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SOBRE A RADIO GALEGA

.Unha radio pública non debe ser controlada
por ningún grupo de opinión
A agricultura galega e o Mercado Común
Lei Xeral de Sanidade (2)
"Tod .o por la Patria"

Desde o 24 de febreiro ven funcionando unha emisora de F.M. patrocinada pola X un ta de Galicia nas seguin tes frecuencias: Santiago 100, 9;
A Coruña 103, 9; Pon tevedra 1 02, 3;
Lugo 99,1 e Ourense 104,8. É unha
emisora pública, que se paga cos cartos
de tódolos galegos e que debe estar ó
servicio de tódolos galegos. O máis novedoso é que nesa emisora toda a progI'amación se fai en llngua galega. Así
visto é unha boa noticia. Felicidades e
longa vida.
- Certamen te hai cinco anos qu menos resultari'a increible que unha radio
pública emitira as vintecatro horas seguidas en galego. Moito menos, claro,
unha emisora comercial ou privada. A
moitos entón, e hoxe, causarialles unha
risa nerviosa escoitar un partido de fút
bol, unha nota necrolóxica pu un programa de rock no idioma dos seus país.
Daquela, hai ben pouco, eran grupos
nacionalistas de esquerda os únicos
que defendian esa posibilidade. Grupos
que eran chamados extremistas, tolos
e cousas peores polos que hoxe gobernan Galicia, polos que hoxe poñen a
andar " a nosa radio". Unha vez máis
as reivindicacións dos "extremistas"
resultou non ser tanto nin tan terrible.
Por iso que unha radio galega e en gal ego non deixa de ser unha conquista
de todos, pero, especialmente, daqueles que teimaron e teiman por demostrar que o galego debe ser o idioma
oficial de Galicia.
- Unha radio pública é unha radio
de todos. Non debe ser controlada por
ningún grupo de opinión. Todo profesional preparado ten dereito a traballar nela con liberdade e non debe haber control poli'tico do partido no poder sobre o seu labor. ¿Será capaz A.P.
(Páx . 2)

Verbas e conceptos galegos
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A XORNADA DO PRIMEIRO DE MAIO é desde 1886
unha plataforma de reivindicacións dos obreiros de todo o
mundo. Xa están a punto as pancartas e lemas deste ano:
contra o proxecto da Seguridade Sodal, a saída da ~TAN,
o paro ... Xa vai facer un século daquela folga de Chicago,
que supuxo moitos mortos e feridos; reivindicaban naqueles tempos a xornada laboral de oito horas e mellares condicións de traballo.
O PARO segue sendo o gran pantasma dos traballadores.
O ano pasado foi o peor ano desde o 81. Rematou cunha
cota de paro do 21 por cento, que aínda segue medrando.
Somos campeóns da Europa occidental na media de parados. No de'rradeiro trimestre do ano pasado houbo 60.000
parados máis que no ano anterior.
A HISTORIA DE INDOCHINA e dun dos seus Estados,
Vietnam, foi toda unha traxedia no que vai de século .. .
Cúmprense agora, 30 de abril, os 10 anos do remate da que
se chamou a terceira g1,1erra de Vietnam ( 1973-1975), ca invasión de Saigón polos vietnamitas do Norte. Trinta anos
de guerras con un saldo de máis de tres millóns douscentos
mil mortos en Camboia, Laos e Vietnam. Desde 1961, tamén Estados Unidos axudou a botar leña ó holocausto destes pobos.
VIETNAM HOXE é unha das grandes dictaduras sen resquicio para a liberdade. Penas de morte; 60.000 vietnamitas abrigados a traballos forzados; máis de 50.000 manda dos á Siberia rusa como animais de forza, e moitos máis
trasladados sen o seu consentimento segundo as planificacións do goberno.
CAMBOIA é a meirande víctima das atrorcidades de
Vietnam; este país está sendo descuartizado polo exército
en número máis grande da actualidade que é o vietnamita.
En poucos anos máis de dous millóns de camboianos foron
víctimas da fame, da guerra, das matanzas. Centos de miles
están a atravesar as fronteiras de Tailandia ou a arriscarse
nos infortunios do mar.
O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL é algo así coma un
árbitro para as leis que chegan a el. .. Pero está ocurrindo algo: a oposición de dereitas acude a el moi a miúdo, convertíndose os seus recursos nun obstáculo: tódalas leis progresistas están aparcadas neste tribunal: a lei · sindical, a de
educación ( LODE), a mesma que vai contra este recurso
previo ó Tribunal Constitucional ... Case sempre hai empate
que ten que desfacer o seu Presidente, polo que xa se fala
de dous grupos; conservadores e progresistas que case sempre coinciden.
WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ que morreu o
29 de abril de 1964, naceu hai cen anos na Coruña. Foi un
gran humorista e xornalista, e aínda que escribeu moi pouco en galego, tiña moitas das características do xeito de ser
e de escribir dos galegas.
OS FUTBOLISTAS XA SON MAIS LIBRES, pois gracias ó Tribunal do Traballo, os seus fichaxes xa non son
eternos. Ata agora, as empresas ou xuntas directivas dispoñían deles e vendíannos cando lles conviña. O remate desta
Liga quedan en liberdade 170 f~tbolistas.

de facelo así? O ~emanario "A Nosa Terra" denunciou no mes de setembro do ano pasado varios·
puntos escuros na selección do persoal para ttaballar na "radio galega". ¿Perderase esta oportunidade de facer unha radio públiea en Galicia?
- Así con todo recomendamos escoitala. Recomendamos escoitar por exemplo o programa de
entrevistas "parladoiro" (diario a .1,30), o programa cultural "a paneira ", o "concerto popular" dos
domingos e, tamén, os domingos ás 8,45 o programa dirixido polo "irimego" Torres Qu~iruga, chamado "palabra de domingo" que precede á misa
en galego.

OS EXTRANXEIROS que veñen a tr.aballar a Galicia
son moitas veces tan aldraxados coma os nosos emigrantes.
Agora foron expulsadas unhas familias protuguesas de Foz,
por estar aquí dun xeito ilegal. Portugueses e africanos son
mal acollidos entre nosoutros. Perto de 600.000 emigrantes destes países viven aquí, dos que o 65 por cento deles
fanno dun xeito ilegal, ás veces porque están de paso, pois
teñen pechadas outras portas.
AS 1 XORNADAS GALEGAS DE EDUCACION AMBIENTAL, actividade recoñecida polo M.E.C., celebraranse
os días 26 27 e 28 de abril na Escola de Maxisterio da Coruña. A Educación Ambiental, a pesares da súa corta vida,
despertou un grande interés entre os profesionais do ensino
e especialmente entre os máis sensibles á defensa do medio
ambiente como son os ecoloxistas. Por iso colaboran na
organizacÍón destas Xornadas unha sociedade pedagóxica,
a AS-PG, e outra ecoloxista, ADEGA.

NOTA DA REDACCION
Na páxina 9 do n. 181 de IRIMIA, no
cadro poñiamo~ equivocadamente o 982 como código teritorial do teléfono da Coordinadora de Casas de Familia: é 981.

IRIMIA convoca ós participantes da I
Acampada Xuvenil a preparar a II.
A primeira reunión preparatoria terá lugar o día 11 de Maio ás 5 da tarde, na parro-'
quia de CASTIÑEIRIÑO (Santiago).
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Domingo cuarto
despois da Pascoa

DA - LA VIDA
XESUS É O BO PASTOR

Cada dz'a
da-la túa 1' ida.
mainamente, forre111e11te.
teimudamente.
Como as terras que tripas,
que cada ano renova o seu vigor
para ofrecer froitos,
por moito que o temporal as azoute.
Como as árbores que ves,
que medran e engordan
para que outros logo
se quenten coa súa calor,
se garden no seu abrigo,
e disfruten coa súa fermosura.

Eu son o bo pastor. O bo pastor dá a súa vida polas ovellas. O criado, que non é pastor, de quen non son as ovellas,
cando ve vi-lo lobo, deixa as ovellas e foxe, e o lobo arrapíñaas
e dispérsaas; pois é pagado e non lle importan as ovellas. Eu son
o bo pastor: coñezo as miñas. e as miñas coñécenme a min,
igual que o Pai me coñece a min e eu coñezo ó Pai. Eu dou. a
mi ña vida polas ovellas.
Teño ademais outras ovellas que non son deste redil; tamén a esas as teño que guiar, e escoitarán a miña voz, e farase
un so rebaño e un so pastor.
Por iso me ama Q Pai: porque eu dou a miña vida, para tomala de novo. Ninguén ma quita, senón que a dou eu pola miña
conta. Teño poder para dala e teño poder para tomala de novo.
Este mandato recibino do meu Pai.
(X oá n 1 O , 11 -1 8)

Cada dz'a
da-la túa vida
polos compañeiros e veciños,
pola xente que está ó teu redor.
Non da-la vida
por un partido, por un sindicato,
por unha empresa, por unha igrexa.
O que importa é a xente,
só a xente,
cada persoa, unha por unha,
e todos xuntos facendo pobo.
Cada dz'a
da-la vida,
coa absoluta obediencia dun mandado.
coa absoluta libr!rdadr! do amor.
Necesítanse pastores

CUALIDADES DO BO PASTOR
1.- Da-la vida por cuidar e defender as ovellas
2.- Coñecelas e amalas
3.- Esforzarse por crear solidariedade
4.- Face-lo traballo libremente, con alegría

EXAMEN DE CONCIENCIA

sión sobre os nosos comportamentos.
- ¿Irnos á percura do medro persoal ou do ben do
pobo?
- ¿Coñecemos e amamos ós que dicimos defender?
- ¿Somos patemalistas ou educadores na responsabilidade e liberdade?
- ¿Cántos estamos pechados nas nosas capeliñas ,
nos nosos partidos, non percurando a solidariedade na
verdad e?

Os curas, os políticos, os sindicalistas, os líderes en
xeral, todo aquel que ocupa un cargo e dí estar para servir ós demais, ternos unha ocasión para facer unha revi-

- ¿Facem~s gozosamente o que facemos, sen crispacións , sen odios nin complexos, tratando de medrar
xuntos?
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Agricultura Galega e o Mercado Común
CONCLUSIONS DAS XORNADAS TECNICAS GALICIA-CEE, ORGANIZADAS CONXUNTAMENTE
POLO PARLAMENTO E A XUNTA DE GALICIA (1)

Estas xornadas tiveron lugar en maio do 84 a, xa eran
coñecidas, saíron agora publicadas nun volume, xunto coas
relativas á Pesca, Industria, e Política Rexional da CEE. Comenzou sendo unha iniciativa do Parlamento. Galego á que
logo se sumou a Xunta. A Comisión Mixta convocou as
xornadas contando coa colaboración de diversos técnicos.
Publicamos as conclusións, de gran actualidade, mentres esperamos ir debullando próximamente os acordos agrícolas
España-CEE no que afectan a G,:ilicia.

CONCLUSION PREVIA BASICA

Resultando que
. as condicións estructurais e infraestructurais
das explotacións
. a lonxanía dos mercados consumidores dos
productos galegas, especialmente o do leite, máis
próximos algúns deles do sur de Francia ca de Galicia
. a insuficiente capacitación técnica da maior
parte dos nosos labregos
.
. a falta de organización do sector productor e
a súa escasa incidencia no transformador
. o agravamento da situación despois das medidas restrictivas da CEE do 31-111-84
son feitos todos eles que non se poderán cambiar a curto prazo, nin tampouco a medio, estímase que
·
1 . A adhesión española a CEE sería claramente
negativa para os intereses do sector agrario galego,
particularmente para o sector vacuno de leite, que
vería non só limitado o seu potencial de crecemento, imprescindible se queremos sair do noso desertvolvemento, senón que mesmo se podería dar un
decrecemento ó abandonar parte das empresas os
circuítos de recollida que hoxe teñen montados en
Galicia. Considérase, pois, que á agricultura galega
non lle convén a adhesión.
2. Non obstante, se criterios de índole política
decidisen a adhesión, os responsables da devandita
decisión deberán asumi-los principios de solidariedade, tanto nas negociacións como na política
agraria, expresada na dotación presupostaria correspondente e nas conclusións que seguen:
CONCLUSION PR™EIRA'. O Goberno Galego deberá
seguir unha política de apoio ás explotacións familiares que
hoxe dependen da producción leiteira, calquera que sexa a
súa· dimensión, polo que non se pode ter por "marxinal"
ningunha explotación namentres non se amose inviable, e
despois dunha verdadeira política de axudas e de reforma
de estructuras. Para acadar un desenvolvemento a curto
prazo, deberase prima-la mellora das explotacións coa política financieira e de capacitación.
CONCLUSION SEGUNDA:
l. A reforma do agro galego precisa: concentración
parcelaria rápida, económica e eficaz, transformación ou .

mellora de regadíos, electrificación rural, aproveuamemo
de montes veciñais de acordo coa súa vocación e financiación axeitada para a modernización das explotacións.
2. O desenvolvemento rural galego require instrumentos xurídicos axeitados, relativos fundamentalmente á vi- ·
venda rural, agricultura de grupo, concentración parcelaria,
augas, montes, contratos agrarios, formación e capacitación, investigación, compañía familiar galega, crédito agrícola e asociacións profesionais.
3. Precísase tamén de inmediato un paquete de proxectos de desenvolvemento rural para a dotación de infraestructuras e modernización de explotacións agropecuarias
e forestais, insertos todos eles no Plan de Desenvolvemento de Galicia, a financiación dos cales se solicitará de seguida ós organismos comunitarios competentes, tales como
FEOGA,FEDER, Banco Europeo de lnversións e Fondo
Social Europeo.
CONCLUSION TERCEIRA: Galicia deberá obte-lo
mesmo trato cás rexións ·do Mazzogiorno (Italia), de Grecia
e os departamentos franceses de Ultramar, no senso de esixir só dúas Has, de S.A.U ., para se acoller ós beneficios da
directiva 75/268/CEE e para que a subvención a cargo da
sección de Orientación do FEOGA sexa do 50 por cento
como nesas rexións.
Para fortalece-la postura negociadora, cómpre que o
Estado Español modifique inmediatamente a súa propia lexislación de "agricultura de montaña", rebaixando para as
zonas minifundiarias, a 2 Has. a S.A.U. esixida, no canto
das tres actuais, computándose para esa superficie o monte
non repoboado, tanto o de propiedade particular como a
cuota aparte do veciñal.
CONCLUSWN CUARTA: Dada a complexidade dos
temas que afectan ó sector, a necesidade de dispoñer dunha
información permanente e avaliada, tanto ascendente como
descendente, e considerando que a resposta á política socioestructural da CEE foi máis intensa nas rexións máis favorecidas, e que, entre outros factores, a insuficiencia de
servicios administrativos dificultou que se beneficiasen as
rexións menos desenvoltas, RECOMENDASE crear no seo
da Consellería de Agricultura, Pesca e Alimentac!ón, un
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equipo de especialistas nas diferentes ramas, con plena dedicación e coa participación dos sectores interesados, que
preste atención permanente ós problemas que a adhesión
plantexa a Galicia e propoña solucións.
A tal fin condidérase urxente e necesario incrementa-las dotacións de medios humanos e materiais da mesma,
mellora-la súa eficiencia, promocionando a súa especialización para o establecemento, e posterior desenvolvemento
de programas adaptados a Galicia, que poidan ser obxecto
de aprobación e axudas por parte da CEE.
CONCLUSION QUINTA: É preciso que os Gobemos
centrais ~ autonómjco, dentro das súas respectivas compe.
tencias, intensifiquen ó máximo a dotación e maila cuantía que hai que aplicar das medidas dirixidas ó desenvolvemento da agricultura galega, incompatibles coa normativa
do Mercado Común, e as prolonguen, durante o máximo
período posible, para forza-la restructuración dos sectores
afectados antes do ingreso e durante o período de transi ción.
C.ONCLUSION SEXTA:
Cómpre acelerar, dotar suficientemente e unifica-los
programas de posta en producción de superficies improductivas ou insuficientemen~ aproveitadas as actualmente destinadas a mato, con atención especial á viabilidade das explotacións a fín de eleva-lo nivel de renda da poboación rural. As axudas teñen que ir acompañadas dunha dotacióp
de servicios, ser suficientemente xenerosas para compens-las dificultades de financiación dos agricultores e acelera-lo
ritmo de transformación.
CONCLUSION SETIMA:
l. Dado que Galicia se debe calificar como "Rexión
D~favorecidan, non se poderán establecer limitacións o
seu desenvolvemento, e concretamente para o sector lácteo. As explotacións non se deberán ver afectadas pola taxa
prevista no regulamento (CEE) n. 856/84, por debaixo de
60 .000 litros anuais de leite por explotación. Así mesmo

SE QUÉRES LER

Pagarei por:

ca.
2. Cómpre reestructura-la producción láctea con especial atención ó establecemento dos sistemas de recollida e
comercialización, e á mellora da calidade. Para o conseguir
deberanse crear comisións nas que participen a Administración e os sectores de producción e transformación a través
das súas organizacións profesionais. Entre outras accións
deberanse establecer laboratorios de análise e apoia-la industrialización do leite en pó, polo seu valor estratéxico como producto de intervención.
CONCLUSION OITAVA:
l. Fai falla suprimir desde agora mesmo o monopolio
do leite pasteurizado polas centrais leiteiras establecido no
Regulamento de CE:ntrais Leiteiras, Decreto do 6 de outubro do 1966, n. 2.4 78/66, así como o precio diferencial
por zonas no Estado Español, co obxecto de mellora-la posición do leite galego nese mercado. Así mesmo, deberanse
toma-las medidas necesarias para posibilita-lo acceso do leite, o gando e a carneó mercado portugués.
2. Requírese prohibi-la importación de leite fresco durante un período transitorio mínimo de 10 anos e liberaliza-la progresivamente, se a situación do sector lácteo galego
o permite, nun período subseguinte de 5 anos que se contará desde o undécimo a partir da adhesión.
3. Deberanse limita-las cantidades que se van importar
de productos lácteos frescos e becerros para recría e ceba, e
abrir paulatina e gradualmente, se a situación do sector o
permite, a importación durante un período de 10 anos.
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deberán quedar exentas da taxa de responsabilidade, establecida no regulamento (CEE n. 1097/77), ata a plena adhesión, aproveitando tódalas prórrogas posibles.
En todo caso ó establecer cuotas, estas débense considerar en función de íindices de intensificación, rendementos a nivel comunitario, previsións de programas de modernización, e en ningún caso para os volumes de producción
por explotación necesarios para a súa viabilidade económi-
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SAÚDE

Lei Xeral de Sanidade (2)
Unha vez estudiado o que nós entendemos como dereito á saúde, e vista a maneira como se regula no seu aspecto xurídico na Constitución,
irnos entrar na análise de se o proxecto de Lei, enviado polo Goberno ó Parlamento español, cumple
as consecuencias principais que se derivan da Constitución, e que son éstas:
1.- Dereito, promoción e preservación da saúde
2 .- Que o punto anterior debe de se garantizar
pola actuación dos poderes públicos, e parece entón evidente que deben ser estes os que deben financialos, de tal xeito que toda a poboación poida
achegarse a eles en igualdade de condicións, o que
se lograría só se se fan estes servicios para toda a
poboación dunha maneira gratuita.
Pois ben; no proxecto que se envía ó Parlamento, non se contempla isto, xa que o dereito á
asistencia sanitaria non se extende a toda a p oboación, pois por unha parte mantense a asistencia sanitaria da Seguridade Social (93 por cento da poboación), financiada non con cargo ós presupostos
do Estado, senón con cargo ás cuotas dos traballadores e dos empresarios, que no caso dos traballadores son unha parte do seu salario, que se lle descanta do global do mesmo.
Ademais hai que ter en conta que existe unha
gran débeda das empresas á Seguridade Social, polo que unha das máis importantes fontes de financiación, son as cuotas dos traballadores; e por outra parte a aportación do Estado á financiación da
sanidad e é moi escasa (os gastos sanitarios non
chegan en España ó 1 por cento do producto inteterior bruto, PIB).
D_e todo o anteriormente dito, está claro que o

actual proxecto de Lei de Sanidade pretende que
unha das principais fontes de financiación da Sanidade Pública sexan as cuotas dos traballadores,
o que entendemos que non é demasiado xusto e
non serve para avanzar nunha maneira moderna de
entende-lo dereito a saúde.
Do 7 por cento da poboación que queda fóra
do anterior, o proxecto de Lei fai dous grupos:
- Por unha parte fala dun 4 por cento de poboación sen recursos; estes son acollidos no réxime
de prestacións da Seguridade Social, e serían os
acollidos actualmente á Beneficencia nos diferentes municipios.
- O 3 por cento da poboación restante é considerado como poboación con recursos abondos
para autofinancia-la súa propia atención sanitaria,
ben polo pago de determinadas tasas ou polo pago
por cada vez que acudisen á asistencia sanitaria pública.
Según o noso punto de vista, todo este conxunto de cousas fai que coa nova lei non se garantice o pleno dereito á saúde para a toda poboación
de maneira pública e gratuita, o que evidencia que
non se vai cumplir de maneira completa o que a
Constitución establece sobre este tema. Ademais
cómpre notar, cando se fala das dificultades de financiación a cargo dos presupostos do Estado, que
en España o gasto sanitario non chega ó 1 por cento do producto bruto interior, mentres que o gasto en Defensa sóbrepasa ·o 3 ,4 por cento. Polo tanto o tema da financiación depende das prioridades
políticas que o goberno establece; neste caso caso
parece evidente que prefire mercar cañóns antes
que coidar dos corpos da xente .•
Pauliño
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Productos lácteos (1)· o
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Hai unhas sc;manas falabamos do leite.
Hoxe irnos falar dos seus derivados , os chamados productos lácteos , que son aqueles productos alimenticios que se fabrican a partir do leite:
queixo , manteiga, iogur, leite callado , etc.
Dixéramos xa que o leite é un dos productos naturais no que mellor se desenrolan os microorganismos , que podemos clasificar en dous
grandes tipos: os que fan perde-lo leite producindolla o tiazado, e os que poden espallar enfermidades.
Ó longo da historia a producción do leite
nas economías rurais tendeu sempre a s~r excedentaria. Unha vaca produce ó día máis leite do
que a familia ven consumir, e asi', o home vi use
na obriga de desenrolar xeitos de conservación
facendo as debidas transformacións do producto
natural. (Xurde así , xa no antigo. Exipto -polo
ano 3 .000 a. C.- a fabricación do queixo e da
manteiga que teñen a ventaxa de se conservaren
máis tempo que o leite natural. Máis tarde desenrólanse outros xeitos de leite conservado como o iogur, o kefir, e o leite callado.

·o QUEIXO
O queixo é un dos xeitos deleite conservado
roáis espallado polo mundo enteiro. Cada país
ten os seus queixos caractersticos e dentro de
cada país, cada 'rexión e cada bisbarra ten os
seus propios queixos. Fabrícase co leite de vaca,
de ovella e de cabra; hai .países que o fan tamén
co leite de egua, burra e camela.
O leite pode ser puro, dun só animal ou
mesturado de varias especies. Os queixos clasifícanse atendendo a varios criterios. Así, segundo
sexa o contido en graxa, poden ser:
- Doble graxo: máis do 60 por cento de materia graxa.
- Extragraxo: 45-60 por cento de materia
graxa.
- Graxo: 40-45 por cento de materia graxa.
- Semigraxo: 20-40 por cento _de materia
graxa.
- Magro: menos do 20 por cento de materia
graxa.
Segundo sexa o xeito de fabricación podemos facer dous grandes grupos:
1) Queixos frescos:
Son queixos con un 80 por cento de humidade, e na súa fabricación, non se Bes somete a
procesos de maduración ou fermentación. Neste
grupo atópanse o requeixón, o chamado queixo
de Burgos e moitos dos queixos galegas.
Os queixos frescos son os que teñen un perz'odo de conservación máis curto. Por teren un
contido en auga moi grande, é doado neles o desenrolo de balor que estraga
. o queixo, e. por ou-

O queixo caseiro é bo se está ben feito e con bo leite

tra banda, como son que1xos non curados, se o
leite non está ben tratado , o queixo pode conservar microorganismos que orixinen enfermidades coma o tifus, tuberculose, ou trastornos intestinais.
Por iso é moi importante que o leite co que
se fabrica o queixo estea ben hixienizado (leite
pasteurizado ou fervido). O queixo . fresco convén conervalo en frigorífico se queremos que
dure máis tempo. Esta é unha obriga que tamén
o vendedor ha de ter en con ta.
2) Queixos maduros:
Os queixos maduros sométense no seu proceso de fabricación a certos grados de maduración e fermentación ata acadar o grado final de
maduración típica de cada queixo.
Estes queixos teñen un contido en humidade máis baixo que os queixos frescos. Canto menor sexa o grado de humidadade a conservación
do queixo será máis longa.
COMERCIALIZACI1JN DO QUEIXO

Na comercialización do queixo hai una chea
chea de requisitos que o cosumidor debe saber:
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Os queixos deben levar una etiqueta que indi<¡ue:

- o tipo de leite con que foi feito cando leve
leite de ovella ou cabra, (se o leite é só de vaca
non fai falta especificalo).
- nome do fabricante e o seu enderezo.
- número de rexistro sanitario de industria.
- especificación do contido graxo cando sexa inferior á 45 por cento.
- data recomendada de consumo.
- instruccións de censervación.
Esta obriga do etiquetado abrangue a tódolos queixos industriáis. Os queixos artesanais ou
de producción caseira cando son vendidos directamente, sen intermediarios, 6 consumidor, puden ir sen etiqueta, pero cando no proceso de
comercialización hai intermediarios entón teñen tamén que levar etiqueta. Pero esta obriga
non se cumple na meirante parte das veces, e
vemos tódolos días queixos sen etiquetar en
tendas e mercados.
Aquí cómpre un consello ó consumidor:
non leve a súa casa un queixo <lestes, se non coñece ben á persoa que o fixo , a saúde do seu
gando e as condicións hixiénicas da fabricación.

Todos nós ternos de ser conscientes de que
o producto artesanal non está rifado co progre ..
so. O producto caseiro ten fama de bo só por
ser caseiro e isto non é certo en tódolos casos. O
producto caseiro e bo se está ben feito, se as
materias primas están en boas condicións e se o
proceso de fabricación -aínda que caseiro- ten
unha hixiene axeitada -ós tempos que vivimos.
Esta prohibido na fabricación do queixo:
- o emprego de leite crudo, (sin pasteurizar
nin hixienizar) na elaboración dos queixos que
vaian ser postos á venda antes de dous meses da
súa fabricación, é dicir, queixos frescos e semicurados.
- engadir fariña ou fécúla para aumenta-lo
peso.
- usar graxa que non sexa de leite.
- usar materias primas que estean adulteradas ou en malas condicións.
O consumo habitual de queixo e bo para nenos e maiores pola súa riqueza en proteínas e
calcio, debendo cada un escolle-lo queixo que
teña o contido graxo máis axeitado á súa dieta.
Carmen López M uñoz
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"Todo por la Patria"
Resulta bastante normal nos días que nos toca vivir,
oir dicir á xente maior e non tan maior tamén, que a mocidade ten algo así como o espfrito de contradicción. Esta
afirmación non deixa de ter a súa razón, especialmente, se
por "espírito de contradicción" entendemos esa facilidade
para protestar de que tantas e tantas veces tacemos uso. ~
certo que os mozos acostumamos a non estar dacordo.
Non é a miña intención discutir agora a maior ou menor razón que poidemos ter nas nasas protestas; o que si
podo asegurar, é que protestar resulta un deporte moi pouco sano, en contra do que moitos pensan: Que é bo pois libera un tipo de enerxías q\,Je acumuladas poderían chegar a
ser peligrosas. Este argumento adquire especial sentido ante
protestas que de entrada non valerían para nada, é dicir,
protestar contra causas tan establecidas e asumidas por
unha parte importante da colectividade ...... quizais a maioríaaa .. ; tan asimiladas, dicía, que para esa maioría xa non
debe ter sentido nin siquera preguntarse o por que de tantas situacións que nos toca vivir.
Está claro entón, que se os mozos e os non tan mozos
estamos en contra da obrigatoriedade do Servicio Militar e
nos permitimos cuestionar o tema Patria e todo o mecanismo e estructura así como a envolvente xeral do asunto militar, é sen dúbida por dúos razóns moi claras:
- Primeiro porque non ternos de ningún xeito asimilá'do eso de que "as causas sempre foron así" nin queremos
que sigan senda;
- Segundo, porque témo-lo espírito da contradicción,
no se.nso de que non estamos dispostos a cargar con todo
aquelo que veña imposto por sistema e sen permitirnos ningún tipo de plantexamento do que queremos facer da nasa
vida.
Para os máis escépticos ante o que acabo de dicir, podemos engadir que non todo son razonamentos teóricos

máis ou menos utópicos, que tamén o son, senón que 6
longo da nosa vida, (non esquezamos que ternos unha historia) irnos atopándonos en e con situacións que dun xeito
ou doutro ternos que afrontar.
Non hai aínda moitos días que lemas nos periódicos,
ben seguro que algúns de vós o soupestes sen necesidade de
botar man da prensa, que un mozo morría en Lugo no
cuartel de San Fernando. Deixando aparte as extrañas circunstancias que parece ser ·se xuntaron neste suceso, chamoume bastanta a atención que os comentarios de turno se
diferenciaron moito dos que, por exemplo, acostumo escoitar no caso da marte dun policía en acto de servicio. Esta
vez non nos preguntamos para que serve a tan nomeada liberdade; parece como se por unha vez todos baixaramos a
cabeza, uns para mellar deixar caer as bágoas dos olios, outros como tratando de evitar un posible comentario; esta
vez, ningún culpaba do sucedido á golfería, á falta de 'man
dura', nin a lixeireza do poder xudicial. iOue se lle vai facer! Foi un accidente. A vista de tales comentarios diríase
que todos asociamos xusticia con legalidade.
Ouen isto escribe sentíu en máis dunha ocasión a tentación de alegrarse de todo tipo de feitos e sucesos que viñeran a confirmarlle de algún xeito a súa postura e ideoloxía, pero é xusto confesar, e con todo respeto, que nesta
ocasión só sentín rabia e impotencia; impote·ncia e rabia
diante dunha xente que segue a dar o total consentimento
ós que fan da nosa vida un aveño ó seu servicio.
Os que apostqmos pala PAZ, s.abemos que non teflen
senti'do as martes que levan como pretexto o servicio á patria, pois non sei que mellar servicio que o de quen día a
día loita por unha sociedade onde a explotación non teña ,
razón de ser. •
Adicado a tódolos que perden a súa vida
sen saber por que.

~iiso e Maribela
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A NOSA ENERXIA
Ó SERVICIO DE TODOS

UNION ELECTRICA-FENOSA
ENERXIA CONSTANTE
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Verbas e conceptos galegos
1

Son moitos os que pensan ou c!in, anque
equivocadamente, ·que a linguaxe ou idioma non
afecta á vida das persoas. Poucos son, en troques, os que defenden o contrario.
Queirámolo ou non, a ·nosa lingua galega,
aínda que non nos <leamos de conta, non saibamos falala ou non queiramos, está influíndo
dentro dunha chea de persoas. En calquera momento dunha conversa, isto sae á vista.
Non o digo só polas verbas sol tas galegas,
que aínda que se fale en castelán, é frecuente
meter na conversa. Quero referirme ó senso e
distinción que aló no fondo do noso entendemento facemos de verbas ou conceptos casteláns.
Tiven que acompañar varios. días a un rapaz
ó consultorio dun doutor, que examinaba polos
"test" o coeficiente da súa intelixencia. E foi
nun <lestes. en que o rapaz tiña que contestar
"contra-reloxio" o senso das verbas que o doutor lle ía dicindo.
Cando o doutor lle espetou a verba "desayuno", o rapaz contestoulle "almuerzo". A resposta correcta tiña de ser "comida". Mais para nós
"comida" é "o xantar", aquel que se fai polo
mediodía, namentras que o "desayuno", como
ben dixera o rapaz, é o almorzo na maior parte
de Galicia.
Ó chegar a esta pregunta e resposta, o doutor fixo un pequeno descanso e comentou comigo isto. Como o doutor é galega, xa entendera
o senso da resposta antes de lle pedir explicación ó rapaz. E a resposta deuna por boa.
Se o doutor non fose galega, ó non saber esta distinción, daríalle a resposta por mala, e nun
exame médico <lestes, cando é para mira-lo coeficiente da intelixencia, un punto máis ou menos pode te-la súa importancia.
O mesmo doutor antes de seguir co "test",
expresou a súa firme idea da importancia da
linguaxe como clave de entendemento, e que
moitas veces este se ve afectadísimo.
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QUE FAN DO ·4ou& DtllÁN?"O NORTE DA SÚA CONCEHCIA.

(Tomado de SIRO, "POBRES HOMES")

Foi este un dos moitos casos que se dan no
vivir cotián, e no que o sentimento da lingua
nai, para nós o galego, está vivo e actuante aló
no fondo, (e quizais non tan fondo para algúns) ,
do noso ser e da nosa intelixencia.1
Vicente Cerdeiriña. Poio, Pontevedra.
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Xosé Chao Rego

Per_ante
Hai tempo que ternos pendente esta conculta que fai un
comunicante anónimo: "Moitos locutores e xomalistas usan
"perante" no sentido de "durante" (. .. "perante dúas horas
estiveron reunidos os conselleiros ... "'). ¿Está ben ou son dúas
formas distintas? ¿Cando se
usa unha ou ou tia?
Pois ben: está mal e son formas distintas. Durante é unha
preposición que indica duración ·no tempo, cómo a mesma

I

XUIZ

e durante

palabra dá a entender: que du- ra. No exemplo anterior debe
ser: (. .. durante dúas horas ... ").
Certo que se emprega adoito
a preposición perante no canto
de "durante'', pero trátase dun
mal emprego, porque perante
significa "por ante" (así é. tamén en castelán), que quer dicir "ante" ou "diante de".
Exemplos: ''Durante toda a miña vida só fixen un documento
perante notario". "Durante o
xuício declarou perante os xuí-

~
lNON TEN O PERMISO DO TRACTOR (BT)?
lOUERE OUITAR AXIÑA O CARNET DE CONDUCIR?

NA AUTO·ESCOLA
ccCOPA-CO»
PODEMOS AXUDARLLF
Tlfno. 24 57 15

SOCIEDAD
CO.OPERATIVA
PROFESORES
AUTO-ESCVELA
A CORUÑA
A CORUÑA
Marqués de Figueroa 112, 1 °
(Frente1 á Estación de Autobuses)
CURTIS (Coruña)

.

O XUIC~O
ces a súa inocencia".
Aproveito para dicir que a
palabra xaora é un adverbio de
afirmación equivalente a abofé:
("¡claro que si!"). Dígoo porque non se coñece en toda Ga- .
licia e moitos preguntan polo
seu significado, que ven escrito
algunha vez.
CONSULTORIO
Rúa do V llar, 3 7-39, 2 SAN TIA~'
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Disque o corpo de Santiago
trouxeron ata Padrón
nunha barca que amarraron
a unha gran pedra ou pedrón.
Pedrón que inda se conserva
na parroquia padronesa
que moito debe valer
se é que vale o que pesa.
En recordo dese feito
"Patronato Rosalia"
concede un premio en maio
adicándolle un dia.
Chámase "Pedrón de O uro"
ese premio, que se entrega
este·ano a Milladoiro
que fai música galega.
¿Quen non coñece a ese grupo
que, coma anxos do ceo,
tocan peciñas que deixan
o noso espfrito cheo?

Un premio que se vai dar
na Casa de Rosalia;
ben merecido, de certo,
por tan boa melodia.
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