
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

no 
Mocidade ... sen mocidade. 

Día da HOAC 

Apicultura galega 

11 Epoca 

Escursións de fin de curso, ¿para que? 

Berdoias: unha reserva humán 

1 mos facendo memorla: 

r ecobrando o ser plego 
que esqueclrnoe. 

i mos sementando pat.da: 

man con man inxertan'doa 
entre os veciñoe. 

i moa facendo outra hiatorla. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

Nº 192, 7 Xullo 1985 -5 Pesos -

. AS PENSIONS DOS VELLOS 
¡AQUI NON HAI QUEN SE 

ACLARE! 

Jsto sem'ella a torre de Babel. 
Para o goberno, da reforma das 
pensións non se quita máis que 
ventaxas para todos. Para os sin
dicatos e ós partidos de esquer
das todo son m,ermas, rebaixas, e · 
perxuicios cara ós pensionistas. 
¿A que ·carta quedamos? 

Hai datos significativos: As · 
pensións representan o 61 por 
cen do gasto da Seguridade So
cial. E mentras nos últimos anos 
as cotizacións a esta medraron 
24 veces, as prestacións recibí
das palas pensións fixérono 93 
veces. 

Pero, por outra banda, o 89 
por cen das pensións actuais es
tán por baixo do salario mz'nimo, 
e soamente 9 de cada cen supe
ran as 40.000 pts. A pensión mz'
nima está cada vez máis lonxe · 
deste salario. En 1982 a diferen
cia era de 8.580 pts.; en 1984 xa 
era de 9. 51 O pts. E en Galicia 
az'nda é a causa máis grave, pois 
ocupamos o segundo lugar. . . 
pala cola, moi por debaixo da 

· m~~üa do estado: a nasa pensión 
media é de 23.400 pts. 

A Segu,ridade Social está en 
crise e hai que atallala antes da · 
bancarrota. Pero ¿é que a causa 
está somentes no peso excesivo 
das pensións? Non parece así. As 

. empresas débenlle á S. S. nada 
inenos que un billón e medio de 
pesetas. E a corrupción e o 
fraude aumentan considerable
mente esta canta. Por outra 
banda, o goberno of ertou case un · 
billón de pts. á banca para sacar 

(se¡ue na pllx 2) 
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da crise a moitos bancos, e 
saneou Ruma.sa para logo volvela 
ás mans privadas,- os gastos 
militares medran e medran. Co 
que sona a sarcasmo falar de · 
reforma-la S. S. empezando polos 
máis debles : os vellos. 

O goberno argumenta e argu
menta: que se vai haber unha re
valorización das futuras pensións, 
que se vai haber máis pagas e se 
vai loitar máis eficazmente con
tra o fraude e se vai racionaliza-lo 
sistema, etc. Pero non convence 
moito. Cando menos non fala na
da claro do asunto. Tanto é as{, 
que nin siquera puido convencer 
á UXT, sindicato socialista que · 
sempre o apoiou. Os sindicatos 
pola súa banda argumentan que 
non vai ser máis que un recorte, 
a secas, pois van aumenta-los 
anos de cotización (ata agora 
eran 1 O, no futuro han ser 15 co
mo mz'nimo), é falsa a revalori
zación según o índice de precios, 
etc. Nós coidamos que hai moito_ 
que reformar na S. S., p·ero só 
cando o goberno nos ofreza un 
plan serio e completo des ta re- · 
forma , . poderemos pr.estarlle 
atención e apoio. Namentres, 
isto cheira a engañifa. De tódo.:. 
los xeitos, prometemos nun pró-. 
ximo número un estudio máis 
completo do tema. 

¿Como van queda-los no sos vellos? 

O VERANDA MUSt·CA XA ESTA.AOUI cos festivais de Ortigueira (21 de 
Xullo) e de Pardiñas-Guitiriz, Guísamo e Moeche (os días 4, 1 O e 17 de 
Agosto). Tamén as cidades e vilas están remozando o seu xeito de facer fes
ta, e contan con actuacións musicais importantes; así, as festas de Santiago 
con actuaci.óns de Amancio Prada (o día 20)., Milladoiro (23), Siniestro To
tal (25). .. Mais é Agosto o mes das festas: en Vigo, con moito rock, os 
días 7, 8 e 1 O. Na Coruña salientar a actuación de Millad9iro o trece. 
Amancio Prada actua·rá en Pontevedra (.16 e 17) e en Cangas o día 27. E 
Milladoiro en A. Guardia e Moaña os días 9 e 15 tamén en Agosto. 

A MUSICA UNE MOITO, como poderá vivirse o sábado vilideiro, día 13, 
cando os mellores ·creadores de rock . e pop ofrecerán dous concertos en 
Londres e Filadelfia para xuntar fondos para Etiopía e a rexión da fame. 
Quizais todos poidamos vivir este acontecimento de solidaridade que vai 
ser transmitido vía satélite. · 

OS ACCIDENTES DE TRAF CO seguen sendo unha das cruces do verán .. 
No mundo morren cada ano unhas duascentas cincoenta mil ·persoas, e 
máis de sete millóns de feridos .coma consecuencia dos accidentes de tráfi
co. A canseira, as distraccións, o álcohol. .. , son algunhas das causas que 
provocan tantos accidentes. 

A LIBRE ELECCION DE MEDICO. de cabeceira é unha de tantas prome
sas non cumpridas do goberno; froito da verborrea das eleccións como 
tantas outras cousas. Podía ser un dereito dos individuos para unha mellor 
saúde do pobo. 

"ARRIEROS SOMOS E NO CAMll\JO NOS ATOPAREMOS" veñen de 
dicir os obreiros de Comisións Obreiras ó Alcalde de Vigo, que é do PSOE .. 
Este sentimiento é un reflexo das liortas entre os dous sindicatos ·estatais: 
CCOO e UGT; este-último.ten demasiados compromisos co goberno, e vese 
obrigado a navegar entre d(las augas.. . lsto perxudica á dase obreira. 

O KARBO DEPORTIVO de fútbol feminino proclamouse por cuarta vez, 
campeón de España; e ven de conquerilo desde que no 82 escomenzou ·este 
torneo. 

O VIDEO é unh;is das novfsimas ferramentas de cultura. E como· acontece 
con cae tódalas cousas tamén hai xente aproveitada que fai vídeo sen 
moito xeito. A mesma Consellería de Cultura agasallou a varios centros de 
ensino con aparatos de vídeo sen existir unha verdadeira aprendizaxe neste · 
terreo. Cómpre facer unha Escola da lmaxe como é debido, e aprender de · 
xente coma Xavier Villaverde que cos seus vídeos (Viuva Gómez e fillos e 
Veneno Puro ... ), fixo verdadeiras obras de creación nos eidos da imaxe· e 
da música. · 

DON MIGUEL ANXO ARAUXO séntese moi arroupado nestas semanas 
por todo o pobo. Ademais das homenaxes que está recibindo, en tódalas 
parroquias da diócese nótase o exempro que este bispo bo deixa entre a 
xente. Pouj:as veces un bispo foi tan sentido coma no caso do bispo de 
Mondoñedo-Ferrol. O venres día 12 terá unha xuntanza con cregos, e é de 
salientar a lembranza especial dqs máis de vinte cregos novos que saíron 
das súas mans. ., . 
OS NOSOS MAIORES seguen sendo un dos sectores máis marxinados da 
nasa sociedade. Por exempre, agora no verán, moitas familias trátarinos 
coma se fosen unha carga para súas vacacións. A Xunta quere facer algo, e 
proxecta constru ír máis de vinte centros socia is para eles, e cinco residen
cias. 

PRISCILIANO foi un persoaxe moi importante entre a Eda.de Antiga e 
Media de Galicia. Chegou a bispo, pero as súas ideas eran distintas ás da 
lgrexa, por iso esta condenouno e mandouno executar hai agora mil 
seiscentos anos. O priscilianismo prendeu moito en Galicia, ·chegando a ter 
moitos disci'pulos ... ata que a lgrexa fuino sofocando. 

O PASADO DIA 30 do mes de Maio, ·tivo lugar en Pontevedra a clausura 
do primeiro Curso de Iniciación á Língoa Galega celebrado oficialmente 
para cregos. O curso, que principiara o mes de Santos de 1984, contou coa 
asistencia de. vinteseis cregos, que asistiron regularmente ás clases, presen
taron un traballo escrito, e realizaron o correspondente examen. As clases 
foron impartidas polo profesor Xesús López Eernández. O derradeiro di'a 
os sacerdotes asistentes dirix íronlle un escrito ó Señor Arcebispo de 
Santiago, manifestando a preocupación polo emprego do galego na litur
xia, aínda tan escaso, pedíndolle o seu apoio. · 
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Manolo Regal 
Ramón D. Ra.ña 

PASMADO.DA SUA INCREDULIDADE Domingo 14 

do tempo ordinario 

DIFICULTADES DE XESUS NA SUA TAREFA 

Faille caso a X esús, 
meu compañeiro; 
faille caso á palabra 
do carpinteiro; 
coma ti e coma min 
foi un obreiro. 

Na xente do teu pobo 
hai moita ciencia; 
moitos milagres diarios 
de resistencia; 

Saíndó Xesús de alí, foise para a súa vila, acompafiado polos seus 
discípulos. Cando chegou o sábado, empezou a ensinarlles na sinagoga. 
E moita xente da que o escoitaba dicía abraiada: 

moitas critces e bicos 
en sementeira. 

. O filio de María, 
home sinxeló, 

- ¿De onde lle veften a este .todas esas cousas? ¿Que sabiduría é 
esa que lle ensinaronf-.e como pode facer tantos milagres polas súas 
mans? ¿Non é este. O· carpinteiro, tillo de María e irmán de Santiago , 
Xosé, Xudas e mais Simón, e as súas irmás non viven aquí connosco? 

Estaban realmente escandalizados. Pero Xesús dÍxolles: 

abriu camiñqs novos 
pra recorrermos 

- Ningún profeta é ben recibido nin na súa terra, nin'ha súa .casa, 
nin polos seus parentes. 

brazo con brazo xuntos 
cos soños frescos. 

. E non puido realizar alí ningún milagre, fóra dalgunhas curacións, 
que fixo . impoftendo as mans. futaba pasmado daquela incredulidade. 

Faille caso a Xesús, 
amigo, irmán, 

E adicouse a recorre-las aldeas dos arre dores, ensinand.o. 

sen te no ·corpo a forza 
das súas mans, 
no corazón o alento 
do seu bregar. 

E S T'A M O S T A R A O O S 

Ouixerarrios· que Deus nos talara dunha maneira tal que nos deixara apampados. 

Certamente que a linguaxe relixiosa ten algo disto; preséntase a Deus talando dun 

xeito milagroso. ·Cando despois aparece a súa Palabra nun home com.o Xésús de Na

zaret,· iso choca e non podemos tacerlle caso. Se se presentara por medio dun anxo 

ou talando desde unha tronada, quizá daquela lle taríamos máis caso. Neste punto 

estamos tarados. Fomos educados para ver a Deus no extraordinario, nas causas ra

ras. Os mesmos evanx·el·istas presentan a Xesús ben distinto de como o vían-os que 

conviveron con· El. 

Debemos recoñe~r que Deus pode falarnos hoxe tamén por un amigo, por algo 
' . 

que lemos nun periódico, por calquer causa á que lle prestamos atención ... Os de 

Nazaret pensaban que Deus semente podía talar polos encargados da Palabra, pola 

institución que había para iso, e resulta que. a Palabra de Deus estaba nun como 

· · éles, en Xesús, o filio de María e Xosé. 

lNon nos pasará hoxe algo parecido? Dá medo tacerse· esta pregunta. Xesús 

non era nin sacerdote, nin escriba, nin teólogo; non era_ nada. lComo lle irnos crer a 

. ese? lNon-temos nos esta mesma postura? 

(Marcos 6 , 1-6) 

¿D e onde lle ven a este 
esa sabiduría e esa forza? 
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1985 Ano Internacional 
da Mocidade sen Mocidade 

" Onde vexas 
1985.XUVENTUDE 

que un mozo ri e bica a unha· moza 
baixo a lúa, o sol ou a choiba, 
achégate caladiño e ·deixa un cacho 
do teu corazón a carón dos seus befaos" 

(Anxela Ftgq@m) 

Cartel e logotipo d!l Ano lntemacio.nal da Mocidade 

1.- Xénese do Ano Internacional 
da Mocidade (AIM) 

Como ben sabedes isto do 
Ano Internacional (do que sexa) 
non é cousa nóva; hai moitos or
ganismos que montan o seu Al. 
Neste caso o AIM ten como nai 
a ONU. Os das Nacións Unidas 
- ¡bueno-! quero pensar que non 
están contentos con este tipo de 
política anuaria, senón que prefi
rirán que estas realidades sexan 
de cada día e non de anos en sé
culos. Posiblemente fan isto por
que outras cousas máis gordas , 
non lles deixan facer. Eles igual 
queren que todos os días foran 
días do NENO, das MULLERES, 
dos HOMES, dos POBRES, de 
todos os MARXIN ADO S, pero 
danlle un ano, e sen moito baru
llo, ¡non vaian a despertar! 

A idea de convocar o Ano 
Internacional da Mocidade nace 
no 1977 cando a Asamblea X eral 
das Nacións Unidas (ONU) recor
da que dende 1965 víñanse apro
bando resolucións sobre situa
cións, necesidades e aspiracións 
da mocidade, e expresa a convi
cción de que ''un Ano Interna
cional da Mocidade podería ser 
útil para movilizar os esforzos 
nos planos local, nacional e inter
nacional, co fin de promover as 
mellores condicións educacionais 
prof esioncils e de vida para os 

mozos, e acadar a súa participa-· 
ción activa no desenvolvemento 
xeral da sociedade e alentar a 
preparación de novas políticas e 
programas nacionais e locais' '. 

Na XXIV Asamblea Xeral da 
ONU (Nadal de 1979) designouse 
o 1985 como Ano Internacional 
da Mocidade con tres temas co
mo oonsigna: "P ARTICIP ACION 
DESENVOLVEMENTO, PAZ''. 

Unha vez designado o Ano, 
a Asamblea estableceu un Comité 
consultivo composto por 24 
membros da ONU. O presidente 
<leste Comité é o represent.ante 
de Rumanía, de quen partiu a 
iniciativ-a do AIM. 

2.- Obxetivos 
* facer que as autoridades 

gobernativas e a opinión pública 
sexan cada vez máis conscientes 
dos dereitos . e . aspiracións dos 
mozos e mozas. 

* promover unha política e 
programas que consideren á 
Mocidade como parte integrante 
do desenvolvemento social e 
económico. 

* reforzar a participación ac
tiva dos mozos e das organiza
cións xuveniles na vida social. 

* promover entre os mozos 
e mozas ideais de paz, de respe
to recíproco e de compromiso 
entre os pobos:.' 

Facían unha recomendación: 
na consecución · de tales obxecti
vos non se deberá traballar só 
para os · mozos, senón cos mo
zos. 

Comenzan os traballos do 
Comité: fan propostas de acti- · 
Vidades, botan a _a.ndar a maqui- · 
naria da información, das invi
tacións ós go~ernos, organismos .. 
E aquí estamos no 1985, "pasan
do", e a Mocidade cos mesm ... os·. 
problemas. 

3. -Considerandos 
O feito de ~ designando un 

ano a algúns dos problemas ou 
sectores marxinais da sociedade·, 
non me parece o máis axeitado, 
·pois o que pode ter de chamada 
de atención, de toma de concien
cia, é diluído e engulido pola hi
pocresía dalgúns sectores sociais 
a traverso dos· seus mecanismos 
amolantes de todo aquelo que 
poida plantexar cambios de pos
turas, de accións, ... , de rumbo 
nas decisións políticas dos pobos. 

Non nos interesa tanto ós 
adultos resolver os problemas, 
neste caso dos mozos, canto de
fendernos ou querer ignorar as 
consecuencias que estamos pro
vocan&;> coa maneira de organi
zar a vida dos demais. 

Por se alguén se pica, simple-
mente constato un feito: os adul-
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tos ternos a tixola polo mango, ou dito doutro 
xeito témo-lo poder. Ternos o poder roubado a 
unha inmensa parte da humanidade: non lle dei
xamos decidir, non lle deixamos organizarse, non 
os deixamos que medren; · alienámolos e alineámo
nos. Os mozos non son uns santos, pero tampouco 
se poden manter coma nenos, pois queremos que 
·sexan unha fiel copia nosa, confundindo o proxec
to bíblico: a semellanza e a imaxe é con Deus, non 
con nós. 

4.-Eixos do AIM 
a)PARTICIPACION~ En que: ¿no paro?,¿na 

. "guerra das galaxias" e nas de terra?, ¿no enrique
cemento dos máis ricos?, ¿no consumo de ·tanta 
oferta fabricada polos Srs. adultos?, ¡en cantas 

. cousas! 
Pois· non. Trátase doutra Participación. A ONU 

propón sobre a Participación 13 puntos: recoñe
cemento do moz.o e da moza comd persoas, suxec
tos capaces de tomar decisións, de actuar, de cola
borar, de poder acceder ós bens comúns, de parti
cipar de añaixo cara arriba, de organizarse, de aná
lise e de autocrítica, de renovar a educación, de dar 
solucións ós problemas tendo como base o dereito 
á saúde, á educación e 6 traballo. Todo isto poden 
ser palabras mortas., porque hai moito interés en 
que estean 86 nos papeis. ¿Por que non se deixa 
organizar ós mozos? Temoslle medo a ~e nos des
instalen, nos saneen ou nos f agan auditorías. Por 
iso non os deixamos exercer. Primeiro cuadricu
lámolos ben, formámolos coma nós, e despois, se 
aguantan, admitímolos á mesa, dándolle un chisco 
de poder. 
. b) DESENVOLVEMENTO. Trátase de parti
cipar no proceso de mellora da calidade de vida 
e, para a meirande parte da humanidade, tamén 
da cantidade: en anos, comida, vivenda e dignida
de, que de momento todos . nacen in útero e non 
in vitro. · 

Desenvolvemento da persoa: poder ser o que 
está chamado a ser en condicións de igualdade 

· entre os pobos, razas, sexo, relixión, lingua, etc., 
de creatividade, solidariedade e respeto ás mino
rías e ó medio ambiente. 

e) p AZ. Non toda a mocidaCle .. pasa" . 

¡Maldita palabra para tantos oídos! 
Maldita para quen non eren nela. 
Maldita para quen utilizan ós mozos para 
defender os seus negocios a base de guerras, 
armamento, todo tipo de drogas, creando 
inseguridade ... militarización. 
Maldita para quen ven . ·nos mozos o mellor 
mercado de consumo. 
Maldita para quen non admiten a PAZ de 
Xesús. 
Maldita para .quen queren ser máis que os 

outros, e todo lle sirve, con tal de que non haxa paz. 

5.- Concluíndo 
Remato d¡cindo que hai moito oportumsmo. 

Presentamos papeis para xustificar que fixemos al
go. A Mocidade en Galicia non se entera porque 
non é cousa deles. . 

Os organis·mos oficiais, tanto civís como ecle
siásticos, constituen comités nos que ahondan máis 
as calvas e as canas que os mozos; ¿Por que será? 
t un Ano organiZado polos adultos para a Mocida
de, aínda supoñendo a ~ellor intención. Si, e como 
ela xa sabe ben a leceión dende fai tempo, non acu
de á convocación. Está cansa de oír cousas como· 
~tas: '.'sodes a esperanza do futuro", "eremos en 
vós", "sodes a sávea da sociedad e"; pero os feitos 
diii outra cousa. 

A Igrexa invoca á Mocidade pero non a convo
ca. Non basta con contar con eles. Hai que demos
trar que se quere facer Igrexa dende os mozos, que 
se ere neles, que .se acepta o seu dinamismo. E isto, 
por moifo que nos alporicemos, estache moi verde 
nos tempos que corren por estes eidos. ¡Menos 
bombo e máis trigo! 

Xoari Paulo TI escribiu unha carta co gallo do 
AIM ós mozos e mozas. (Ed. Paulinas, 1985; tamén 
na BAC). 

A nivel do estado · español hai unha plataforma 
. de Movementos e asociacións xuvenís cnsp.anas pa
ra o AIM. 

Toda iniciativa é boa sempre e cando non sexa 
para tapar, c:amuflar e ~anquilizar quen está facen
do· o contrano coa Moc1dade. 

¡Por un "Día a Día" mundial da Mocidade . 
xunto con todos aqueles grupos "merecedores" 
dun ano internacional! 

Xoanxo García Baneiro 



IRIMIA ~6 

~ TE'3TAHt;JT-O, 
AMIGO, 
O T'ESTAHE1'JTO 

·s A Ú D .e. 

A(iicado a Pauliño. A Redaeció!!_ xler Coldo-Ubeda 

Animádevos e mandádenos os vasos chistes e debijXOS • 

. CREDITOS 
- -----

PARA CRECER 
Caixa Galicia ere no futuro 

3.000 miHóns de pesetas ó 12°/o e a longo prazo 
para as grandes, medianas, pequenas 

industrias e empresas de Galicia, así como para. 
profesionais liberais 

CREDITOS DE REGULACION ESPECIAL 

En CAIXA GALICIA sabemos 
que da renovación e moderniza
ción d.os nasos sectores produc
tivos depende o éxito da nosa 
integración na CEE. 

Para favorecer o dese.molo 
da industria, o comercio, agri
cultura e pesca da ne.ta Comuni
dade; CAIXA GALICIA ofrece 
solucións concretas para ne)vas 
inversións. 

OS CREDITOS DE 
REGULACION ESPECIAL fáci
les de conseguir e amortizar. 

Achéguese e presente o seu 
proxecto en calquera das nosas 
267 oficinas. 

Estudiaremos a solución 
mellor para vostede. 

• © 

Créditos. para todos e. para todo. 
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Celébraci6n do ·día da HOAC 

O pasado · día 2 de Xunio celebrouse en Santia
go, na Parroquia do Castiñeiriño, o Día da HOAC 
coa participación de militantes e simpatizantes de 
Ferrol, Ourense, Santiago e Vigo; en total máis de 
cen ~ersoas celebraron este día, que tiña como le
ma: 'Solidaridade universal, chamada dos pobres". · 
O tempo non acompañou moito, pero o programa 
prevjsto levouse a bo término. · 

· As doce foi a acollida a tódolos participantes, 
ºasando logo á celebración da Eucaristía, que tivo 
Clúas partes-ben marcadas: a·celebración da Palabra, 
que se fixo coa participación dos nenos mediante 
unha manifestacion con pancartas e berros de soli
daridade cos pobres ·e marxinados de todo o mun
do. Fíxose tamén a escenificación mímica de Evan
xelio da multiplicación dos panes e os peixes, 
tamén polos nenos, e a escenificación do poema 
"1.Y18:Sa", __ de César_ Yalleio. ·_Na segunda_ parte da 

Cartel do día da HOAC 

celebración eucarística Iixéronse as ofrendas e 
compartiuse o pan e mailo viño consagrados polos 
cinco sacerdotes celebrantes mentres se cantaban 
cancjóns populares. 

O remate da Celebración eucarística púxose en 
común a comida, que como sempre chegou para to
dos e sobrou1 p01s había variedade e cantidade. 
Non faltou a mvitación a café de parte dos de San
tiagob que foi acompañado dos chistes e cancións 
de so remesa. 1 

Po la tarde a festa continuou coa actuación do 
Grupo de baile rexional "Beira mar" de Meira 
(Moaña); que nos deleitaron co seu repertorio de 
xotas noerranas, muiñeiras e baile do espantallo, 
chegando a animarse a xente a participar nos bai
les. 

Os rapaces tamén tiveron os seus xogos, fút
bol, o xogo do ovo, o das sillas, ~ da corda e, o das 
sorpresas, pasando un bo rato ammado tamen po
los mai.ores. 

Como remate houbo tamén unha parte serla do 
pro~ma, con _pequ~nas intervencións de Ferrol 
que falou da HOAC e a súa traiectoria de solidari
dade na historia; Vigo falou da razóns gue moveron 
a escoller este tema da solidaridade umversal; e Ou
rense fixo un balance deste Día da HOAC que por 
2rimeira vez celebran xuntos tódolos militantes de 
Galicia. 

Comisión Diocesán da HO A C-Vigo 

Se o ~ Apóstol Santiago voltara a Galicia •••• 

Vería que aínda non estamos a vivir como cómpre a mensaxe do Evanxelio que el nos predicou. Esto mani
féstase en: 

- Que non descobrimos aínda como pobo a concencia da nosa galeguidade, e non vivímo-lo orgullo de ser 
~~. . 

- Que non admitimos aínda que todo o propio da nosa cultura, é unha riqueza, un valor que ternos. Que non 
separa de ninguén, senón que une na diversidade. 

- Que o saber fala-la nosa lingua nai, "a fala máis doce do mundo ·", é un dereito e un deber. 
- Que no feito de vivi-la nosa galeguidade, estamos aínda moi divididos esquecendo que a unidade fai a forza. 
- Que entre nós non hai guieiros-Uderes, nin a nivel persoal nin de grupo. 
- Que aínda non .todos decobriron que o ceibamos do atraso e asoballamento, ternos que conquerilo nós 

mesmos, non nos vai vir de fóra. · 
- Que aínda non ternos o coñecemento e ·o amor que lle deberamos á nosa nai Galicia , se cadra porque quen 

debera de facelo, non o fai. · · 
- Que aínda carecemos de siso colectivo para esixi-los dereitos que nos corresponden. 
Vivi-la doutrina do noso Señor Xesús Cristo, leva consigo o compromiso coa realidade da Nosa Terra. Ser 

cristián en Galicia, compromete a coñecer, amar e servirá terra nai. . 
Vicente 'Cerdeiriño 

Párroco de Poio 
..... . 
r 
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Por unha mellara da apicultura galega 

6 20.000 colm eas son modernas 

Das 120.000 colmeas que hai 
en Galicia, 80.000 son fixistas 
(trebos, cortizos, cortíns; cobos) 
e soamente 20.000 están instala
_das en colmeas móviles ou mo
dernas. 

Este articuliño vai adicado ·a 
todos eses apicultores que aínda 

non se animaron · a troca-los seus 
vellos trobos por colmeas moder
nas. 

Os trebos foron interesantes 
e cumpliron un papel na súa épo
ca, mais ho~e en día calquera 
idea de progreso na apicultura 
ten que ir forzosamente unido ó 
uso de colmeas modernas. 

Desventaxas dos trohos 
O trobo é semellante a un li

bro pechado. Non se sabe o que 
hai dentro deles. 
- ó non facer posiOle un achega
mento ó interior da colmea, im-

. pide o control sobor das enfermi
dades, provisión de polen e mel, 
estado da cría ... 
- As a bellas están mal ailladas do 
frío, da humidade e dos depreda
dores. 
- Por _problemas d_e espacio re
córtase a gran actividade e fecun
didade das abellas, producíndose 
un al to índice de enxameaxe. 
- A castra do mel vai normal
mente vencellada á matanza de 
cría, recolleita ·de mel sen madu
rar e derramo do mesmo no inte
rior, oue pode producir pillaxe. 

V entaxas das colmeas modernas 
ou movilistas 

Son coma un libro aberto. 
- Cunha rápida ollada farémonos 
idea do estado xeral da -colmea: 
provisións, críá, se hai ou non 
raíña, enf ermidade ... 
- En colmeas orfas póden8e co
locar raíñas novas. 
- Evitase o enxameo natural, fa
cendoo a vontade. 
- Pódese axudar a unha colmea 
pobre alimentándoa ·e ofrecéndo
lle cría se lle cómpre. 
- O control das enfermidades é 
óptimo. 
- O mel pódese recolleitar total- . 
mente maduro, _sen ·perigro de 
fermentacións posteriores. 
- A cera da cámara de cría é 
doada de renovar periodicamente. 
- A poboación é máis numerosa. 
Máis abellas e máis mel. As pro
duccións son de 5 a 10 veces 
maiores que nos trebos. 
- O seu costo inicial é superior ó 
do trobo, sen embargo a diferen
cia . de producción permite a. súa 
rápida amortización. 

Marcos Varela 

BERDOIAS: UNHA RESERVA HUMAN 
( ven da páxina 1 O ) 

día, dos menos. Cousas todas 
elas que tan soio unha adminis
tración, xa non digamos a políti
ca, corrompida pode tolerar; fei
to que sigue sendo hoxe verdade, 
coma o foi ante na dictadura, 
pero si con menos arredas. 

Unha pregunta para mañán 
Despois do dito, pregunta

ríalles ós políticos que están 

. sentados no axqntamento de 
Vimianzo, na diputaeion da 
Coruña e no parlamento de 
Galicia, uns implicados directa
mente na dita res~rva, con 
perdón da dinidade 1mmán, ~ 
outros coñecedores e responsa
bles a distintos niveis, que 
ahora non ven a caso precisar, 
como tampouco os seus nomes, 

·cómo poden sentirse seguros ó 
frente das tarefas de goberno ou 
administración, cando parten 
dunha autoridade morfll con pes 

.de barro, como mostra a súa 
insensibilidade para estes casos 
nos que xogan os máis elementais 
dereitos humáns; no meu caso' a 
pregunta causame un desconcer
to pasmoso ó pensar que ós máis 
implicados nos próblemas de 
Berdoias declaranse · cristiáns e 
manteñen estas situácións froito 
duns comportamentos que cho
can frontalmente co Evanxelio 
de Xesús. - · 

Ra_món Romero Carril 

Cura de Berdoias. 
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Excursions. de fin de curso ¿para que? 

Nestes días, moreas ·de rapaces e rapazas de 8~ 
de E.X.B. e mais de 3° de B.U.P. ou e.o.u. andan 
rodando potas carreteras de España adiante. Quiza
ves tomando o sol nunha praia mediterránea, qui
zaves bailando baixo das luces nocturnas dunha 
discoteca das Baleares. 

Todos eles botaron o ano en traballos e cavi
lacións mirando o xeito de recada-los cartos pre
cisos para realiza-la excursión de. fin de .iturso. 
Reunida a cantidade necesaria, chamouse ó 
autocar, colléronse as bolsas de viaxe e ... "alá 
irnos ... de aquí a cinco día~ que estaremos de 
volta". 

Quen escribe estas líneas non mira con malos 
ollos o quefacer dos rapaces e a sua apetecida via
xe. O que non acerta a ver con claridade é o valor 
educativo destas xiras ou cando menos o escaso 
rendimento formativo que se Hes quita. 

Normal e desgraciadamente os lugares a visi
tar non son motivo de maior discusión. A decisión 
é rápida e pouco debatida. Frecuentemente, cantos 
máis cartos, máis lonxe. Sen moito criterio fálase 
de Andalucía, Benidorm ou Barcelona porque es
tán de moda, son grandes· ou aparecen con frecuen
cia no televisor. Case que pouco máis ten. O caso é 
sair "pitando" e canto máis aló do colexio e da 
casa, moito mellor. 

Escollido o lugar, vanse tódalas forzas en mirar 
polas pesetas que o fan posible. Aínda estou por 
ve-lo 1° colexio que se ocupe e preocupe de que os 
rapaces que van ir de excursión poidan estudiar, ó 
longo do curso, a cultura, actividade, historia, xeo
grafía, producción, comercio, diversión ... dos si
tios polos que se vai pasar. 

Ocurre así que 6 cabo dos cinco días de turis
mo .e cando o rapaz chega de volta para a casa, pou
co máis sabe dicir que "bailaron", "non dormiron", 
"bañáronse" e "riron a fartar". E non é que isto 
sexa malo. E que é pouco. Moi pouco. E ata algo 
discutible. Todo o traballo educativo vaise en que 
os rapaces se divirtan. Pero cunha diversión prepa
rada e comercialmente estudiada. Coa diversión do 
disco de moda, o sol dos folletos turísticos, as 
praias con extranxeiros e a 'inevitable Coca-Cola. Os 
rapaces divírtense. E indiscutible. Pero tamén é 
verdade que se domestican. Afanse 6 consumo 
doado dunha sociedade que xa se encarga de todo 

para que eles gasten. Dunha sociedade que é be.n 
distinta da· que "á volta do. turisteo'' lles espera na 
casa e no lugar onde viven. Por elo que queimar 
tantos esforzos para educar homes simplemente 
consumidores, coido que non paga a pena. 

Por suposto que a culpa non é dos mozos. ,Eles 
procuran o que a sua experiencia lles permite 
enxergar. A culpa está claro que é dos profesores, 
mestres ou educadores. 

Non estou contra da diversión, nin da viaxe, 
nin dos días "tolos" de "baranda". Todo iso é 
nec~sario. Tanto coma a matemática ou a historia. 
E non esaxero. Pero teño pena. Teño lástima do 
moito que de todo elo se podería quitar e da "mi
seria" coa que se volve para casa. 

xosé Lois 

(mestre e excursionista). 



Berdoias: unha reserva h·uman 
Este título pode parecer 

desaxeitado e ata humillante para 
o compoñente humán do que se 
trata; pero non vos é así, confor
me vamos a ver. A palabra 
"reserva" e a idea que encerra, 
hoxe en día máis común, é a da 
conservación da natureza cos 
controles humáns corresponden
tes; xogan, polo tanto, dous 
elementos: conservar o de sem
pre e uns controles humáns ·ac-

. tuais. Po is ben, pro que vou dicir, 
non atopei un título máis indica
do para sinalat o drama, por non 
dicir a traxedia humanizada, da 
parroquia de Berdoias, no con.ce
no de Vimianzo, e na que crú
zanse as estradas xerais Coruña
-Fisterra, Santiago-Muxía. 

A historia de onte 
O da reserva humán ven a 

caso por aquelo de que alá polos 
comenzos do século dezasete a 

buzón 

Enviade 11 voe11 cartas a: 
Victorino PEREZ 
LAG_9A -A~~ín (Lugo) 

un tal Don Alfonso de Lema II 
ocurriuselle dividi-los trece qui
lómetros cadrados do territorio 
parroquial en dous cotos, separa
dos polo río Castro, e sobor dos · 
que 'montou o seu respectivo · 
vínculo con casa-pazo nos lugares 
de Berdoias e BoaÍlo, den
de os que él e os seus sucesores 
controlarían · lugares, ca~eiros e 
terras. Dita ·situación persiste 
hoxe en día, da que tan só os 
lugares de Grixoa e Romar 
poideronse desmarcar con un 
cativo anaco do territorio parro
quial, Diante du panorama tal, 
un non pode entender que haxa 
unha Universidade Galega que 
poida desentenderse dun caso 
semellante; como tamén teñamos 
certas institucións; que galeando
se do seu labor en pro de Galicia, 
queren facernos o que eles dende 
a súa instalación urbán nunca 
entenderán nin amañaran. 

A realidade de hoxe 
O párrafo anterior sería, 

como a adoitamos dicir no 
mundo rural "historias", se nese 
marco xeográfico-sociolóxico, 
c.onfigurado no seculo deza

sete, non convivisen catrocentas 
persoas so bor das que pesa toda 
esa historia e sufre uns controles 
humáns actuais- de parte d¿ 
persoas con moitos intereses no 
choio, manexando para elo a 
complicidade dos que teñen res
ponsabilidades ó servicio do ben 
común; "logrando deste xeito 
manter o actual vasallaxe,1como 
reflexan as súas relacións cos 
ca8eiros nun estilo burlesco e 
chacota de regodeo cqtidián, que 
parte do convencemento, cons
cente ou inconscente, de que 
a iñoranza e a falta de poder e 
seguridade . dos máis nunca po
deran cas artimañas · sempre 
inxustas ·e irracionais, hoxe en 

( segue na páxina 8 ) 

· Berdeogas 20-6-85 
Amigo Vi~torino: Mándoche ese pequ_eno artigo sobor da parroquia de Ber

doias, no concello de Vimianzo, por si podes facer uso del nalgún apartado de 
mmu. . 

Estou moi interesado en espallar as condicións de vida na que se atopa esta 
parroquia. Noutro tempo a Igrexa e os curas contibuíron a creala, a ver si polo 
menos agora tacemos algo en sacar eses espiños, que ·noutro tempo clavamos. · 

Aquí o problema gordo é a familia Blanco ;Rajoy que vive na Coruña e o seu 
apoderado Lorenzo, que vive en Vimicinzo; por outra banda a xente ten uns com
portamentos de sometemento inimaxinables para os que non coñecen de cerca 
.QS condicións de vida que veñen soportando, xeneración tras xeneración dende 
06 comenzos do século dezasete. Tampouco atopei axuda ou comprensión nos 
homes da nosa democracia, comenzando polo axuntamento de Vimianzo · ten
tef, tamén na Universidade talando con Barre1ro Femández para estudiar 'o ca
soJ e nada, Ho:Xe tan soio teño o apoio de Xosé M. Lema do Consello de Redac
cion de ENORUCILLADA. Da Igrexa nada, porque xa sabes que os planes pasta
rais non van por ahí . .. 

Saúdos Ramón Romero qarril - Berdeogas 

Señor director: 
Betanzos, 11 de xuño do 1985 : 

jO que· son as causas! Estaba eu á espera da súa contestación á última carta 
que lle mandei a vostede. Falaba eu nela da miña posible colaboración neste se
manario; tamén dalgunhas activz"dades literarias que tiven e teño. E vexo que, e
fectivam,ente, vostede me responde pero nada menos que desde IRIMIA (nº 188) 
E non so me da vostede permiso para colaborar senón que ¡ai!, publica esa miña 
carta. ¿Tan importante xusgou vostede dicir en voz alta~ que só iba para voste
de? ¿Pensa logo que qlguén lle importaría o que eu escribera ou que estea vence
llado a tales ou cales pulJlicacións?. 
· Para deixar, dentr() do que cabe as cousas no seu sitio teña a bondade de 

publicar esta carta no buzón de IRIMIA para que o lector 'non me teña xa de 
saída, por un fachendoso ventilador das miñas modestas e ás veces ,,;olestas 
"valentías coa pluma". 

Saúda a vostede, de paso ó lector de IRIMIA, 
Brais DA BOUZA (Ignacio Pérez Vázquez, Betenzos) 

Benquerido amigo: 
Nefeuto, publicamos en IRIMIA a súa carta porque a xuzgamos amena e instructiva á vez que animosa tamén para 

9ue outros lectores vaian tomando esta revista como máis súa e nos escriban con confi~za e sen medo. Siga con ese 
animo de escritor. . . 

1 

.1 
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1 Xornadas Galegas de Educación Ambiental 
A finales de abril celebráronse na Escala de 

Maxisterio de A Corufia as I Xqrnadas Galegas de 
Educación Ambiental organizadas pola Asociación 

. para a defensa ecolóxica de Galicia (ADEGA) e a 
Asociación Socio-Pedagógica Galega (AS-PG). 

Educación Ambiental e renovación pedagó-
xi ca. 

A Educación Ambiental (EA) resalta a im
portancia do medio, do entorno en xeral -especial- · 
mente do medio ambient.e- I\a formación dos in
dividuos. No proceso educativo a EA implica un 
traballo conxunto ·entre as diversas· disciplinas -in
terdisciplinaridade- e ten como obxectivo non só 

·o cámbeo nos coñecementos, senón tamén nos ha
bitas, costumes e sensibilidade dos alumnos. A. pe
sares de que moita xente da Educación Ambiental 
.non supón unha novidade, o certo é que a EA nos · 
aparece como algo novo pola carga de sensibiliza
ción · que supón e polo carácter ético que a envolve. 
O encontro que se da na EA entre os defensores 
do medio e os partidarios da renovación pedagóxi
ca explica a colaboración de ADEGA e a AS-PG 
nas Xornadas. 

As Xomadas 
Uns 50 participantes matriculados segutron 

o desenrolo das Xornadas, actividade que careceu 
de calquera tipo de subención de parte da Adminis
tración, e sen que a Consellería de Educación da 
Xunta amasara o máis mínimo interés. O venres 
26 iniciamos coa conferencia do catedrático de 
Ecoloxía da Universidade Autóno~a de Madrid 

' Fernando González Bernáldez, que falou de ''¿Que 
é a Educación Ambiental?"; os asistentes seguiron 

, con interés a exposición do profesor madrileño co
mo demostraron no longo . coloquio. Partindo dun
has coordenadas socio-culturais diferentes ás nasas, 

O novo mundo está destruindo o ambiente 

¡.._ '- -
A E.A. resalta a importancia do medio 

·ambiente na nosa vida 

o conferenciante tracexou con claridade e profun
didade as líneas principais da problemática da EA. 

No segundo día foron presentadas unha se
rie de ponencias sobre diversas cuestións relacio
nadas ca EA: recursos, investigación educativa, eco
loxismo, medio audiovisuais, curriculo, . . . e my1a 
Mesa Redonda sobre antecedentes da EA, experien
cias e posibilidades. A ausencia das institucións 
convidadas, Consellería de Educación e ICE da 
Universidade, restaron interés ó debate. 

Rematáronse as Xomadas cunha saída 
ó val do Eume, a xeito de parte práctica como 
exemplo de utilización do medio no ensino. 

Conclusións 
Aínda que non se estableceron conclusións 

formalizadas sobre os temas tratados, algunhas das 
· _cuestións sobre . as que ex~stíu unha importante 

confluencia no debate foron: 
- A importancia da EA para a formación . 

dos escolares e do conxunto da poboación. 
- O escaso ou nulo apoio das institucións 

á posta en práctica da EA. ' 
.,.-A necesidade de partir das condicións 

actuais para avantar e/ou consolidar as experiencias 
de EA. A carencia de axudas non pode xustificar a 
paralización neste terreo. 

;f. ' - A importancia da conexión entre as 
diversas experiencias. 

Os organizadores coidamos que estas I Xor
nadas acadaron un certo éxito, xa que o elevado 
número de participantes, a boa marcha do progra
ma establecido, os temas tratados, as posibilidades 
futuras e o número crecente de persoas interesadas 

.. polo tema, parecen indicar unhas perspectivas po
sitivas. As 11 Xomadas deberán confirmar isto. 

Tino Fraga. 



Xosé Chao Rego 

O me/ das colmeas 

Quero conta-lo que me suce
deu precisamente ~na aldea de Iri
mia, cando preparabámo-la nosa 
primeira Romaxe e n.-,s fixera
mos amigos daquela · boa xente. 
\lunha casa, unha señora convi
Jounos a tomar "a mel das súas 
colmenas", mentres que a súa nai · 
velliña, falaba de o mel das súas 
colmeas. -

Adrede preguntei se era o 
mel ou "a mel" e se colmea ou 

, . 

"colmena,''. E a velliña dixo que 
antes era o mel e a colmea, pero 
que os de agora dicían doutro 
xeito. Lembrei entón que a mi
ña nai di "aier", mentres que 
cando eu era neno sempre lle 
oía onte. · 

lnvádenno .. Ios castelanismos 
e xa hai moi pouca xente que fa
le da billa do cuarto de baño, 
porque o "grifo" a. suplantou e 
moitos só falan da. billa cando se 

refiren .á do bocoi; e cando aspa
tacas se friten na tixola, hai quen 
se empeña en facelo na ''sartén"; 
o mesmo que para varreren, 
haberá quen empregue tinha "es
coba" cando o que terían que fa
cer é usar unha vasoira, o mesmo 
ca unhas tesouras par(\ cortar, e 
nunca unhas "tixeiras". 

CONSULTORIO 
R\la do Vilar,,37-39, 2· 

SAN TIA '~ 

11 llCllMPlllJll XUVEN/l. CAntA=t DO i=timEGO 

* Días 10,11,12,13 de setembro 
* En Doniños (Ferrol) 
* Acabará coa VIII ROMAXE DE CRENTES 

GALEGOS. O sábado d(a 14 
* Para xente moza de 15 a 25 anos 
* Organiza: IRIMIA,· XOC, MECGA,JUNIOR 
* Información: Tfno. 982 - 52 80 80 (de luns 

a vernes de 10 a 13 h.) 
Tfno. 982 52 80 72 (tardes) 
Apartado 5. Vilalba (Lugo). 

Ternos SUMARIO IRIMIA 1984 pu 
índice de IRIMIA correspondente ó ano 1984. 
Poden. pedilos a: 

-MOSTEIRO CISTERCIENSE 
SOBRADO DOS MÓNXES 
(Coruña) 
Tamén están a súa dlsposición o ín

dice dos anos 1981~82 e 1983. 
Tamén os números atrasados e mesmo 

coleccións enteiras. 
¡ Espalla IRIMIA! un bon regalo. 

Andou a xen te ocupada 
estes dlas coa súa renda 
se tivo que declarar 
moitos cartos á Facenda 

. Na boca de toda España 
anda o ministro Boyer: 
non quereriamos moitos 
no seu pelexo nos ver. 

Nunha sociedade xusta 
son precisos os impostos 
para que pague quen ten 
máis car.tos, mellores postos. 

O que nos deixa a todos 
un pouquiño abraiados 
é que· os prátos rotos paguen 
agora os xubilados. 

É certo que o mundo enteiro 
padece na economla, 
e que a doenza nos chega 
tamén a nós, dla a dia. 

Peró que todo un Goberno 
que se chama socialista 
as pensións recorte tanto, 
é o que cabrea e. despista . . 
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