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1 mos facendo memoria: 

r e obrando o ser galego 
que esqueclmos. 

s sementando pat!ia: 

rebai:xados e 
oprlmldos. 

Que o amigo lector perdoe 
que por esta vez adiquemos 
esta columna a fa/ar da revista 
IRIMIA. Comprenderá a razón: 
é que estamos de cump/ea
!!.22.:. Chegamos a número 200, 
coroando os catro anos, tras 
sair semana a semana, e esta
mos orgullosos da nasa hu
milde criaturiña anque quere
mos me/lora/a porque sabe
mos que lle fai falla. 

Pero antes de máis nada 
queremos felicítarvos a vós, 
lectores, porque é evidente 
que se saiu e medrou foí pola 
vasa acol/ida e pola colabora
ción de moitos. E a continua
ción queremos invitarvos a to
dos, os que sentides a revista 
coma vosa, os que a Jedes de 
cando en vez, os que a segui
des con certas reticencias, a 
todos lago, a que nos mande
des ó apartado 5 de Vil/alba 
(Lugo) a felicitación de cum
p/eanos se a merecemos, e 
sobre todo as vasas críticas, 
para que a me/lora de lrimia 
sexa a de todos. 

Contádenos qué servicio 
vos presta, con qué puntuali
dade vos chega, qué falla na 
/rimia e qué lle sobra, a qué 
colaboradores poderíamos in
vitar e todo o que teñades a 
ben contarnos. 

Po/a nosa banda, queremos 
dicírvos que estamos anima-

(segue á volta) 
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dos a continuar con este trabal/o, que nos fan ben as 
vosas críticas, que sentimos os fallos de puntualidade 
e as moitas tachas con que ás veces a tacemos, que 
agradecemos as noticias vivas que nos queirades 
mandar, que podedes reproducir os artigas de lrimia 
a poder se~ a súa procedencia. 

Queremos tamén recordarvos unha vez máis quen 
fai /rimia e para qué. Facémola, con moitas outras 
colaboracións xenerosas, un grupo de homes e mu
lleres, que se sinten cristiáns, xa o notaredes, e na
cionalistas galegas, tamén o notaredes. Que están 
namorados do seu pobo, e desde el queren ser uni
versais, que se sinten irmáns de ca/quera home sexa 
da nación que sexa, que rexeitan o racismo, e o 
nacionalismo español tantas veces asoballante, que 
eren na forza humanizadora do evanxelio e do nacio
nalismo galega. Fora diso, aclaramos que entre os da 
redacción hai posturas políticas moi variadas. 

Declarámonos como somos para sobreabundar no 
xogo claro co lector e para que saiba o que de nós 
pode esperar, anque esta declaración quizáis sobra 
para os que nos van lendo cada semana. 

E. .. irnos indo, pero axudádenos a medrar. 

Graciñas 

Ata chegar a ser unha árbore ben frondosa. 

O CONGRESO DA EVANXELIZACION que convocaron os 
bispos españoles supuxo unha fonda matinación sobor das 
metas que se plantexa a lgrexa na nosa sociedade. Houbo un 
rexeitamento de todo o que é imposición e absolutización do 
poder, definindo a lgrexa coma "un espacio intelectualmente 
habitable, libre e xusto". 

OS NENOS QUE SOFREN DEFICIENCIAS, poden a partires 
deste curso facer os seus estudos en centros e clases ord ina
rias. Suponse que o setenta por cento destes nenos minus-

válidos en. edade escolar poden matricularse nos centros 
(nunha clase de vintecinco pode haber ata dous destes ne
nes), onde tamén recibirán un ensino especializado para eles. 

O FRACASO ESCOLAR volta a estar no candeleiro ó co
menzo dun novo curso. Neste comenzo un vinte por cento dos 
alumnos de EXB de España van retrasados no seu curso ... 
Pola contra, lembremos tamén que un setenta por cento dos 
que fixeron oitavo no curso pasado saíron da EXB co gra
duado Escolar. 

AS OBRAS DOS CONCELLOS non sempre son froito das 
necesidades do pobo, moitas veces nacen de intreses crea
dos ... , e así, mentres o concello de Santiago vaí remozar o 
Teatro principal do século XVIII, o Axuntamento da Coruña 
quere facer un ha desfeita na Praza de María Pita, facendo un 
aparcadeiro subterráneo de pouca utilidade. Por outra banda, 
é unha pena que non xurda quén escriba algo sobor dos 
esperpentos que estan o acontecer alá polas terras de Valle 
lnclán : nos concellos do Grove e de Vilanova de Arousa, nos 
que hai moita tela que cortar ... 

A CAMPAÑA MARISQUEIRA volta a denunciar o problema 
do furtivísmo ... Non só os que marisquean porque non teñen 
outros ingresos, tamén os que o fan por negocio ecos apare
llos mais modernos. O Servicio de Inspección Pesqueira non 
funciona, e son moitos os que contan que hai instruccións de 
facer a vista gorda cos grandes furtivos , moitas veces peixes 
gordos da bisbarra. 

A EDUCACION SEXUAL foi sempre o pantasma da nosa 
·educación; un ha represión que estraga agora a moitos pais e 
ensinantes nas suas relacións cos máis noves. En Riveira 
foron expedientados varios mestres por talar cos rapaces de 
temas de sexualidade, coma se istc;> fose o " coco", mentres 
tanto irnos a cabeceira de países con máis nais adolescentes, 
e todos botamos a lingua a pacer con temas tan dramáticos 
coma o SIDA. 

O COARENTA ANIVERSARIO DA ONU ben podía valer para 
sementar máis paz e xusticia neste mundo tolo por ter máis 
armas, para tapala boca do que pensa doutro xeito. A ONU foí 
moitas veces o eco dun diálogo de xordos. 

PORSE A SUA AL TURA é o lema dunha campaña que ven 
facendo a Asociación Pro Dereitos Humans, para denunciar a 
situación dos nenos que son maltratados, explotados e ata 
asesiñados. Coarenta mil nenos son magoados ó ano no noso 
Estado, e mesmo na nosa terra vivimos situacións moi tráxi
cas nos ultimes meses. 

O TRANSPORTE ESCOLAR é sempre unha das teimas do 
novo curso, e non é para menos ... A remates de curso, vinte
sete millóns de estudantes de EXB e FP (os de BUP non teñen 
transporte gratuito), terán utilizado o transporte escolar que 
contrata a Xunta. Arredor de dous mil coches todolos días nas 
nosas ruas e· corredoiras, cargados de nen os, esixen outro 
control e vixilancia do que se viña facendo. 

SURAFRICA E GALICIA non só estan emparentadas pola 
nosa solidaridade cosque alí son asoballados .. . , hai moitos 
galegos que traballan naqueles mares. A empresa de Vigo, 
Pescanova, ten fortes raíces económicas naquel país. Nos 
astelei ros de Vigo hai encargados catro barcos para Africado 
Sur, e máis de t res mil españois estan pendientes do que alí 
aconteza debido ó seu traballo na pesca. 

MEXICO é a cidade máis grande do mundo -dezaoito mi
llons de habitantes e vende sofrir un dos terremotos máis 
violentos deste século. Este país sofre as consecuencias dos 
movimentos de terra desta franxa do Pacífico que nos faí 
lembrar aquel arrepiante terremoto que asolóu a cidade de 
San Francisco. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

NA ·ESCOLADO AMOR 

Se es home e tes mu/fer, 
se es mu/fer e tes home, 
considérate feliz, 
estás cumplindo devotamente 
co primeiro mandamento de Oeus: 
facervos dous nunha soa carne. 

Goza coa túa parella: 
coa súa compaña, coa súa palabra, 
co seu consola, co seu atento, 
coa súa risa, cos seus bicos, 
cos seus abrazos, co seu sexo, 
co seu carpo e co seu espirito. 

E a compañeira ou compañeiro 
que Oeus che deu. 
O seu primeiro e mellar regalo. 

Se tes home ou mu/fer, 
aprende a dar e recibir, 
a fa/ar e escoitar, 
a perdoar e ser perdoado~ 

Zurce cada noite con paciencia 
o pano do amor 
gastado quizabes co trafego da xornada. 
Que nunca se poña o sol 
sobre o teu corazón enrugado. 

Fai do teu namoramento 
unha escota diaria de amor, 
para que afíne-los teus amores 
cos peregrinos 
que pasan diante da túa casa, 
sen ter onde pausa-la cabeza. 

Foi do teu amor 
unha escota de liberdade. 
Recorre con el o longo camiño 
que leva ó corazón de Deus, 
e á construcción dunha terra máis xusta. 

Domingo27 
do tempo ordinario. 

A CUESTION DO DIVORCIO 

Achegaronselle algúns fariseus, preguntándolle para 
probalo, se lle está permitido ó home repudiará muller. El 
replicoulles: 

- ¿Que foi o que mondou Moisés? 

Respondeulle: 

Moisés permitíu despedila, dándolle certificado de 
divorcio. 

Dixolles Xesús: 

- Tendo en canta a dureza do vaso corazón, escribíu 
Moisés para vós esa norma. Pero desde o principio da 
creación fíxoos varón e femia. · 

Por eso deixará o home ó seu pai e mais á súa nai, 
uniranse coa súa mullere serán os dous un ha soa carne. O 
que Deus xuntou, que non o separe o home. 

Xa na casa, os discípulos volveron a preguntarlle acerca 
desto. 

El díxolles: 

- O que repudia á súa mullere casa con outra, comete 
adulterio contra a primeira. E se a muller abandona ó seu 
marido e casa con outro, comete adulterio. 

E leváronlle uns nenas para .que os tocase. Pero os 
discípulos rifábanlles. Mas Xesús, indignado por aquelo, 
dixo: 

- Deixade que os nenas se acheguen a min; non llelo 
impidades, porque deles é o Reino do Ceo. Asegúrovos 
que aquel que non reciba como un nena o Reino de Déus, 
non entrará nel. 

E abrazándoos, bendicíaos, impoñéndolles as mans. 

(Marcos 1 O, 2-16) 

- Xesús proclamando a dignidade do sexo, da unión do home 
e da muller, por se alguén non sabía recoñecer a súa grandeza ... 

- Xesús defendendo a dignidade da muller víctima na socie
dade do seu tempo dun machismo que aínda dura en tantas 
cousas entre nós. .. · 

- Xesús empatado na tradición do seu pobo, coñecéndoa e 
valorándoa, pero sentíndose libre frente a eta se era para medrar 
en humanidade ... 

- Xesús empatado na tradición do seu pobo, coñecéndoa e 
valorándoa, pero sentíndose libre frente a ela se era para medrar 
en humanidade.:. · 

- Xesús chamándonos a ter olios e corazón limpo coma o dos 
. nenos para preguntármonos cada día polos camiños do plan de 

Deus, o do amor... · 

- Xesús abrazando a eses que tan pouco contan na socie
dade, os nenos do seu tempo e do noso ... 

- Xesús, a súa ternura, a súa liberdade e a súa firmeza ... 
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A Mocidade Rural se organiza 

Os días 5,6 e 7 de setembro xuntá
monos en "A Regueira", Miño (Co
ruña), un grupo de animadores do in
cipiente Movemento da Moc~dade 
Rural Cristián Galega. Unha realldade 
polo de agora pequena, pois leva 
pouco tempo andando, pero chea de 
esperanza. 

Esperanza porque xa ten unha boa 
"prehistoria" de atrás, como nos con
tou Xoaquín Gómez , Barros, antigo 
animador da XARC de Galicia e vello 
(non en anos) militante nesto da mo
cidade cristián do mundo rural. 

Esperanza porque xa leva máis de 
cinco anos funcionando un move
mento semellante no estado español, 
especialmente por Castela-León e 
Extremadura, tal como nos contou 
Emiliano, que veu de Salamanca para 
compartir con nós a súa experiencia. 

Esperanza porque nos atopamos 
cheos de ánimos e irnos vendo como 
a mocid de rural arela canles para o 

u des nrolo. 

r s ollad 6 pasado máis recente 
xposición no diálogo do que é 

ducar desde a acción, propuxémo
nos como obxectivos para este ano: 
optar por un proceso de formación de 
militantes, en grupos, xa con rapaces 
de post-confirmación, como con mo
cidade doutra procedencia. Contac
tar con novas animadores, interesan
doos neste proceso común. E ir lo
grando encontros de zona que xun
ten os mozos e nos axuden a aunar 
esforzos. 

Tamén eleximos un equipo respon
sable para animar e coordenar os pri
meiros pasos e distribuir os primeiros 
materiais de traballo. 

11 Cursiño de verán do Movemento Rural 

Do día 28 ó día 31 de agosto pasado 
celebrouse o 11 Cursiño de verán do 
Movemento R~al Cristiano de Gali
cia. Durante catro días 30 persoas 
avaliámo-la actuación do Movemento 
durante o curso pasado, fixemos 
unha análise da situación do campo 
no momento presente, e, en conse
cuencia coa mesma, programámo-lo 
traballo para o curso 1985-1986. 

Os tres puntos nos que irnos 
concentra-la esforzo do Movemento 
para este ano son os seguintes: 

- Traballa-la militancia cristiana 
de base no mundo rural, con especial 
atención á formación de animadores 
do Movemento Rural. 

- Acompaña-lo proceso de adhe
sión ó Mercado Común, no senso de 
que, pasto que a entrada é inevitable, 
a ver como callemos información e 
formación ó respecto, e como organi
zamos accións concretas que nos 
permitan ir atopando camiño no me
dio da dureza que o Mercado Común 
vai supoñer para o agro galega. 

- E, finalmente, auna-los esforzos 
ó redor do mesmo proxecto de traba
llo que levamos adiante no Move
mento Rural. 

- O ánimo é grande entre a xente 
do Movemento Rural. Témo-la impre
sión de nos atapar nun momento 
clave que rompa dunha vez cos tan
teos e medos doutros tempos. A 
toma de responsabilidades variadas 
por parte de membros do Movemento 
cara á consecución dos obxetivos 
propostos, é unha boa garantía de 
que a causa anda por bo camiño. 

Os mozos pasárono ben e aproveitouse o tempo 

Acampada Xuvenil e Romaxe 85 

Paréceme que nunca esquecerei o 
aplauso longuísimo e cálido que na Ro
maxe deste ano, en Lobariz, pertiño de 
Ferrol o pasado 14 de setembro, lle adi
camos ó traballo da muller galega o de 
"tanta suor esquecida". Foi un estou
pido de agradecemento e de recoñece
mento que se extendeu ó traballo dos 
nasos antepasados, dos nasos labre
gos e mariñeiros, dos nasos intelec
tuais, dos que loitaron en diferentes 
movimentos de trabal lado res ou nacio
nalistas por unha terra máis humana. 
Foi un denunciar a situación de tantas 
mans paradas hoxe, foi unha festa de 
agradecemento a tanto traballo acu
mulado e un desafío para humaniza-lo 
trabal lo. 

"Fillo e Señor da terra". Unhas 6.000 
persoas nesta oitava Romaxe. Un día 
espléndido. Unha celebración pre
ciosa, sinxela e cuidadísima. Un día de 
festa e de encentro. Un ambiente de 
moita alegría. Un recordo imborrable. 
Unha cita para o ano que ven, en Ce
reixo (Pontedoporto) o día 6 de setem
bro de 1986. 

A acampada xuvenil. Uns días antes 
da Romaxe, desde o martes día 10, ta
mén en Lobadiz, continuando o cos
tume que empezamos o ano pasado, 
case 100 mozos e mozas de sitios moi 
diversos de Galicia, do campo e da ci
dade, estudantes e traballadores, vivi
mos un ha experiencia de convivencia e 
festa, de alegría e traballo, que para 
moitos será tamén un recordo gozoso. 

Rezamos co evanxelio, traballamos 
nos obradoiros da paz moi valorados 
por todos: "a paz como amor á natu
reza" (ecoloxismo), "a paz como anti
militarismo" (obxección de conciencia 
e pacifismo), "a paz entre os sexos" 
(feminismo), "a paz co propio pobo" 
(cultura galega), "a paz como traballo 
comunitario organizado". 

Fixemos festa, cantamos e rimos 
moito. Coñecemos xente de sitios moi 
distintos de Galicia e nos sentimos en
riquecidos coa variedade do naso 
pobo. Afondamos no noso ser galegas. 
Bañamonos na praia. Xogamr.s. Come
mos incómodos pero ben. E a gran 
maioría quedámonos citados para a 
Acampada do próximo ano en Cereixo, 
acompañando á que será novena Ro
maxe e terceira acampada. Que sexa
mos moitos máis: os xóvenes estades 
invitados. 
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A sardiña 

A sardiña, chamada o pan dos pobres, podemos dicir 
que é o único peixe que non falta. A súa fertilidade é tanta 
que por moito que se pesque sempre a hai. Os nasos 
mares ofrécena con fartura e, cada ano, aumenta o vo
lume de pesca. 

A sardiña pódese pescar ó "xeito" qu!3 son unhas redes 
voantes onde a sardiña ó pasar queda presa nas mallas. 
Estes aparellos pódense colocar a máis ou menos altura 
da auga segundo vaia camiñando pois pode andar a flote, 
entre augas ou no fondo. Pero este método non é rentable 
quedando xa poucos aprellos deste tipo. 

O método que máis se usa é o chamado " cerco" con 
aparello de uns cincocentos metros de longo por cento 
vinte ou cento cincouenta de altura. Cando a sardiña é 
detectada en cantidade, arrían o aparello que vai ro
deando o banco de peixes pechándoos polos lados e polo 
'fondo, para que as sardiñas queden atrapadas. Lago, só 
falta ir halando o aparello pra axuntalos peixes e cunha 
especie de truel grande, sobilas abordo e botalas en cai
xas ou nos departamentos que ten o barco. 

Pero o máis difícil non é pesca-la sardiña, senón vende
la. Porque cando se pesca pouco en temporadas que 
escasea, é cando a pagan, pero se hai abundancia, pode 
chegar ata oito pesetas o quilo delas. O mercado da sar
diña está nas mans de especuladores e as medidas que os 
mariñeiros poden tomar ó respective non son eficaces. 

Nestes momentos estase a experimentar o límite de 
capturas que é de dez toneladas por barco e día e tense 
estabrecido un precio mínimo de 20 pesetas o kilo, pero fai 
poucos días aínda se vendeu a 1Oea8 parasubproducto de 
fariña de pescado. 

Non vaia a ere-lo lector que os barcos sempre pescan 
dez toneladas por día. Nada deso, pois a maioría dos días 
non callen nada ou uns ·cantos centos de quilos. Sempre 
foi así por iso é preciso que o mariñeiro defenda os precios 
se quere vivir. 

O que causa verdadeiro noxa é o ver como un peixe tan 
rico en pro.teínas, que se pode cociñar de mil maneiras e 
que sempre é gustosísimo se venda o quilo polo precio 

dunha caixa de mistos. 
Outro fallo no precio deste peixe está na administra

ción. ¿Cómo un peixe cuio valor oscila entre 10 e 20 
pesetas chega ó mercado a 100 ou a 150? ¿Cómo ha
bendo tantos fogares infraalimentados pode ser utilizada 
a sardiña para subproducto?. 

Coas causas así, os mariñeiros xogan coa vida por case 
nada ou por un cacho de pan, mentres outros que dormen 
tranquilamente no leito, por un pequeno traballo gañan 
máis ca todos eles. 

Por todo o dita, vese ben claro que se precisa unha 
reestructuración do sector pesqueiro con vías de comer
cialización para non estaren á mercede dos intermedia
rios que son os que de verdade arriman a ascua á sua 
sardiña. 

Francisco L. Mariño 
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A reforma da Lei de Seguridade Social (3) 
Rematamos hoxe con un cadro explicativo este estudio sobre a Reforma da Leí de Seguridade Social qu,e viñamos publicando 

nas últimas semanas. 

SITUACION ACTUAL 

- Por enfermidade común, 5 anos de 
cotización dentro dos 1 O anteriores á pen
sión. 

- En accidente non laboral, accidente 
de traballo, ou enfermidade profesional 
non se exige cotización previa. 

-A base reguladora calcúlase sobre as 
cotizacións dos 2 anos anteriores á invali
·dez. 

- Garantía de pensións mínimas para 
Gran Invalidez e Invalidez Absoluta. 

-Aumento na pensión e un 30% a un 
50% a cargo das emprésas no caso de fal
ta de medidas de seguridade. 

- Baremo indemnizatorio en caso de 
lesions non invalidantes. 

- Invalidez Permanente Pan;:ial, con 
dereito a 24 mensualidades de indemniza
ción. 

- Non hay participación sindical nas 
Unidades Médicas de Valoración. 

lnválidez 

PROPOSTA GOBERNO 

- Cotización de un máximo de 15 e un 
mínimo de 5 anos, 3 deles estarán nos 10 
anteriores á inválidez. 

- En accidente laboral esíxese 5 anos 
de cotización, dos que 3 serán dentro dos 
1 O anteriores. 

- Calcularase a base reguladora sobre 
a cotización dos 8 últimos anos. 

- Desaparecen as garantías de pensións 
mínimas. · 

- Este aumento cobrarao a Seguridade 
Social , non o traballador. 

- Suprímese. 

- Suprírnese 

- Non hay participación· sindical nas 
Unidades Médicas de Valoración. 

ALTERNATIVA 

- 5 anos de cotización en toda a vida la
boral. 

- Mantera situación actual. 

- Mantera situación actual. 

- Equipara a invalidez Absoluta e Gran 
Invalidez ao salario mínimo. 

- Mantero aumento nas pensións dos 
trabal lado res. 

- Mantelo, pagándoo as empresas, non 
a seguridade Social. 

- Mantera situación actual. 

- Que se reconoza a participación e 
control sindical nas Unidades Médicas de 
valoración . 

. CREDITOS 
PARA CRECER 

Caixa Galicia ere no futuro 
3.000 mil1óns 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 dos nosos sectores produc
tivos depend.e o éxito da nosa 
integración na CEE. 

Para favorecer o desenrolo 
da industria, o comercio, agri
cultura e pesca da nc.•a Comuni
dade; CAIXA GALICIA ofrece 
solucións concretas para novas 
inversións. 

OS CREDITOS DE 
REGULACION ESPECIAL fáci
les de conseguir e amortiz::lr . 

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

Estudiaremos a solución 
mellor para vostede. 

• © 

Créditos para todo~ e. para todo. 
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SITUACION ACTUAL 

-1 O anos de cotización mínima para ter 
dereito á pensión, e 2 anos nos 7 anterio
res á de xubilación . 

- Cálculo da pensión sobre o cotizado 
nos dous anos anteriores á xubilación. 

LABORAL 

Xubilación 

PROPOSTA GOBERNO ALTERNATIVA 

-15 anos de cotización mímima. Dous -manos. Suprimiraesi}(encia de coti-
deles terán que ser dentro dos 8 anteriores zar 2 anos anteriores a xubilación . 
á xubilación . . 

- Cálculo da pensión sobre o cotizado - Cálculo da pensión sobre o cotizado 
nos 8 anos anteriores a xubilación. nos dous últimos anos anteriores a xubila

ción. 

- A partí r de 1 O anos de cotización a - Non explican cal vai ser o porcentaxe. - Mantero sistema actual. 
pensión será do 50% do cotizado, suman-
do un 2% por cada ano cotizado a maiores 

- Revisión anual fixada polo Goberno. -Garantízase a revisión anual das futu- - Revisión automática das pensións. 
ras pensións, pero non das actuais. 

- ldade de xubilación : 65 anos: - ldem. - Redución paulatina da edade de xu-
bilación hastra 60 anos. 

- Garantías de pensións mínimas. - Non se garantiza - Equipara a pensión mínima co salario 

SITUACION ACTUAL 

- Cotización mínima de 500 días nos 5 
últimos anos anteriores a morte, en caso 
de enfermedade común. 

- Non se esixe cotización no caso de 
accidente non laboral, ou enfermidade 
profesional. 

- Compatibilidade con calquera renta 
do traballo ou pensión de xubilación ou 
invalidez. 

- A cuantía da pensión será o 45% da 
base reguladora. 

-A base reguladora calcúlase sobre as 
cotizacións dos 2 últimos anos anteriores 
á morte . 

...:__Garantía de pensións mínimas. 

Viudedade 

PROPOSTA GOBERNO 

-1.800 días de cotización para martes 
por enfermedade común. 

- ~00 Días no caso de accidente non la
boral. 

- lncompatibilidade con ingresos pro
cedentes de rentas de trabal lo, ou con cal
queira pensión, ou baixa laboral, ou de
sempleo. 

- A cuantía será do 50% da base regu
ladora. 

-A base reguladora calcúlase sobre as 
cotizacións dos 8 últimos anos. ' 

- Suprímense as garantías. 

mínimo. 

ALTERNATIVA 

- Mantera situación actual 

- Mantera situación actual. 

- lncompatibilidade con ingresos su
periores ao 2% do salario mínimo inter
profesional. 

- Mantera situación actual. 

- Mantera situación actual. 

- Equiparación da pensión ao salario 
mínimo. 

Nas pensións de Viudedade, aparecen ademáis dous apartados novas, que son: 15 anos de cotización nos supostos de morte sin 
estar en alta; e a segunda: Ter máis de 45 anos ou estar incapacitado para o trabal lo. 

Prestacions por defunción, matrimonio, nacimento de tillos, e puntos por muller quedan suprimidas. 
Coidamos que esta Lei , é a Leido recorte das pensións, ou da 

rebaixa das pensións, e como podedes observar o recorte é 
grande; os pensionistas .do ano que ven, vanse atopar coa dura 
realidade de peores p~nsións , subida do coste de vida. 

Con esta reforma vemos que un af.iliado á Agraria, non tería 
dereito a pensión de xubilación namais que condo tivera 15 anos 
cotizados. 

Non están garantizados os mínimos das pensións, polo que 
soio cobrarán o porcentc«e do cotizado, desentendéndose o go
berno de subilas cada ano. 

Vaise exisir asimesmo en caso de accidente; unha cotización 
polo menos de 5 anos. 

- A viudedade non se cobrará a non ser que t ivera máis de 45 
· anos, ou estivera incapacitado para o traballo. 

- E ternos que fixarnos, ademáis, que coa nova ley vaise 
calcular a cuantía da pensión tendo en contaos 8 anos anteriores 
(actualmente eran os dous anos anteriores), po-lo que darán as 
pensións valores moito máis baixos que os actuales. 

Datos tomados de " Noticias Obreras" 
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J:. Autono~ia de Galicia . 
e a Autonomia de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aqui 
ós que somos de ' 
aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomia · 
que nos fai camiñar 
hacia o progreso nunha 
Galicia viva. o 

OP 

PUBLICIDADE 
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EDUCACION 

A prensa chega á escala 

"A prensa será, a partires deste curso, un 
instrumento de aprendizaxe na escala, gracías 
a un convenio firmado polo MEC (Ministerio de 
Educación e Ciencia) e a Asociación De Edito-

. res de Diarios Españoles (AEDE). Ambalas 
duas partes comprométense a promove-lo uso 
da prensa escrita nas aulas, ca fin de fomenta
/os hábitos de lectura dos alumnos, o seu espí
rio crítico e a sua tolerancia así como o aprovei
tamento dos periódicos como auxiliares peda
góxicos de diversas asignaturas. 

O MEC promoverá cursos de formación de 
profesores sobre a utilización da prensa na 
escala e publicará materiais sabor deste tema. 

A AEDE comprométese a facilita-las visitas 
dos alumnos ás instalacións dos periódicos e 
ofrecerá suscripcións a precios favorables ós 
centros escolares, facilitando tamén exempla
res de data vencida e fomentando a participa
ción de periodistas en cursos destinados a 
profesores". 

Cousas de agora 

Esta noticia aparecida nos periódicos a principios 
deste curso escolar fainos reflexionar sobre as no
sas relacións coa información. 

Teño escoitado moitas veces ós pais de nenes en 
edad escolar que non poden axuda-los seus fillos 
nas tarefas escolares porque non saben "estas cou
sas de agora". Eu creo que a maioria dos pais saben 
moitas cousas, o que pasa é que a forma que ten a 
escola de presenta-los temas resúltanos extraña e 
non identificamos o que alí se fala coa vida que 
levamos. Quero dicir que, por exemplo, fálase de 
cultivos pero o que se explica pouco ten que ver co 
que podemos ver o noso arredor. O problema non é 
da falta de sabiduría dos pais senón da pouca intui
ción dos mestres. De todos xeitos tamén o maior ou 
menor interés dos pais en axuda-los fil los ten algo 
que ver. 

Hai quen se esforza máis por entender que é o que 
se fai na escola e esixe que os mestres expliquen o 
que están a facer. Hai quen se da conta de que os 
traballos da casa son un bon medio para que peque
nos e mozos aprendan a discurrir e apliquen o que 
aprenden na escola na mellora da sua vida. 

Compre fomentar o hábito de lectura dos alumnos 

Prensa, pais e escola 

Pois esta noticia que recollemos hoxe é un ha cha
mada a non desentendernos do que pasa na escola. 
Se é certo que as escolas van tomar en serio este 
convenio podemos pensar que os pais teñen unha 
boa oportunidade de comparti-los traballos escola
res e un motivo para acercarse máis a miudo a este 
medio de comunicación que é a prensa. Aquí si que 
non hai excusa. 

Esta "causa de agora" está ó alcance de todos. A 
uns lugares chegará máis axiña que a outros, pero 
chega. 

Hoxe non podemos avanzar coa información do 
vecindario. E necesario ler. Coñecer o que vai pa
sando neutros lugares e crearmos unha opinión 
para ser capaces de mi llora-las nasas condicións de 
vida. Nesto sí podemos axudar. Esperemos que 
neste tema a escola aproveite a oportunidade que se 
lle ofrece. 

Marta S. 
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Lendo a Rosalía 
A segunda gran obra en galego de Resalía de 

Castro toi FOLLAS NOVAS. E un líbro composto 
todo el de poesías. Foi editado no ano 1880, pero 
a maioría dos poemas que contén foron compos
tos xa polos anos 1870-1871 , cando Resalía es
taba fóra de Galicia, en Simancas (Valladolid). 

Non hai mellor introducción posible a este li
bro que as palabras que Resalía puxo no prólogo 
do mesmo. Mirade como di: 

" Escritos no deserto de Castilla, pensados e 
sentidos nas soida::les da natureza e do meu co
razón , fillos cativos das horas de enfermedade e 
de ausencias, refrexan , quisais con demasiada 
sinceridade, o estado do meu esprito unhas ve
ces; outras, a miña natural d isposición (que n·~n 
balde son muller) a sentir como propias as penas 
alleas. iAi! , a tristeza, musa dos nosos tempos, 
conóceme ben , e de moitos anos atrás; mírame 
como súa, é outra como eu , non me deixa un 
momento. n 'inda cando quera falar de tantas 
cousas como andan hoxe, no aire e no noso 
corazón ". 

Algúf!S din : ¡miña terral 

Din outros: ¡meu cariño ! 

Mais ve que o meu corazón 

é unha rosa de cen follas, 

I este: ¡miñas lembranzas! 

I aquel: ;os meus amigos! 

Todos sospiran, todos, 

por algún ben perdido. 

i é cada folla unha pena 

que vive apegada noutra. 

Quitas unha, quitas dúas: 

penas me quedan de sobra; 

hoxe dez, mañán corenta, 

desfolla que te desfolla ... · 

E u só non digo nada, 

eu só nunca sospiro, 

O libro que hoxe empezamos a comentar ten 
cinco partes. A 1. titúlase ''Vaguedás". Dela re
coll emos estes dous poemiñas. Fixádevos con 
que formas tan sinxelas e fondas describe Rosa
l! os seus sentimentos. 

que o meu carpo de terra 

i o meu cansado esprito 

a donde quer que eu vaia, 

van comigo. 

¡O corazón me arrincaras 

desque as arrincares todas! 

Manolo Regal 

*cartas ó meu sobriño 

Querido sobriño: 
Non estou moi de acordo co que ti me dicías na última 

carta. 
Penso que cada quen é dono da súa vida sen que nin

guén vaia metérselle ne/a, e isa de tanto turrar pala xente 
para que vaia á misa non está demasiado ben. 

Non é que irá misa estea mal, o que acorre é que cada 
quén debe tace/osó se lle interesa de verdade, se o consi
dera algo proveitoso, se sente ou non desexos de ir. Os 
catecismos talan da "abriga 11 de irá misa, e tamén din que 
se trata do recordo dunha cea, da Derradeira Cea, ¿non che 
parece que se alguén vai abrigado comer o que lle pode 
pasar, cando menos, é que non lle aproveite a comida en 
absoluto?. /so cando menos, que ó peor lle fai mal. Eu co//ín 
hai anos unha enchente de tripas nunha festa, dende 
aque/a xa non é que non as probe, agora só con uli- lo cheira 
ó cociñalas xa se me estraga o estómago. 

Quizais pensaches algunha vez, espero que non, que hai 
certa xente mala, impía e antirrelixiosa, certos desgraciados 
que non pisarían unha igrexa nin para abrigarse aínda que 
caesen chuzos de punta. O mellar o pensaches, hai xente 
que o pensa así e así o di abertamente, polo menos son 
sinceros, pois ó parecer hai moitos outros que tamén o 
pensan aínda que calan a boca. 

De pensar isa pásase axiña a pensar outra causa: "e mira 
ti que bo son eu que non perdo misa, que vou sempre, que 
rezo, que fago, que desfago, que is to e que o outro. .. 11 

Agora irnos ve-la causa, pois cavilando un pouquiño ó 
mellar lle dámo-/a volta e virámo-lo carro. 

Hai pouco fíxose unha enquisa entre a xente moza, se
gundo os resultados de cada 100 persoas había unhas 17 
que non crían en Deus e non ían á misa, é /óxico. Desas 100 
había 20 que crían en Oeus e polo tanto ían á misa, tamén 
pode ser /óxico. Pero quedaba o resto, das 100 persoas 
quedaban 63 que tamén crían en Deus e sen embargo non 
ían á misa; isa xa non parece tan lóxico. 

lmaxina unha comida para 100 persoas, resulta que hai 
17 convidados ós que non /les apetece ir, non teñen fame 
ou non eren que haxa comida. Quedan aínda 83 persoas 
que si teñen fame, que queren comer, sen embargo só van 
20, ¿que é lóxico pensar?, ¿que as 63 que non van son 
imbéciles? se teñen fame deberían ir comer, ¿non sería 
máis lóxico admitir dunha vez que esa comida non é apeti
tosa, que non vai ben, que a xente non a quere porque 
posiblefTJente estea mal presentada? Porque fame hai, e 
que comer tamén. 

Querido sobrino, moitas veces non son as vinte persoas 
que van senón as sesenta e tres que quedan sen ir as que 
teñen toda a razón, e co(no se continúe así non vai ir á 
comida nin Deus, e ben sei o que digo. 

A ver se col/en a indirecta os camareiros (ti ben me 
entendes ¿non é?). 

Agarimosamente O TEU TIO SINGALA. 

P. S.: "Despois, botou auga nunha palangana e comezou 
a lavar/le- los pés ós discípulos, e a secárlle/os coa toalla que 
levaba cinguida " (Xn. 13, 15) 
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A historia dunha • meiga 

CAP. VII.- SOSPEITASE QUE A -MEIGA ÁDEGA ES
TEÑA EN POSESION DALGUN "TALISMAN DE LASA
LUD", HERDADO DOS VELLOS TEMPLARIOS. 

"A Ádega non é propiamente unha desas meigas 
arcanas que só matinan en facer mal. Non, non é das 
que teñen por única teima aquelo de: "Antes de me 
deitar, un novo dano hei de argallar' '. É máis ben unha 
meiga deríase que progresista. Quizaves o feito de ter 
unha cruz de cor lila debaixo da língua lle permite 
impar certas condicións benevolentes ó demo cando 
este que facer uso dela como intrumento do mal. Paño 
por caso, nunca lle deu por ser meiga chuchona, ou 
séxase: desas que zugan o sangue ós pequenos men
tres dormen ou os costras ás vacas antes parir. 

É certo que andivera o canto de que unha vez levara 
unha malleira en diferido por apaxearlle o ubre a unha 
vaca do país que secou ós tres días xustos do apaxea
mento, pero non tora certo. Daquela decíase que a vaca 
ó pouco de secar se cubrira de-inmundicias e que por 
consello dun menciñeiro lle botaran caladamente sa
bor das costas un mandil que lle pillaran á Ádega sen 
que ninguen soubese nada, ó que de contado pasaron 
as inmundicias. Lago sos donas da vaca comenzaron a 
zoupar xesteirazos no mandil sen ton nin son ata que se 
presentou a Ádega implorando que non lle zoupasen 
máis e prometendo que había de devolverlle o leite á 
teixa. Pero disque toi todo un canto que lle armaron 
algúns que nona vían con bos ollas. A quen, polo visto, 
lle pasou esto toi a outra meiga de Castroncán. 

Home, na súa longa vida tén feito algunhas falcatrua
das como boa meiga que é; senon, ¿que gracia lle tería 
selo?. Tén botado algunhas plagas de piollos, feito 
desbocar algunha egua, moscar xugadas de bois con 
carros de centeo, e causas así; pero debe quedar ben 
claro que todos estes mesteres· nunca os facía por 
propia iniciativa, senon a demanda de clientes. 

Destaca máis polos feitos sobogosos ca polos male
ficiosos. Porque ademáis de meiga é saudadora, que 
non tódalas meigas o son. 

Esta calidade de saudadora, ou de te-la capacidade 
de devolve-la saúde debea a nacer en día de Venres 
Santo. A esto chámaselle te-lo poder pala nacencia. Sí, 
cura especialmente co bato, salvo nos casos de escal
daduras. Nese casos quita o fago máis que nada co 
cuspe. E o asunto de ergue-la paleti lla non .tén segre-

dos para ela. Igual que pescuda homes e mulleres ex
traviados, tamén ergue paletillas a distancia. A moita 
distancia. Tenas erguido ata a dezesete quilómetros. 
Como, polo visto, a causa principal do decaemento de 
paletilla é un mal aire, pois ela cura deste mal tamén 
polo aire se as correntes son favorables. A distancia 
cura igualmente de escrófula, desentangaraña e seca 
as borrecas. 

Contoume en confianza un zarralleiro da Fontaneira 
que só se explica que poida facer todos eses milagres 
se está en posesión dalgún "Talismán de la Salud" dos 
que facían .os templarios alguimistas, herdeiros dos 
segredos de Alberto Magno ou asiduos lectores de " De 
Lapídibus lnsignioribus" de San Isidoro. 

Ese Talimáns veñen estando co·mpostos a base de 
celidonia ou pedra do ventre da anduriña, que cura a 
epilepsia, diamenté que protexe contra o insomnio por 
pantasmas; pedra alectoria extraida da peituga dun 
galo de catro anos, que calma a sede febril; corindón 
violado, crisoprasa, beleño, belladona e, sobre todo, 
mandrágora. Pero a mandrágora para que teña verda
deiros fluídos superlativos debe ser arrincada na pre
sencia dun can mauro estrelado de testa, debaixo dun 
patíbulo, ás catro da maña dunha noite de lóstregos. 
Podendo ser non debe faltar tampouco a artemisa, 
herba coa que se deron moito Marcelo de Bordeaux, 
médico de Teodosio o Grande, e Rutebeuf" . 

X. M. Carballo 
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Xosé Chao Rego 

Tres anos despois .... CONSULTORIO 
Rúa do Vilar, 37-39, z

SANTIAG<:J 

Irnos facer hoxe unha excepción ó Evanxelio e, -coa man no arado por mor de seguir para adiante-, 
botármo-la vista cará atrás· por ver se fixém?-lo rego fen feitiño. 

1 

¿ Lembrades? Era o 17 de outubro de 1982 e, no número 50 de IRIMIA, di ciamos: "Como compromiso 
da Quinta Romaxe de Crentes Galegas, celebrada no San Alb~rte, escomenzamos no Se~anario esta 
nova secdón: camiñamos con sinxeleza polos vieiras da fala para aprendermos mellor a nosa lingua". 

Vai para tres anos disto. Tres vellñas ás que lles poderiamos soprar para celebrármo-lo aniversario. 
-Pero, non; queda _aínda moito camiño o non hai que gasta-lo alento en mata-lo lume. En todo caso, 
mellar será soprar no rescaldo da lareira da nosa fala para que aviveza o lume donoso idioma. 

Hoxe fixemos un alto no camiño -vacación gramatical- para que cada quén se tome o pulso e cavile 
qüé é o que fixo desde aquela para anda-lo camiño da fala. A próxima semana falarémoslles ós pais que 
teñan nenas en idade de lles peñeren andadeiras. 

''A CARON'' 

Todo/os días des as 12, 30 

da mañan ata as 3 da tarde 

Na FM de RADIO 

POPULAR de LUGO 

PARA SABER O QUE 

PASA EN TODA A PROVINCIA 

Douscentos números son 
unha mostra xeitosiña 
de que lrimia é un semanario 
que, paso a paso, camiña. 

Cada semana esta moza 
estrea un novo traxe 
e peta ás nasas portas 
pra traérno-/a mensaxe. 

Naceu pobre e humildosa 
e hoxe anda potas medras; 
naceu nas fontes do Miño 
entre a auga e mailas pedras. 

Poida que estea medrando 
sen atapar aínda o xeito, 
pero, coma adolescente, 
a vacilar ten dereito. 

Se os irimegos lectores 
teñen fiuza e lle dan creta, 
chegará a ser señora, 
familiar, mais de respeto. 

Moitos crentes de Galicia 
teñen a lrimia por súa: 
cada semana aparece 
coma o re/ostro da lúa . 
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