun gale
guista que tampouco os necesi
ta. E que todo o que se poida 
dicir en castelán tamén se pode 
afirmar en galego. ! Non faltaba 
máis! Con todo, algo perdere
mos con non telos, ó menos en 
matices, digo eu. ¿Non si? 

Sexa o que for, o que é claro 
é que, se non os hai, tampouco 
se poden imc_~ntar. E es tase a 
facer. Resulta que os gal egos 
sempre fomos resistentes, 6 fa
larmos en castelán, ó emprego 
de tempos compostos mese 
idioma, e agora introducírnolos 
no propio a destempo. ¡Se se
remos simples por tanto com
pór no que non debemos! 

Así, escóitase dicir por aí 
cousas tan peregrinas coma 
"había di to'' por dixera, "hou-

bera feito" por faría, "teño na
cido por nacín e outras barbari
dades ou barbarismos polo 
(mal) estilo. 

Non, ho; non descompoñá
mo-lo idioma tratando de o 
compór ó xeito castelán. Sere
mos pobres, e mesmo miseren
ros (en tempos compostos), pe
ro honrados (co idioma). Se 
non évos unha verdadeira des
composición e ... xa se sabe, é 
excusado explicar máis. • 

CONSULTORIO 
Rúa do Vilar. ~7~39, 2-

SANTIA '~ 

~{! CAntA=t i>O i=timi:GO 
lNON TEN O PERMISO DO TRACTOR (BT)? 

Teño contra a democracia 
unha pequena sospeita 
nun punto no que cadraron 
o socialismo e dereita. lOUERE QUITAR AXIÑA O CARNET DE CONDUCIR? 

NA AUTO·ESCOLA 
ccCOPA-CO» 

PODEMOS AXUDARLLF 
Tlfno. 24 5 7 15 

Falo do anti-terrorismo 
que se ampara nunha lei 
que se é constitucional 
non o nego nin o sei. 

Pero ter dez d{as preso 

A CORUÑA 

SOCIEDAD 

CO.O PERATIVA 

PROFESORES 
AUTO-ESCCELA 

A CORUÑA 

a un "presunto" terrorista 
de todo incomunicado 
¡non entra na miña lista! 

Don Xoaquz'n Ruz'z Giménez 
Defensor do pobo honesto 
ant(: o alto Tribunal 
non osou dicir: ¡Protesto¡ 

Eu que son un don Ninguén 
por se me escoitan, acuso · 

Marqués de Figueroa 112, 1° 

(Frente1 á Estación de Autobuses) 

que esa lei é "doutros tempos" 
e que se presta ó abuso. 

Digo non ó terrorismo, 
pero coa mesma coraxe 
considero que a tal lei 
prá democracia é aldraxe. 
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