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Tódolos nenos precisan o agarimo dunha familia 

i m0& facendo memoda: 

r ecobrando o ser ple¡o 
• que esqueclmos. 

1 moa sementando patda: 

man con man inxertandoa 
entre os veciños. 

i mos facendo outra histoda. 

a favor dos rebaixados e 
oprim.ldos. 

N.º 212, 29Decembro1985 - 5 Pesos 

Empezamos ben ... 

Por veces queixámonos de que o Nada/ .oerdeu sitio 
no corazón da xente. De que xa non hai o sentimento de 
solidariedade cos máis pobres polo que chama o "Oeus
feito-neno-pobre 11

• 

Se cadra algo deso hai na relación familiar ou veciñal. 
Pode ser. O que sí está claro é que eso pasóu este ano 
no "corazón 11 da clase política que nos goberna en 
Galicia. A X unta de A. P. esquence o "espíritu navideño " 
cando tala na linguaxe das medidas políticas. Esquence 
ós nenas, especialmente ós nenas menos favorecidos. 

A causa é así de clara: hai unha serie de nenas e 
nenas con graves problemas económicos, familiares, ... 
Os que a sociedade, a través dos organismos compe
tentes decide apoiar para dar/les un ambiente axeitado, 
para educa/os e, en definitiva, sácalos adiante. Estes 
nenas e nenas antes eran atendidos pala Caridade ou a 
beneficencia. Hoxe todos temas conciencia -e tamén 
figura na Constitución- de que teñen o dereito a unha 
infancia digna. O Estado, lago, debe facerse cargo deles. 

Hai tempo que está admitido por todos -os que teñen 
sentido común cando menos- que a solución menos 
mala será dar/les un ambiente semellante ó que se vive 
nunha familia. En toda España naceron na última década 
iniciativas nesta liña. Esas casas de familia son boa parte 
dos chamados "Centros Colaboradores 11 de Protección 
de Menores. O Estado foil/es pasando unha asignación 
mensual por nena para cubrir os gastos de alimentación, 
vestido,.. . Esa asignación viña senda pagada con 
regu/aridade. 

Foi así ata que a Xunta asumíu as competencias. Re
trasos sistemáticos, recorte de subvencións ... E chega
dos ó nada/ os nenas dos "Tribunáis" levan seis meses 
sen cobrar. E senon levan seis meses sen comer é a 
costa de apreta-lo cinto, de pedir créditos, de endebe
darse cos tendeiros e demáis proveedores, de non co
brar un peso os educadores polo seu trabal/o 
profesional ... 

E chegados o nada/ os educadores de pisos, os mem
bros dos equipos educativos, as monxas, ... todos deci
diron dicir: basta!. E denunciaron. E fixe.ron actos de 
protesta. E chamaron á prensa. E empapeláronse pala 
rúa. E reclamaron a atención dos parlamentarios 
galegas. 

Agardamas que cando esto ch~gue ó lector, o pro
blema estea solucionado. Entre tanto, e para ben, a 
conciencia solidaria de todos avanzou unha miguiña. 

Bon ano. 
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Cana dos eQuipos educativos dos centros colaboradores 
de Protección de Menores a opinión pública de Galicia 

Diante da .escandalosa situación de abandono que 
están aturando os nenas e nenas de Galicia dependen
tes de Protección de Menores e acollidos a centros 
colaboradores, por parte da Xunta de Galicia, os abaixo 
firmantes, directores e educadores destes centros, 
vense na abriga de denunciará opinión pública agra
vedade de todo o acontecido nos últimos meses. 

Denunciamos: 
1) Que os nenas e nenas mencionados dependentes 

dos Tribunais Tutelares levan seis meses sen cobraren 
as mensualidades coas que cubrir as súas necesidades 
máis elementais (alimentación, vestido, vivenda, ... ). E 
que os nenas dependentes de Protección levan de 
igual maneira tres meses sen cobrar. 

2) Estes retrasos non son casuais. Veñense produ
cindo sistemáticamente désde o momento en que a 
Xunta asumiu as transferencias de menores. 

3) As anteditas mensualidades ascende á cantidade 
de quinientas pesetas nena/día. Supoñen, xa que lago, 
unha cantidade ridícula, moi inferior o custe real de 
mantenimento digno dun nena o día de hoxe. 

4) Os centros colaboradores atenden no momento 
presente entre 75-80 por cento dos menores protexi
dos da Comunidade Autónoma Galega. 

5) O mantenimento día/nena nos centros propios ven 
saíndo entre 2.000 e 3.000 pts. reais (incluidos os sala
rios do personal) . 

6) O agravio comparativo se'ría xa evidente no caso 
de efectuarse regularmente o pago desas 500 pts. día
/neno. Pero faise escandaloso nun momento como o 
presente, no que as devanditas mensualidades non se 
chegan pagar. . . 

7) Dentro dos centros colaboradores estanse le
vando adiante as experiencias máis innovadoras e efi
caces, tanto na perspectiva pedagóxica como integra
dora do menor marxinal, en Galicia e no resto de 
España. 

8) Desde os diferentes despachos das Direccións 
Xerais da Xunta de Galicia competentes no tema dos 
pagos veñen toreándonos desde hai meses con falsas 
promesas de pago inminente. Queremos que se nos 
resposte con feítos concretos. , 

9) A situación actual dos menores e centros colabo
radores é extremadamente grave. 

Reivindicamos: 
1) O pago inmediato dos atrasos. 
2) A regulación mensual dos pagos. 
3) Que se respeten os dereitos adquiridos coa Admi

nistración antes das transferencias: Axudas económi
cas extra para equipamento escolar, regalos de Reis, 
cumpleanos, etc. 

4) Iniciación dun proceso de equiparamento econó
mico progresivo no custe global neno/dia cos centros 
propios da Aministración. 

5) Definición das líneas maestras da actuación da 
Administración Autónoma no campo de menores que 
incluía un convenio marco de actuación dos centros 
colaboradores. 

Firman: Aldeas infantís SOS, Lar, Millo verde, Nuevo Fu
turo, Mensajeros de Ja Paz, R. de María Mediadora, MM. 
Oblatas, MM. Trinitarias, ... 

COA XORNADA DA PAZ (1 de xaneiro) principiamos 
o Ano Internacional da Paz, e apostamos pala urxente 
tarefa de colaborar na educación do naso pobo na paz, 
que non é só manter as espadas en alto, a ver qué 
acontece ... é un proceso de educación cidadán que 
leve a romper con moitas cousas. 

ARMARSE ATA OS DENTES é andar para atrás no 
camiño da paz, e iso é o que veñen facendo os xendar
mes do mundo (presidentes de USA e URSS), a non ser 
nos pequenos respiros que supoñen as conversas de 
Xenebra. Están a ver quen pode máis: Usa chegóu ó 
non máis, co seu proxecto da Guerra das Galaxias, 
tamén gaña ós rusos en misís de cruceiro de curto 
alcance e tamén en bombas de gravedade, mentras os 
rusos gañan en misís de longo alcance, dos que agora 
estánse instalando en moitos dos países da Europa 
Occidental. 

EUSKADI vive en paz coma unha teima radical; a 
lgrexa daquela nación ven de ofrecerse coma media
dora entre o Goberno e ETA. Estes bispos que amasa
ron sempre un grande amor a súa terra, non se cansan 
de berrar desde hai anos que están "dispostos a cal
quer servicio e sacrificio para acadar unha paz que é 
unha necesidade urxente". 

A MILI tal como a están vivindo moitos dos nasos 
mozos é un atranco neste achegamento á paz. Suici
dios, accidentes, enfermidades ... , fálannos dun rexei
tamento de moita xente pala mili tal como está mon
tada. Segundo unha enquisa destes meses, o setenta e 
dous por cento dos soldados pensan que non querer 
facer a mili non é ser mal patriota, e máis da mitade dos 
españois matinan que a mili non é ser patriota, e máis 
da mitade dos españois matinan que a mili é un tempo 
mal aproveitado. 

A SERVIDUME DE ESPAÑA A EEUU quere facerse 
máis lixeira desde Madrid; no antigo réxime, os ameri
canos tomaron puntos estratéxicos nesta península 
como a Estaca de Vares, e hoxe hai doce mil cincocen
tos militares e mil seiscentos civís daquel estado nas 
diferentes bases españolas, 

CINCOENTA ANOS DESPOIS do comenzo da Guerra 
Civil , só paga a pena lembrala, para facer unha cha
mada a reconciliación entre todos, para que unha tra
xedia como aquela non voltea repetirse. 

UN PREMIO NOBEL DA PAZ E CONTRA A GUERRA 
ven de ser entregado no Día dos Dereitos Humanos (1 O 
de Nadal), á Asociación Internacional de Médicos que 
traballa para previr unha guerra nuclear, convencidos 
como están de que as guerras non abonda con lamen
talas, hai que tamén desarmalas desde a súa orixe. 

"EDUCAR PARA A PAZ" é un libro de John Paul 
Lederach , publicado pala Editorial Fontamara de Bar
celona que nos ten afeitas a obras vangardistas neste 
eido. O autor fai un estarzo moi grande por encamiñar
nos a todos na conciencia da paz. 

"NON AGARDES MILAGRES. ABRE CAMIÑO" é a 
tarxeta de invitación que ven de facernos Cáritas para 
unha Xuntanza sobar do paro, nos días 25-28 de Xa
neiro en Madrid ... E é que a paz xurde da xusticia, e o 
paro as inxusticias, a fame ... , son o mellar caldo de 
cultivo para a violencia. --~--~~ ""~- ~-=-----/'!--
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

NA FAMILIA DE XESÚS 

Quera enrestrar estes versos 
como enrestrámo-lo millo, 
verso a verso, espiga a espiga, 
pra chufar ó Picariño 
que nos trouxo a todos nós 
de Oeus Pai tanto agarimo. 

Feliz a mai que o paríu, 
feliz o pai que del terma, 
feliz a familia santa, 
fogar de tanta terneza, 
onde Xesús aprendeu 
/eccións de dura pobreza. 

Entre martelos e serras, 
entre porquiños e ove/las 
da man de mamá María 
tivo o nena as súas medras: 
medrou no carpo e en gracia, 
no saber e na obediencia. 

Senda querido de Deus, 
e de Oeus tan fiel amigo, 
aprendeu a ser máis libre 
có vento e ondas dun río, 
sen ningunha autoridade 
que lle coutase o camiño. 

Ante causas tan humildes 
e tan grandiosas ó tempo, 
/oubemos ó Oeus querido: 
levemos no pensamento 
estes comenzos do amor, 
sementes de vida ó vento. 

UNHA LUZ NA NOITE 

No misterio do Nadal os cristiáns celebrámo-la festa da 
nosa luz. Unha luz que Deus puxo nó medio da humani
dade, na nosa mesma . carne, dentro do corazón de cada 
.ser humán. . , ... - . . . · . 

Vivíamos ás e~curas, agora ternos luz. Gracias a ela 
podemos achegarnos ó misterio de Deus·e ó.misterio do 
h_ome~ calle sentido a nosa vida e o noso quefacer, descu;. 

· brimos que o plan de Oeus é levará meirande plenitude a 
realidade humana · abríndolle uns horizontes 
i,nsos.peitados. · · · " · 

DEUS-HOME:· HOME-DEUS .. 

Deus e o home atópanse ·en Xesucristo. Por iso para 
convertirse a Deus é necesario convertirse, .aquí e agora, 
ó home e á súa historia. ·Frente ó intentó de vivi-la fe 
nunha fuxida da _realidade;está a esixencia cristiana de 
atoparse con Oeus en Cristo no medio (iesta realidade. 

O conocementó do home en profundidade manifesta a 
Oeus ·e o conocemento ·de Deus revela e manifesta ó 
home. Que Deus se manifesta e condición indispensable 
para que o horrie quede· manife~tado e salvado. Deus. 
maniféstase para que o home se descubra e se vexa a sí 
mesmo. 

Domingo despois do Nadal 

A CRIANZA DE XESÚS 

Polas festas da Pascoa os país de Xesús ían tódolos 
anos a Xerusalén. E así, cando o neno tivo doce anos, 
subiron á festa, conforme ó costume. Pasados aqueles 
días, cando eles volvían, o neno Xesús quedouse en Xeru
salén, sen que os seus pais se decatasen. Coidando que 
iría na comitiva, fixeron unha xornada de camiño; entón 
buscárono entre os parentes e coñecidos. Pero como non 
deron con el, tornaron a Xerusalén para buscalo. E resulta 
que, ó cabo de tres días, atopárono no templo, sentado no 
medio dos doctores e dialogando con eles. Tódolos que o 
escoitaban estaban asombrados do seu talento e das súas 
contestacións. 

Ó velo, ficaron moi impresionados, e a súa nai 
preguntoulle: 

- Fillo, ¿por que te portaches así connosco? . Mira que 
o teu pai e máis eu andivemos cheos de angustia en busca 
túa. 

El respondeulle: 
- ¿Por que me buscabades? ¿Non sabiades que eu 

teño que estar na casa do meu Pai? 
Pero eles non entenderon a súa resposta. Baixou con 

eles a Nazaret, e vivía baixo a súa autoridade. 
A súa nai conservaba todas estas cousas no seu 

corazón. 
Xesús medraba en estatura, en sabiduría e en gracia 

diante de Deus e mais dos homes. 

(Lucas 2, 41-52) 
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BIBLIA 

¿Onde se atopa o, paradiso? 

¡Ai, se eu o suobera?. O mellar calábao, ben
querido señor que pregunta. De entrada compre 
saber que a imaxe do paradiso atópase frecuen
temente nas culturas do arredor da Biblia; non é 
algo exclusivo dos relatos bíblicos senón que 
formaba parte da cultura relixiosa dos pobos ve
ciños, cosque Israel estaba en contacto. 

Mil anos antes dos Patriarcas, na zona babiló
nica, un ha cultura importante -os sumerios- que 
seguramente tora asimilada polos antecesores 
de Abrahám, describía xa un país mítico e paradi
síaco que chamaban "Dilmún" coma un lugar de 
paz, onde os animais feroces vólvense mansos e 
onde non existen dores nin vellez ... Algo parecido 
ó soño do profeta lsaías cando imaxina a felici
dade dos tempos do Mesías (Is 11, 19). 

O SOÑO DA XENTE DO DESERTO 

Israel nace do deserto: sabe da sua orixe como 
familias ambulantes, nómadas, en busca da 
auga, atravesando deserto e estepas nos tempos 
patriarcais. Israel sabe que ven do deserto, que 
foi constituido en medio do deserto, cando a súa 
saída de Exipto. Israel coñece ben a dificultade 
do deserto: perde-lo camiño, morrer de fame ou 
sede, ser mordido por serpentes, aguantar tor
mentas. Israel sabe que o deserto é unha proba, 
un lugar de "tentación", símbolo da infelici
dade ... O deserto ven ser a imaxe dunha vida 
arrastrada, chea de dificultade. 

e, ar 1 

non se esco1ta ningún lé!!I:'~~~ 

E Israel cavila: ¿como é posible que o Deus 
Creador fixera unha vida tan arrastrada para o 
home? ¿de ónde ven tanta amargura e infelici
dade? ... A sua fe nun Deus de bendición, nun 
Deus bondadoso que ama ó seu pobo, só lle per
mite afirmar que "Deus creou ó home para ser 
feliz". 

¿E como imaxina un nómada do deserto, un 
pastor dos páramos, esta felicidade?. Po is así: un 
fermoso xardín, todo fértil, cheo de froitos para 
comer, con moitas fontes que saltan dende todos 
os recantos ... 

O TEXTO BIBLICO: Xen 2,8 - 17 

"Despois o Señor Deus plantou un xardín, en 
Edén, ó Oriente, onde coloca-lo home que for
mara. O Señor Deus fixo brotar do chan toda 
clase de arbres bonitiñas á vista e moi boas para 
comer ... De Edén saía un río que regaba o xardín, 
repartíndose dende alíen catro brazos ... Colleu, 
entón, O Señor Deus ó home e colocouno naquel 
xardín para que o labrase e coidase". 

E claro que o texto bíblico non está interesado 
en describir un país histórico. O texto bíblico 
quere deixar ben claro que cando Deus creou ó_ 
home, fixoo con intención de que fose feliz, desti
nado á felicidade: na linguaxe deles "colocado 
nun fermoso xardín". 

¿EXISTIU TAL XARDIN? 

Dende a Ciencia Histórica resulta imposible 
afirmar unha existencia do "Paraíso" comproba
ble históricamente. E certo que dous dos "catro · 
ríos" son identificables como o Tigris e o Eufra
tes, pero con esto non concluimos nada xa que se 
trata dunha concreción artificial que non permite 
máis conclusión: os restantes datos resultan ini
dentificables. Por eso, mellar é pensar que o 
texto bíblico usa simplemente unha imaxe clá
sica da súa cultura para talar da felicidade hu
mana, sin aludir a ningún xeográfico concreto. 

Así que, mellar que andará busca do paradiso, 
será crear ese paradiso no mesmo lugar onde 
vive o home: alí onde o home é real e autentica
mente feliz, alí está o paradiso. Non se pode bus
car un paradiso tora de nos, noutro país, porque o 
paradiso que Deus creou para o home, está a 
carón noso, se o home se esforza por non 
destroza-la felicidade que Deus, no seu plan 
creador, proxectou para o home. 

Dirixide as consultas a: Movemento Bíblico Diocesano Apdo. 36- 27080- LUGO 
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CONSUMO 

Productos Cárnicos (5) 
("OS SALAZONS") 

A técnica do salazón é un xeito de conservación 
da carne empregado polo home desde moi vello . 

O sal é un bo conservante, doado de acadar, e 
barato, que deseca os texidos animais e impide o 
desenrolo dosmicroorganismos que alteran a carne 
.e o peixe. 

As carnes tratadas pola acción do sal pódense 
conservar por longo tempo. Así as economías fami
·liares empregan desde hai moitos anos este sistema 
coas carnes das matanzas que non son obxeto de 
consumo inmediato. 

Os productos cárnicos en salazón máis espalla
dos en Galicia proceden dos parcos e son: 

- O xamón, pata trasei ra do porco, salado en 
seco e afumado. 

- O lacón, pata dianteira do parco, salada. E un 
producto típico galega. 

- A panceta, touciño entrevetado fresco, salado 
ou adobado. 

- O bacon, panceta afumada. 

Condicións para un bo salazón 

Para facer un bo salazón as materias primas em
pregadas teñen que ser de moi boa calidade. 

Como xa dixeramos ó talar dos embutidos, os 
animais teñen que pasa-la inspección do veterinario 
antes e despois do sacrificio. 

A alimentación do parco é moi importante para . 
acadar un bo producto final. E moi aconsellable 
un ha dieta rica en ferro para lle dará carne un ha boa 
coloración bermella. Antes do sacrificio hai que 
coida-las condicións de descanso dos animais. Evi
tarlle situacións de fame ou sede, excitación, fatiga 
ou febre, porque son causa dun mal curado e de 
mala conservación. · 

No proceso de salazón hai que coidar de xeito 
especial a calidade do sal, evitando a contamina
ción ou deterioro tanto do sal seco como das 
salmoiras. 

Do proceso de afumado 
haino que facer sempre 

a baixas temperaturas. As 
madei ras non deben ter 

nin punturas nin barnices, 
nin ser madeiras resinosas. 

Un bo lacón salado razón de moitas cheas testigo 
noutrora caciques comprados 

Non son aQonsellables as madeiras de pino nin as 
dos xuncos. As mellares son as de espiño e de 
carbal lo. 

Almacenamento e conservación 

O almacenamento dos salazóns hai que facelo· 
lonxe de sustancias que desprendan ulido, coas 
pezas penduradas, sen contacto dunhas con outras, 
nin con p::iredes, teito ou chan, en lugares frescos. 

Nos salazóns pódense dar casos de putrefacción 
cando as carnes proceden de animais cansos, 
cando non hai boa hixiene na matanza, cando o sal 
está contaminado ou cando o proceso de salazón é 
incompleto. 

A putrefacción detéctase porque a carne calle 
aspecto verde ou gris, vólvese mol, a superficie da 
peza mostra tacto untuoso, e, xa nos procesos avan
zados, a carne fede. 

Na comercialización' de salazóns procedentes de 
matadeiros industriais hai que prestar atención ós 
marchamos sanitarios que debe levar cada peza e 
garantice a sanidade do producto. 

Carmen López Muñoz 
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A xestión das explotacións agrarias (continuación) 

No artículo anterior dicíamos 

que para facer un ha boa xestión Os datos económicos hai que ex

da nasa explotación agraria ha- presalos en forma de "indices" 

bía que ter en canta o seguinte: 

1 º.- Coñecer ben a nasa explo

tación. 
Se un gandeiro nos dí que 

"mantén 20 vacas"; · que vende 

84.000 litros deleite o ano ou que 

as súas vacas comeron 20.000 

grs. de penso ó ano, non nos está 

dicindo case nada. En cambio, se 

nos di que mantén 2,6 vacas por 

Ha; que producíu 4.200 litros de 

leite por'vaca e ano ou que as 

2º.- Levar anotacións conta

bles. 

3º.- Coñecer datos doutras ex

plotacións para poder establecer 

comparacións. 

INDICES DE XESTION DE (EXPLOTACIONS LEITEIRAS 
DO NORDE DE LUGO (ANO 1984) 

1 2 3 

1.- Superficie agríco la útil (S .A.U .) .. 4,5 6,5 6 

2.- Prado natural % .......................... 25,38 50 

3.- Prado artificial% .............. ........... 66 ,66 43 ,84 20 ,83 

4.- Maiz forraxeiro-val li co % ........... 33,34 30,78 29 ,17 

5.- N.º de vacas .... ........................ .... . 13,47 19,01 15,52 

6.- Vacas/ Ha ..................................... 2,99 2,92 2,58 

7.- U.G.M ........................................... 16,63 29,97 19,83 

8.- U.G.M./Ha .................................... 3,69 4,61 3,30 

9.- Litros deleite/ vaca .................... .. 4.959 5.023 4.430 

10.- Litros deleite/Ha . ...................... 14.846 14.690 11.461 

11 .- Kgs. de pienso/vaca ................. .. 1.303 1.528 1.076 

12.- Kgs. de pienso/ litro deleite .... .. 0,26 0,30 0,24 

13.- Litros de leite/ kg . de pienso .. .. .. 3,80 · 3,28 4, 11 

14.- Ptas. abono/Ha ................. .. ....... 24.198 10.921 10.290 

15.- Veterinario + menciñas/U.G.M. 1.136 2.613 711 

16.- Ptas. leite/ Ha ............................. 479.390 510.798 384.500 

17.- Gando vendible/Ha ................... 163.391 226.769 81 .166 

18.- Producto Bruto/ Ha ................... 631.186 733.250 448.781 

19.- Marxe Bruto/ Ha ...................... 421.372 453.007 337.189 

20.- Marxe Bruto/vaca ................... 140.770 154.894 130.356 

21.- Marxe Neto/Ha ........................ 292.150 332.896 278.057 

22.- Marxe Neto/ vaca ..................... 97.600 113.825 107.496 

23.-Marxe Bruto sobre pienso/Ha. 363.047 359.142 298.151 

24.- Precio do leite ............................ 32,29 34,77 33,54 

25.- Precio do pienso ...... ........ ........ 29,81 33,93 30,98 

4 

12,27 

14,67 

65 ,19 

20,14 

24,13 

1,96 

33,43 

2,72 

5.116 

10.062 

1.029 

0,20 

4,96 

22.609 

1.977 

351 .632 

79.136 

419.812 

310.874 

158.078 

244.909 

124.535 

283.851 

34,94 

33,44 

súas vacas comeron 1.000 grs. de 

penso por vaca e ano xa nos está 

dando uns "índices" que pode

mos comparar con outros gan

deiros. 

Indices económicos mais impor

tantes para facer xestión 

Levando anotacións contables 

podemos sacar_ moitos "indices", 

pero para facer xestión os máis 

importantes son os seguintes: 

-Vacas Ha. 
- Litros de leite/vaca. 
- Litros de leite/Ha. 
- Qgrs. de pienso/vaca. 
- Qgrs. de pienso/litro deleite. 
- Pts. abonos/Ha. 
- Pts. de leite/Ha. 

- Producto bruto/Ha. 
- Marxe bruto/Ha. 
- Marxe bruto/vaca. 
- Marxe neto/Ha. 
- Marxe neto/vaca. 

¿Quen pode axudarlle a facer 

xestión? 

Se vostede está interesado en 

levar anotacións contables, pode 

poñerse en contacto coa Axencia 

de Extensión Agraria da súa co

marca onde lle informarán. 

Xesús Mundiña Acebo 
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Delincuencia e Drogas 

Seguindo o plan que nos sinalamos de propor
cionar un ha información limpa, 9bxetiva e de qui
tamedos sobre o fenómeno das drogas, diciamos 
na páxina da semana pasada que o número de 
consumidores de drogas non era tan catastrófico 
como se desprende do sensacionalismo co que 
os medios de comunicación tratan este problema 
e, ademais, que a meirande parte dos usuarios de 
drogas non teñen lugar, precisamente, entre os 
mozos, senón entre os adultos, polo abuso das 
drogas "legais" que estes consomen, tais como o 
alcohol, tabaco, menci ñas etc ... 

¿Son violentos os drogadictos? 

Outra idea equivocada que esta semana quere
mos tocaré a afirmación de que os drogadictos 
son uns delincuentes, uns chourizos. 

¿Que estudios se fixeron para afirmar esto?. 

Os poucos datos que ternos sobre este tema 
· proceden dos informes policiais que, unha vez 
máis, son espallados polos medios de comunica
ción e os discursos de certos policías de forma 
moi sensacionalista. 

Está claro que as drogas constitúen unha pro
blemática social, pero non é menos certo que 
este fenómeno se :convertíü en burro de carga 
dunha sociedade q1Je non é capaz de se enfrentar 
dunha forma eficaz cos seus problemas. 

Existen probas concluíntes que relacionan o 
consumo de certas drogas coa violencia, pero 
non todos os que toman drogas se volven violen
tos. E moi probable que as drogas fagan surxi-la 
violencia agachada · que se atopa nalgunhas 
persoas. 

Violencia do alcohol 

Debemos facer notar, sen embargo, que aque
las drogas usadas preferentemente polos mozos 
como son o Cannabis e os seus derivados (ma
rihuana e Hachis) e os Opiáceos (martina, he
roína, metadona), non son drogas que se poidan 
relacionar coa violencia no que o seu consumo se 
refire, xa que os seus efectos físicos e psíquicos 
tenden a producir somnolencia, inactividade e 
efectos letárxicos, mentres que non pasa o 
mesmo co alcohol, droga que xenera unha mani
festa agresividade, que o digan senón tantas e 
tantas mulleres maltratadas e golpeadas polos 
seus homes cunhas "copas de máis", tantos e 
tantos nenas, fillos de pais e nais que beben de 
máis. 

E certo que aqueles mozos consumidores de 
drogas "duras" como a heroína, poden chegar a 
cometer delitos violentos cando se ven privados 
das drogas a fin de acadar cartas para mercar 
droga, pero, repitámolo, non é a droga en si, 
senón a necesidade dela o que empuxa a incurrir 
en delito. 

Pódolles asegurar que despois de case cinco 
anos trabal landa con "drogodependentes" , a 
miña experiencia tenme ensinando que é moito 
maior a violencia de todo tipo, levada a cabo por 
aquelas persoas que beben de máis, con idades 
que sobrepasan os 35 anos, persoas que están 
casadas e con fillos, que as de mozos drogadic
tos. menores de 25 anos. 

A lei para o delito 

Desgraciadamente a lexislación existente res
pecto do tema das drogas é moi floxo, e a esto 
engádese unha notable confusión na súa aplica
ción que vai causar máis daño e xenerar máis 
problemas que as mesmas drogas contra as que 
se dirixe. ¡Cantos mozos, sen antecedentes pe
nais, enviados ó cárcel, polo seu problema de 
dependencia ás drogas, non se poñen con con
tacto co mundo do delito, saíndo da cadea con
vertidos, quizabes, en delincuentes. 

A nasa sociedade ante esta problemática bota 
man do castigo, da represión, no canto da éduca
ción, do tratamento en fondura das persoas afec
tadas, pechando así un círculo vicioso , que máis 
que potencia-la integración social parece 
fomenta-la educación para o delito. 

Doctor Manuel Varela 
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UNHA REVISTA POPULAR 
, 

UN BON REGALO, UNHA SUSCRIPCION 
, . 

SE OUERES LE.R. IRIMIA iSUSCRIBETE! 
Quero 1U1Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Pagarei p<>r: 

O Tramferencia á Caixa de Aforroe de Galicia: 
Por un ano O 

Precio da suscripción 
- Suscripción por 
un ano - 1.300 pts. 
- Suscripción real 
1.800 
- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde. O Vilalba, Conta n. 04950/0 

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

Nome .•...•........•.... ~ ..........•..................................•............... 

Rúa ou Parrcxiuia ............................................................ . 
Vila ou Axuntani~nto ..................................... Provincia ..... ~ ............. . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 

NOTA: Rogamos os nasos lectores, o pagar a suscripción do ano, que IRIMIA véndese a 25 pts., 
cando costa cada número mais de 30 pts. polo que agradecémoslles que se acollan os que poidan a 
suscripción de apoio ou ó menos a suscripción real, para que os que non poden queden na vella 
suscripción ¡ E facede canto antes as vasas transferencias co pago deste ano! Os reembolsos resultan 
caros e costosos. 

1 .. 



IRIMIA-9 
---~--------------EDUCACION 

Calendario dos nenos 
Sempre que estiña aparece a posibilidade de 

poder ver de novo o sol. Ese sol que fai solecer as 
plantas ou ese sol que quenta as ganas de vivir e 
que ven dos amigos, dos veciños, dos que se 
esforzan en darlle ás causas un alento diferente. 

Chegou ata nós ese sol momo, da man dun 
grupo de mestras e mestres. Boas xentes que se 
dan en chamar a sí mesmas "grupo Estiño" e que 
elaboran tódolos anos un calendario entrañable. 

Entrañable polo moito que se achega ás cau
sas, á xente, ós días e horas do naso país. Entra
ñable tamén porque son os debuxos dos nenas 
os que dan carne e esquelete ó calendario . 

Nenas rurais. Eses nenas últimos na lista do 
" porvir", do ser " un home no día de mañán " . 
Esquencidos dos planes das consellerías de edu
cación. Da xenio velos trazando as liñas colorea
das da súa propia valía da creatividade e a capaci
dade humana que tamén medran (¿que raro? -
dirían algúns) en: A Graña, Villarente , Arcillá, 
Castelo , Chao de Pousadoiro , Guilfrei , lncio, 
Teixeira. 

Ogano fan memoria de Castelao. Doutras vol 
tas foran os labores do ano, os refráns, Resalía .. . 
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao cumpre no 
1986 o centenario do seu nacemento. E atopa 
frescura e presencia nesta obra infantil : " Investi
gamos na sua obra, na sua vida, no seu labor 
político e social. Parece coma se Castelao sobre
saíse na escala dun xeito especial " . 

A venda do calendario proporciona uns aforras 
para pagar MIUZALLAS, a revista dos nenas des
tas escalas. Tamén para subvencionar esa excur
sión anual que axuda a abrir mentes e ollas cando 
alguén, con agarimo e esforzo, poñen nelo o pulo 
necesario. 

Bon ano cativos. Bon ano Galicia. Bon ano 
ESTIÑO. xosé Lois 
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buzón 

l"''~ 
t Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
~ .. LAGOA - Abadín (Lugo) 

Sr. Director: 

Veño seguindo a evolución da publicación desde o seu nace
mento , desde hai xa algún tempo observo algúns síntomas que, 
ó meu entender, poden perxudica-lo noble praxecto inicial. 

O que quera suliñar neste escrito é o seguinte: 
En primeiro lugar, paréceme que nos últimos números vense 

"cargando moito o bombo" con asuntos de contido eclesiástico, 
dando a impresión de querer incrementa-la súa porcentaxe. Se
ría lamentable que a revista deixara de ser unha publicación 
progresista de carácter xeral, cunha óptica cristiana, para se 
convertir noutra causa, perdendo interés e adeptos. 

Tamén quera referirme á cada vez maior presencia de redacto
res e colaboradores vinculados a un partido político, contra o 
que nada teño, pero tal feíto crea certo malestar e preocupación 
entre todos aqueles que, senda nacionalistas independentes na 
precura da unidade do nacionalismo galega por riba de persona
lismos e rencores mútuos, saudamos con esperanza a creación 
dun medio que declara a súa contribución a tal praxecto "fráxil e 
delicado", diría eu, pero sumamente importante para que ande
mos todos con máis prudencia. 

Reciba un saúdo e adiante. 
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Un casamento en Delemont - Suiza (Continuación) 

En Delémont tamén está Ser

vando. Servando é o crego encar
gado da Misión Católica Espa

ñola que atende á comunidade 
católica emigrante (e tamén á na
tiva) da capital do Jura e da maior 
parte do Cantón. 

Nado en Castroverde (Lugo) xa 

leva uns sete ou oito anos en 

Suíza, pero antes xa botara uns 
dez (non me lembro .ben dos 
anos) con comunidades que
chuas do altiplano boliviano. Ser
vando é moito máis có crego dos 

emigrantes: el é un emigrante 

máis e convive con todos eles 
coma un máis; non consente dife

rencias de trato (cupa-chata o 
"don" cando alguén lle pon ó seu 

nome) e alégrase con todos 
cando hai festa, e mesmo anímaa 
se é preciso. Xente que en Galicia, 
estou por dicir, que non pisa nin a 
igrexa da súa parroquia, en Delé

mont anda co crego todo o día. O 

crego ábrese a todos dando en
tei ra confianza: hai algúns que 
-tal vez por contraste coa rexedez 
e distanciamento do seu párroco 
de Galicia- col len "confianzas", 

sobrepasándose, pero a maioría 
defenderíano se o precisase con 

unllas e dentes. 

CASAMENTO EN GALEGO E 
FRANCÉS 

Servando -¡como non!- foi o 

oficiante da ceremonia do casa
mento de Xosé María e Sylvia e, 

por desexo expreso deles e ta
mén seu propio, preparou a misa 
e a ceremonia nupcial en lingua 

galega. Fixo unhas copias a má
quina que despois distribuíu en

tre os asistentes galegas para que 
dixerámo-las respostas oportu
nas_. Un galega moi enxebre e ben 
escrito; téñ()se en canta que el 
permanece aillado de Galicia 
desde hai moitos anos e nin se
quera. tiña noticia da existencia 

de publicacións coma "Encruci
llada" ou "lrimia". A misa e a ce
remonia da boda foron, lago, en 
bilingüe galega-francés, pero 
non ó efecto de traducción simul
tánea, senón ó tanto por cento; 
un tanto por cento do que ó naso 

idioma levou con seguranza a 
mellar tallada: polo menos un 

75%, quedando para o francés o 
resto. Penso que alí non estivo a 
lingua nacional de Galicia en si
tuación de inferioridade, senón 
todo o contrario. ¡Que paradoxa 
se pensamos nos escasos casa

mentos que se fan na propi<:t terra 
no naso idioma propio!. E de que 
non haxa máis non sempre é res
ponsabilidade dos contraíntes: ¡a 
de veces que o oficiante di que 
non quere ou se escuda en que 
non sabe .. . !. 

Foi a penas unha semaniña, un 
tempo moi curto, pero dá unha 

sensación de esperanza e de al
borada de novas horizontes 
compraba-la situación de natura
lidade do uso do naso idioma en 
alternancia e perfecta harmonía 
cun dos máis importantes idio
mas de Europa e do mundo (se

gundo os discutibles cómputos 
de número de talantes, calidade 

de escritores e científicos, etc.). 
Pareceume atisbar unha certa su-

peración do histórico (pero non 

eterno) complexo de inferiori
dade idiomático galega ata con

seguir nalgúns casos situacións 
de bilingüismo ideal, non digló

sico. Naturalmente, o francés é a 
lingua de instalación dest~ Can
tón e, polo tanto, sempre ha de 
se-la primeira lingua para todo; 

pero moitos galegofalantes non 

se senten acomplexados usando 
públicamente o seu ·idioma nin 

esconden a súa condición como 
soen facer na sua propia casa. 

Por: XEITO 

¡FELIZ ANO 1986! 
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Xosé Chao Rego 

Panxoliñas ante.o pesebre CONSULTORIO 
Rúa do Vilar, 37-39, 2-

SANTIAGf:J 

Si, señores, évo-lo presebe, así 

tal como soa por toda Galicia, e 

ben, porque do latín "praese

pium " non pode saír outra causa. 

Claro que alguén preguntará: ¿e 

lago por que non dicimos 

"probe" -causa que di moita 

xente- e si presebe, mentres que 

os casteláns din "pobre", pero ta

mén "pesebre?". 

Évos causa da etimoloxía ou da 

orixe da palabra. O que sucede 

1~86 

é que moitos t~ñen tendencia a 

facer brinca-las sílabas, coma en 

"probe", " frábica", "Grabiel". 

Pero este brinco de sílabas -que 

se chama técnicamente metáte

se- non sempre se fai estable e 

oficial na fala. Por exemplo, os 

casteláns fixeron metátese con 

"pesebre", pero o naso pesebre 

segue a palabra orixinal latina. 

Como habemos volver outro 

día sobre o asunto da metátese 

ou brinco das sílabas, ¿que vos 
parece. se hoxe nos botamos a 
cantar unha panxolina? Curiosa 
palabra que significa o mesmo ca 

vilancico, e que parece que ten 
que ver coas dúas primeiras pala
bras que San Tomé de Aquino 
compuxera coma himno para a 
festa do Corpus: "pange lingua" 
(canta lingua). ¿ Lembráde-los 
máis vellos cando cantabamos 
ese himno na exposición do San
tísimo? Pois xa o sabedes : por 
Nadal e Reis, panxoliña que te 

criou. 

'' Allo .. 1 t0TERt.JACIOtJAL :D~ · .. L,'PAZ ( Van ó portal de Belén 
o Ratzinger e mailo Boff, 
e alí atopan a Reagan 
sorríndolle a Gorbachov. 

Baten tamén con Carrillo 
bromeando con Felipe, 
mentres Fraga xa non di 
que España . vai a pique. 

O bispo Ramón Echarren, 
convence pouco a pouco, 
pra que firme o documento 
sobre a paz, monseñor Rauco. 

Coma anxos -pandeiro e gaita
os caciques de Galicia 
-haber hainos, coma as meigas
prometen facer xusticia. 

os labregos comen ben 
na gran mesa europea ' 
e os mariñeiros xa pescan 
máis ca no mar Galilea. 

E o nena Xesús, en tanto, 
deitadiño no pesebre, 
contento, pero malicia 
lle dean gato por lebre. 
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