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i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser p].ego 
• que esqueclmoe. 

1 moa sementando patJia: 

man con man lnxertandoa 
• entre os veciñoe. 
1 mo1 facendo outra historia. 

a favor dos rebaixadoa e 
oprimidos. 

N. º 232, 25 de Maio 1986 - 35 Pts 

22 DE XUÑO, OUTRA VEZ A VOTAR 

- Xesús, o Espírito e o Pai 
- ¡Non deixedes que vos rouben o sol! 
- Os problemas da Energía Nuclear. O 

accidente de Chernobyl. 
- Loita contra as enfermidades cardiovas

culares (2) 
- Resume dos· resultados ecooómicos 

das explotacións leiteiras de grupos. 
sexe do Norde de Lugo no ano 1985 (2) 

- Nace un ha asociación de viciños en Sta. 
María de Arzua 

- Axudas para os mozos labregos 
- ¿Que son as mamoas? 
- ¿Que? Mellor: ca 

Cando o Presidente do Gobemo nos 
anunciou que convocaba novas eleccións, 
para moíta xente supuxo un enfado mani
festo. A reacción foi claramente de desa
grado: uns porque non estaban prepara
dos para afronta-la batalla electoral, outros 
porque din que cada elección é un despil
farro de cartas, outros (son os máis) por
que //es amola o estarzo que teñen que 
facer para poñe-lo traxe novo o día das 
votacións. 

É certo que se palpa no ambiente un 
cansancio no tocante á política. "Xa está 
ben", "Ahí veñen outra vez", escóitase 
cada vez máis. ¿A qué se debe esta 
reacción? 

- En xeral todos estamos desexando 
ver mellorada a nasa vidiña. Cando alguén 
se achega á nasa casa e nos dí que nos vai 
saca-las castañas do Jume, de seguida lle 
abrímo-las portas. Se despois vemos que 
as castañas se queiman se non as quita
mos nós, miramos para o intruso e decí
mos/le que é Uf] contista. 

Normalmente -sobre todo cando che
gan as eleccións- os políticos esaxeran ó 
dicír que van amañar canto está por ama
ñar. Pero tamén esaxera o que pensa que 
as causas teñen fácil amaño. Non é pos
tura seria, de persoa adulta e madura, o 
esperar nos milagres para soluciona-los 
problemas. 

- É certo que amola o ver como se 
pelexan os políticos. Esto acentúase na 
campaña electoral. Non gustan as discu
sións, os debates, o fa/ar mal uns dos 
outros, o tirarse os trastos á cabeza ... Nin 
os que talan saben -ás veces- mantela súa 
postura sen ferir ó contrario, nin os que 
escodamos estamos afeitas a ver que a 
auga non chega ó río. Temas que apren
der a relativizar, a descubrir que a verdade 
anda moi repartida, que todos temas algo 
que dicír. E para esto hay que dialogar, 
causa que na campaña electoral se ·con
verte en debates. 

(Segue á volta) 
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- Hai quen vai a tódalas feiras e máis que hou
bese; hai quen vai a tódolos bailes e máis que hou
bese. Esto quere dicir que protestamos dunha causa 
cando non nos interesa ou non nos gusta. 

Ás eleccións iríamos a gusto se descubrísemos 
que de verdade nos interesan. Aínda non acabamos 
de ver que deberíamos agradecer que nos chamen 
para ir votar. Claro que esto é tamén unha maneira de 
dicir que nun sistema democrático -dentro das súas 
limitacións como todo o que é humano- o feito de 
votar a favor daquelas persoas que merecen a miña 
confianza é a mellar maneira de parficipar. 

------Por XOSE LOIS------

'2vosTE.DE. SABE GU~ E 9 QUE s() 
PODE CA1.AR POR. EIGUI ? ;= 

@_itfü( 1 VOTOS¡ PERO E"STALLE ~ 
lTOOO AC.OTADO~ . . r 

L 

O CICLISMO GALEGO volta a e·star no cumio do 
triunfo coa fazaña de Alvaro Pino na Volta Ciclísta a 
España, sen esquecer o esforzo de Blanco Villar. O 
campeón de Ponteareas e o loitador de Padrón, lém
brannos a outros xigantes do pedal: os hirmáns Rodrí
guez, Ponte, Folgar, etc. Son as comarcas de Pontea
reas e Padrón as que sempre salientaron na práctica 
deste deporte. 

A FESTA DA LINGUA que tivo lugar na Xornada das 
Letras Galegas en Compostela supuxo unha forte rei
vindicación da nosa lingua. A Mesa da Normalización 
Linguistica quere dar pasos adiante neste eido, e ven 
de denunciar o non uso do galego na Administración 
educativa sobor de todo polo Delegado de Educación 
na Coruña. 

MORREU ANXEL FOLE, o Patriarca das Letras Gale
gas, na súa cidade de Lugo, a que adicóu algunhas das 
mellores páxinas da sua obra. Era o gran mestre do 
conto ... , e todo para él era como un xogo no que se 
mesturaba a verdade real o a verdade imaxinada. Os 
seus contos estaban envoltos da fantasía que él apren
deu detrás da larei ra das casas labregas ... 

TAMEN SE NOS FORON DOUS GRANDES CIENTIFl
COS: Isidro Parga Pondal que traballóu desde neno en 
estudar os nosos cháns, convertíndose nun grande 
xeólogo, e o Padre Eliseo Seoane Bardanca, profesor 
de química, que estudóu .moitas sustancias e ácidos 
das plantas da nosa terra. E nestes intres, cando lamen
tamos a pouca investigación que se está a facer en 
Galicia. 

PARAAQUELES QUE NO NOVO CURSO VAN ESCO
MENZAR OS SEUS ESTUDOS NA UNIVERSIDADE é bo 
coñecer este Centro de Acollida en Compostela, orga
nizado polo Equipo de Pastoral Universitaria. Estecen
tro ofrece orientación e axuda para aqueles que veñen 
de novo a este medio universitario. O Centro de Aco
llida abre o vintedous de setembro na Rúa San Roque, 
2, perto do Colexio da Salle. 

DINAMICA DE GRUPOS E ASOCIACIONISMO XUVE
NIL foí o tema da ultima semana nun encentro que tivo 
lugar en Vigo. Estudioúse amplamente a participación 
da mocidade na nosa sociedade, desde os concellos ... 
Outro tema importante foi revitalizar a aportación do 
individuo no grupo, e os xeitos de comunicación entre 
os mozos. 

O ASESIÑATO DUN CREGO no Brasil volta a poñer
nos diante o fondo problema de diferencias sociais que 
hai no Brasil. Este crego, coma case todo o mundo con 
sentido común, rexeitaba o abuso dos facendeiros 
contra os labregos. A lgrexa predica a xusticia neste 
continente plagado de latifundios, e urxe unha reforma 
agraria. 

A SEMANA VERDE DE GALICIA convertiúse tamén 
nun escenario para a política local, pero ternos que 
lamentar o pouco intrés que hai polos verdadeiros pro
blemas do noso agro, e o case nulo uso que se ven 
facendo da nosa lingua; iso que gastan moitísimos 
cartos en publicidade neutras linguas: francés, inglés, 
etc. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

PARA ANDAR POLA VIDA 
HUMILDEMENTE 

O camiño vai para lonxe, 
hai moito que aprender, 
moíto que facer. 
A persoa e a comunidade que non o sinta así 
está equivocada. 

Xesús ten moíto que nos dicir 
a nosoutros, os seus seguidores. 
Cómpre poñernos en plan de escodar. 

Ninguén ten a verdade completa, 
na comunidade 
todos temas vida e opinión 
que debemos compartir, 
para medrarmos xuntos. 

Entre todos, 
camiñando pota vida humildemente, 
podemos chegar á verdade 
para nós e para os máis, 
para esta terra nasa 
onde a mentira escraviza ó humilde. 

O Espirito da verdade, 
que Xesús nos manda, 
taínos compaña. 
Cómpre descubrí/o e celebra/o 
no trafego da vida. 

Oeus non é un Pai lonxano, 
toda a súa intimidade está ó naso alcance 

. ·para enchernos de vida e de humor. 
Cómpre abrir/le as portas 
e deitar del, 
para esta vida trabal/osa, 
en esperanza. 

Toda persoa é un misterio 

Festa da Santísima Trinidade 

XESUS O ESPIRITO E O PAi 

Díxolles Xesús ós seus discípulos: 

-Aínda teño moitas cousas que vos dicir, pero 
non podedes aturalas agora. Cando veña el, o 
Espírito da Verdade, havos encamiñar á verdade 
plena, pois non vos talará pela súa conta, senón 
que vos dirá o que escoitou e vos anunciará o que 
ha de pasar. El hame glorificar, pois recibirá do 
meu e anunciarávolo. Todo o que ten o Pái é meu , 
por eso vos dixen que redbirá do meu e velo 
anunciará a vós. 

(Xoán 16, 12-15) 
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EDUCACION 

¡Non deixedes que -vos rouben o sol! 

O "Día Internacional do Libro para 
Nenos". 

Tódolos anos, a l.B.B.Y., siglas da 
" Internacional Board en Book far 
Young People" (Organización Inter
nacional para o Libro Xuvenil) , que 
vén traballando, desde o ano 1951, no 
campo da Literatura Infantil e Xuvenil 
coma medio de entendemento e com
prensión entre tódolos pobos da Te
rra, organiza o "Día Internacional do 
Libro para Nenos" no día 2 de abril, 
coincidindo co nacemento de Hans 
Chris.tian Andersen, aquel grande au
tor de cantos para rapaces. A celebra
ción do " Día ... " é patrocinada cada 
ano pala sección da l.B.B.Y. dun país 
diferente e, entre outros feitos, un es
critor do país patrocinador, baixo un 
lema concreto, escribe unha men
saxe .ós nenas de todo o mundo e, ó 
mesmo tempo, un ilustrador debuxa 
un cartel alusivo é mensaxe. Despois, 
ámbolos dous son transmitidos ós di
ferentes países. Este ano, o " Día .. . " 
foi patrocinado pala sección checos
lovaca da l.B.B.Y. A mensaxe foi re
dactada polo escritor checo RUDO 
MORIC, finado hai pouco e proposto 
para a " Medalla H. Ch. Andersen" que 
tamén concede a mesma asociación 
cada dous anos e que é algo así coma 
o " Premio Nobel " da Literatura Infan
til e Xuvenil (que se outorgará este 
ano alá polo 20 de agosto, na xun
tanza da l.B.B.Y. en Tokio). O cartel 
foi debuxado por D. KALLAY que, no 
1983 gañou o Gran Premio da Bienal 
de Ilustradores de Bratislava", o prin
cipal concurso para ilustradores de 
libros infantís. 

Neste ano, a celebración do " Día ... " 
fixose o 8 de abril , deixando tempo a 
que se puidesen organizar activida
des relacionadas co libro infantil des
pois das vacacións de Semana Santa. 
E, aínda que estas datas xa pasasen , 
case sen darnos canta, penso que é 
interesante espallar todo o que se 
poida a mensaxe, sempre actual, de 
Rudo Moric pala beleza e humani
dade da mesma, sobre todo se pensa
mos que estamos no "Ano Internacio
nal poi a Paz". Un ha mensaxe mere
cedora de perdurar no corazón sen 
que perda nunca a súa actual idade. E 
como segue: 

¡Non deixedes que vos rouben o sol! 

«¡Que fermoso é o mundo cando brilla 
o Sol!. As rúas resplandecen, as árbores 

ofrécennos un vercbr refrescante, os 
paxaros cantan con toda a forza dos seus 
rechouchíos e as flores deléitannos coas 
súas cores e co seu u/ido. Pero cando as 
nubes ocultan o Sol, o mundo escuré
cese e entristécese, os paxaros desapa
recen de diante dos nasos o/los, deixan 
de cantar, e as flores estarrécense do
brando os seus delgados ta/os. O Solé a 
forza que nos proporciona a luz e a calor 
e, por eso, é a mesma orixe da nasa vida . 

Se non existise o Sol, non habería 
herba, nin árbores, nin insectos, nin ras
tro de vida sobre a Terra, e tampouco 
non habería nenas. Ninguén xogaría nun 
planeta deserto e sen vida .. . 

¡Non deixedes que vos rouben o Sol!. 
Perténcenos a todos nós, pero especial
mente ós nasos tillos para que poidan 
medrar, deleitarse co milagre da vida, 
coñece-las leis da Natureza e a sabiduría 
que se transmite de xeración en xera
ción. 

Pero a pesar de todo, existen seres 
malvados que queren roubárno-/o Sol. 

Existen dúas clases diferentes de nu
bes que ocultan o Sol. Nubes que derra
man sobre o mundo chuvia e neve vivifi
cantes e non importa se o Sol se es
conde de vez en cando detrás delas. O 
contrario, tódolos seres que viven na Te
rra, que medran e que florecen necesi
tan auga ademais de luz e calor. Tamén 
sabemos que cando as nubes rematan 
de ofrecérno-la súa chuvia beneficiosa, 
o Sol sairá de 'novo coa súa cariña agari
mosa, sorríndolle resplandecente a un 
mundo limpo e fresco. 

Pero existen tamén outras nubes que 
poden escurece-/o Sol para sempre. 
Son esas horribles nubes que producen 
contaminación elevándose sobre o 
mundo como se se tratase de fungos 
xigantes. Coa desaparición do Sol, arre
bataríannos tamén a vida, acabando con 
todo ser vivente do naso fermoso 
planeta. 

Non debemos de permitir que estas 
horribles nubes nos quiten o Sol. O Solé 
a vida, perténcenos e ninguén ten de
reito a roubárnolo . E patrimonio de tódo
los nenas que, gracias á súa luz, pode
rán xogar, le-los novas libros que escri
bimos para eles, medrar e converterse 
en honrados habitantes que poidan dis
frutar e encontrar satisfacción no trabal/o 
ben feíto. 

Esta é a miña mensaxe para o ano 
1986, declarado pala UNESCO "Ano In
ternacional da Paz Mundial ". Nós, os es
critores, unidos a tódalas outras persoas 
amantes da paz, comprometémonos, 
baixo a nasa palabra de honor, a defen
de-/o Sol, sexa quen sexa o que intente 
roubárnolo do ceo. 

¡E dos nenas!. ¡Oxalá que brille sem
P_re e que nos faga felices! ». 

Rudo Moric 

Utilizar libros galegos 

¡Oxalá!. E, por outra parte, botando 
un ha ollada cara ó presente momento 
de Galicia, atopándonos nas datas 
nas que se empezan a celebra-las 
" feiras do libro" , oxalá tamén que os 
libros infantís galegas sexan cada vez 
máis utilizados polos nenas da Nasa 
Terra e máis coñecidos polo mundo 
adiante para dar noticia de nós é 
coma unha aportación de naso ós ou
tros nenas do mundo en busca de 
amistade e solidariedade. 

Xulio Cobas Brenlla 
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OS PROBLEMAS DA ENERXIA NU
CLEAR. 'O ACCIDENTE DE c ·HER'NOBYI.! 

Hai un has semanas tódolos medios de comunicación 
facíanse eco dun accidente que houbo na central nu
clear de Chernobyl, a 130 km. de Kiev, capital da rexión 
rusa de Ucrania. O accidente foi moi importante, pois' 
este tipo de accidentes sempre o son; pero entre os 
2.000 mortos que dixeron os americanos que houbera, 
e os dous mortos que dixeron os n.:1sos·, ainda hai unha 
boa diferencia de apreciación ... Ben é certo que estos 
últimos recoñeceron tamen outros 200 feridos, 20 de
les moi graves. 

·O accidente produciuse pola explosión dun dos 
reactores ou caldeiras onde se produce a enerxia na 
central nuclear, explosión ó parecer debida a un exce
sivo calor. A enerxia nuclear prodúcese pola reacción 
en cadea que ocasiona a fisión nuclear do Uranio 225 (o 
elemento mais rico para este fin). 

Un accidente nuclear é sempre un feito moi grave 
pois libera radiactividade, producto altamente perxudi
cial para todo ser vivo, e especialmente para o home (é 
piar que o mais forte veneno, se a radiactividade al
canza niveis autos). E por eso que moitos grupos de 
persoas loitan hoxe por todo o mundo adiante contra 
da aplicación desta enerxia, buscando enerxias alter
nativas que non sexan tan perigosas. ("Nucleares non. 
Gracias". 

Neste caso as consecuencias son especialmente 
graves para Rusia, pois a rexión de Ucrania, onde foi o 
accidente, é considerada coma " o graneiro da Unión 
Soviética"; coque a alimentación básica dos cidadáns 
soviét i'cos vai sufrir un duro golpe se, como parece 
lóxico, as colleitas e o gando quedaron contaminados 
nunha amplia zona. ¿Que quere dicir isto?. A contami
nación significa que os productos quedan inservibeis e 
moi perigosos para o consumo, pois as partículas ra
diactivas que veñen na nube radiactiva e can sobre 
deles son como si selles botara un veneno. 

ELEMENTOS RADIACTIVOS E A 
CADEA DE ALIMENTACIO~ 

Son absorbidos 
por animais e plan
tas. concentran
dose mais a me
dida que ascenden 
pola escalei ra dos 
organismos na ca
dea de alimenta
ción natural. 

EXEMPLO: 
YODO 

RADIACTIVO s 
lodo-131 vai do 

chan a vaca 

~ 
Q 

Ó leite da vaca (en 
forma concen

trada) .. . 

... a glándula tiroi
dea dun human 
onde incrementa ó 

risco de cáncer 

O cadro mostraas consecuencias que pode ter sobre 
do organ ismo humano a radiactividade, consecuen
cias que se notan sobre todo co paso do tempo. 

Victorino Pérez 

, 
SAUDE 

LOITA CONTRA AS ENFEBMIDADES 
CARDIOVASCULARES (2) 

Factores de risco da cardiopatía isquémica 

Hai unha serie de alteracións nas pers_oas que 
poden ir asociadas a un risco elevado de padecer 
dita enfermidade no decurso da vida. 

Estes factores son, entre outros: 

1 Elevación dos lípidos (graxas) no sangue, 
tanto do colesterol coma doutros tipos de graxas. 

1 Hipertensión ou tensión alta. 
1 Consumo de tabaco. 
•Obesidade (gordura). 
·•Dieta con moitas graxas, colesterol , azúcar e 

sal. 
1Tensión psíquica (o que os modernos chaman 

stress. 

Alimentos que reducen o colesterol no sangue 

- Alimentos con contido en fibras, como: Chí
charos (guisantes), lentellas, xudías, mazás, c ít ri 
cos (limón , laranxa) , plátano , zanahoria e avea. 

-Acidos graxos polinsaturados, que se conte
ñen en peixes como: xarda, salmón , peixes azuis , 
sardiñas, troitas,. .. O peixe debe de cociñarse 
fervido , asado no forno ou ó vapor. 

- Vitamina E, trigo e xerme de trigo . 
- Coles, soxa, cacahuetes, arroz, cebada, 

aguacates. 
- Allo e cebola. 

As dietas con estes productos deben se r feitas 
polos médicos respectivos, de maneira indivi
dualizada para cada un dos pacientes. 

E importantísimo para contro la-la suba do co
lesterol regular ben os tipos de alimentación . 

Pauliño 
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O CAMPO 

Resume dos res~ltados económicos das explotacións 
leiteiras de grupos sexe do norde de Lugo no ano 1985 (2) 

No artículo anterior facíamos unha resume dos resulta
dos acadados por 59 explotacións leiteiras do Norde de 
Lugo. 

Para facer aquela resume utilizábamos uns cantos índi
ces de xestión para cataloga-las explotacións en cabeza, 
media e cola. 

Neste artículo parécenos interesante analisa-los datos 
dunha explotación leiteira do grupo de cabeza. 

Cómo é esta explotación? 

Trátase dunha explotación de pouca superficie, xa que 
só ten 4,5 Has, de SAU (Superficie Agraria Util), como 
tantas que hai en Galicia. Esta superficie repártese en 3 
Has. de pradeira artificial e 1,5 Has. de maiz forraxeiro-ray 
grass anual. 

Canta cunha estabulación libre de 16 plazas construida 
no ano 1980 cunha inversión de 1.275.000 pesetas. 

A maquinaria de que dispón é a seguinte: 

- Equipo de muxir mecánico de 4 puntos en paralelo. 
- Tractor e apeiros normais 
- Cisterna de purín utilizada en común con outras catro 

explotacións. 
- Autocargador utilizado con outra explotación 
- Rastrillo de herba seca e abonadora tamén a medias 

con outra explotación . 
Toda esta maquinaria foi mercada entre os anos 1971 e 

1984 cunha inversión de 2.179.018 pesetas. 

A primeiros de ano había no establo 12 vacas, 3 novillas 
e 7 xatos e xatas, e a fin de ano había 14 vacas, 4 novillas e 
4 xatos e xatas, valorándose o gando que había a fin de 
ano en 115.000 ptas máis que o que había ó principio. 

Qué gastos e ingresos tivo este ano? 

No cadro seguinte figuran os gastos e ingresos así como 
o consumo de penso e producción de litros deleite. 

lcoMPRA GANADO GOOOO 

VETERINARIO Y MEDICINAS 3~Jr8 V//// / / //;: 
INSEMINACIONES 56 .IDO //////////~ 

PIENSO VAGAS KGRS. rr////////// <:::10 .YOO 
PTAS. 6lQ.L{.10 //////////// 

PIENSO NOVILLAS 
KGRS. V////////// Y So20 
PTAS. ,¡ !.( 3. lf .{Q ////~'l////~ 

, KGR S· ////////// 
PIENSO TERNEROS PTAS. '//////// //// 
LECHE ARTIFICIAL .f q ~so v'////////// 
CORRECTORES e.qcro ~////~///// 
FORRAJES COMPRADOS ~ G 8·340 V//'l,!<// ~ 
SEMILLAS ~3 . .f8S ! ////,,~/////~ 

ABONOS 
LJ.F. ////////// / 
PTAS. HO.S -JO v////'/-0 //~ · 

OTROS GASTOS VARl.0.BLES /'//////////; 
GASTOS M/\OUINARIA ,{ 2 <.¡, lí 6 o t ~ .. ://>" .. < ~ ~/:,.~//~ 
LUZ EL EC TRIGA 1..( C(. '-f':>(.~j //~/ ·> ; .. ">':.<<.~~ -~, 

//>~//> ·~<>~~~·· ·>> 
TOTAL GASTOS VARIABLES -1 .s6S.A. lfS" 'l////// ///. 

SEGURIDAD SOCIAL .( ;0. () t( 8 /////////// 
IN TER E SES CREDI TOS gq.oco //////////~ . 
RENTA TIERRA ~</ /, /////// 
CON TRiBLiCION ! - ~.eJtJO / /////////> 
OTROS GASTOS FIJOS ; ////,·'/////; 
AMORTIZACIONES TECNCAS. ~ 41.f ':f. O"t O ~~<//>/~~ 
TOTAL GASTOS r!JOS ... : !HO.Mg /' ////1//,Í///; 
L1 TRCS LECHE TERNEROS . //////////; -~ . s~o 

11 .. CONS. FAMIL. ://////////,, 600 
11 " VEN.OIDO S ////////// /, 6q.~qr 

TOTAL L1 TROS DE ºLECHE .. .... '"fJ,. Lf7 s-
VENTA DE LECHE b2. lfSQ.q~ 4 '////////// 
VEN TA . \VACAS-NOVILLAS 43~. tSO V///// //// 

!TERNEROS-A 5 {()../. 100 //// //// /, 
OTROS INGRESOS . 3'?.~80 ////////// . 

TOTAL INGRESOS ....... ...... J. 3JO .rsv 
JlJJTOCONSUMO ... ..... . 

, 

SE OLIERES LE.R. IRIM·IA iSUSCRIBETEI 
Pagarei _p<>r: 

O Tr&ll8ferencia á Caru de Aforroe de Galicia: 
Quero SU1Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O 

Precio da suscripción 
- Suscripción por 
un ano-1 .800 pts. 

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde. O Vil~ba, Conta n. 04950/0 

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

N ome .....•.. ............ ~ ............................................................ . 

Rúa ou Parr<>CJUia .. _ ..... ..................................................... . 
Vila ou Axunt81llento ..................................... Provincia ..... ~ ............. . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (L ugo) 
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(Ven da pax. anterior) 

Expresados estos gastos en forma porcentual resulta 
que de cada 100 pesetas gastadas corresponden: 

39 a pensos de vacas e recría 
4 a veterinario , menciñas e insemin-~cións 

15 a forraxes comprados, leite artificial e correctores 
9 a abonos e sementes 
9 a gastos de maquinaria .e luz eléctrica 

12 a seguridade social , contribucción e intereses. 
12 a amortizacións técnicas de construccions e 

maquinaria. 

Producto bruto da explotación 

O producto bruto desta explotac ión pódese desglosar 
da segu inte fo rma: 

- Venta de le ite ..... ...... ... ... ... . . 
- Gando vendible .. .. ...... .... ... . 
- Outros ingresos ...... ... ..... ... . 
- Autoconsumo .. ....... .... .... .. . . 

Total ... ....... ........ ..... .. .. .. . 

2.450.924 ptas. 
895.450 ptas. 

39.180 ptas. 
21.222 ptas. 

3.406. 776 ptas. 

Expresando estes datos de forma porcentual resulta 
que cada 100 ptas. de producto bruto corresponden a: 

- Venta deleite - 72,00 pts. 
- Gando vendible - 26,22 ptas 
- Outros ingresos - 1, 15 ptas 
- Autoconsumo - 0,63 ptas. 

Marxen Bruta 

A marxe bruta é o producto bruto menos os gastos 
variables, polo tanto, será: 
3,406.776 - 1.565.145 - 1.841.631 pesetas. 

Marxen Neto 

O márxen bruto menos os gastos fixos dan un márxen 
neto de 1.331.313 pesetas. Estq cantidade son os benef i

cios da explotación . 

Ptas. abono/Ha. - 35.668 
Marxe neta/vaca - 93.754 
Marxe neta/Ha. - 295.847 

Manexo do rebaño de vacas 

O CAMPO 

Nos cadros seguintes figuran a distribución de partos e 
cu rva de producción deleite durante o ano: 

. _ El,..fil:ltllG L.L\G_T.AGION-:PA8JQS.:::.GUBf'llGIPNB . Ano: E:xoLQt\lcÍÓQ_N~ 

,. , 
só l 

ill 1 1 • -+-·t-11-+-~,' -t-+-f-+--l--+--1--1-1-+.~ 

*l---·-+- r--+-H- - ' --:-: - ¡--;--j-4--' i--+-+--+--1--t-~-1--l---l 
IJ J i ¡ ¡ : ! 1 

Hl t • ---;-, -t--t--t--t-l-+-+-+--l--1-~-l--l--I 

w. : : ¡ : -+-l--l-+-t--1--+-+-ji-+-l--+--+---I 
·¿1___ -T- --f-- - --r, -t--+--+-+-l'-+-t--;-.-1--1--~_j 
!!l ___ =1= _:e __J_ =--=---1-_,:- 1·-+-, 11-+- +-+--+-+-t-+-+-+--+-...L...1 
tH--- =1= - : - ----'.- '--~--\--':-, -\---'--~:-+---1:---\---1-..\-L-l,-L-1 
fi -' ----'- _ I_ --' ~ __;__ --'-' -1--;--t-+--t--+-~-~-+--+-...L...I ia! --+-~ -+1=:= - ' _,__ --;---1---;--1--+-J--;-' -t--'''--J.-.!..-

· i~-: ---: - : ;--1--;- =::;::i =1=-~:~_:¡_-_:o.;=-.=r.~.+-=".:=--=i-ir=--~::-~.J._.,:r--_-t_--!.i+'~-t~c. 

Litro~ .. · 
'lG . r 

1.1-GI 

s~so 

,_ 

-· - · --

1--· 

CURVA DE PROIJUCC ION LEITE 
/ " ! 1 

!J "' ' h 
"'" 

, __ 
\ 

'~ ~ 
,/ \ Indices de xestión mais representativos desta s.2 1

3 

explotación 

Vacas/Ha. - 3, 15 
Litros de lei te/vaca - 5.103 
Litros de leite/Ha. - 16.105 
Kgs. penso/vaca - 1 .436 
Kgs. penso/ litro de leite - 0,28 

-3 . 20-~ .. 

/ 
J.7 \ .. 

---~ 

' ./ 
EN. FES. MAR . ABR. MAY. JUN. JUL. AG~ SEP. OCT. NOV. OEC. 

Xesús Mundiña 
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Nace unha asociación de viciños en Sta. María de Arzua 

lsto parece unha broma: ¿Cómo é 
posibel que nos tempos nos que esta
mos naza unha asociación e para 
máis de viciños? 

A causa vai en serio e nace con 
forza, dando resposta a unha necesi
dade sentida da parroquia. Leva un 
nome axeitado: Asociación de vici
ños O Cruceiro. Un nome ben esco
lleito. Por aquí, nesta parroquia hai un 
cruceiro ó redor do cal xuntámono
los viciños para celebra-las nasas fes
tas. Tamén ó redor da asociación 
queremos dar unha resposta comuni
taria e organizada ós problemas da 
nosa parroquia. 

¿Para que nace? 

A asociación ten uns fins que veñen 
explicitados no artigo 3 dos 
Estatutos : 

- A mellara da parroquia coa pro
moción e creación de servicios so
ciais necesarios para a parroquia. 

A promoción cultural dos 
viciños. 

- A defensa dos intereses xerais 
dos seus membros. 

- O desenrolo dos valores de con
vivencia e de fraternidade na 
parroquia. 

Para cumplir estes fins poderá pro
mover actividades como a biblioteca, 
audicións musicais, xogos, festas, 
conferencias e charlas formativas, 
excursións, actividades deportivas e 
artísticas, defensa do medio am-

biente, consumo, vivenda, problemas 
de sanidade, problemas dos nenas .. . 
etc. Actividades que nestes intres a 
Xunta Directiva en colaboración cos 
viciños empeza a traballar con. 
entusiasmo. · 

Atención a mocidade 

Unhas das causas que chama a 
atención é a preocupación polos pro
blemas e futuro da mocidade (art. 1 O 
dos estatutos). Este viralle moi ben ó 
grupo de mocidade da parroquia que 
está traballando arreo nestes últimos 
tempos. 

A Xunta Directiva 

Que a Asociación vaia adiante de
pende moito do esforzo e conxunción 
da xunta directiva. Emporiso poñe
mos aquí os seus nomes para darlle 
folgos e un antídoto contra o desá
nimo. Tamén lle fixemos unha pe
quena entrevista ó seu presidente. 

PRESIDENTE: José-Luis Seoane 
Camino 

Vicepresidente: Lino Vázquez 
Castro. 

TESOREIRO: Cándido Seoane 
Martínez 

Contador: Alfonso Carril Guerra. 
Vocais: José Casal Méndez, Ma

nuel Fuentes García, Jesús Barreiro 
Fidalgo, Luis Camino García, Juán 
Montero Tojo , Santos Tojo Bermejo, 
José-Antonio Rocamonde García. 

Vicinos de Sta. María o día da festa parroquial 

- ¿Cómo recibiron os viciños a 
nova do nacemento da Asociación?. 

- Creo que bastante ben, a xente 
está animada pois era unha necesi
dade sentida na parroquia. Unha 
proba desta boa acollida é xa o nú
mero de socios que ternos. Nestes 
momentos ternos uns 50 socios e 
case todos son os cabezas da familia. 

- ¿Que problemas descubrides na 
vosa parroquia? 

- Os problemas que ternos por 
aquí non son distintos dos problemas 
de calquera parroquia. Problemas de 
pistas tanto na súa conservación 
como no de facer pistas novas. Pro
blemas de alumbrado. Ampliación do 
cemiterio. Falta de locai~ parroquiais 
tanto para xuntanzas corno para usos 
comunitarios. Pero o importante é 
que os viciños de cada aldea afronten 
os problemas dun xeito conxunto e 
coa forza da asociación e unión de 
todos. Así nestes momentos estamos 
empezando a andar e tentamos res
ponder ás necesidades reais dos na
sos viciños. 

- ¿Qué lle pediríades ós viciños? 

- Pois que descubramos que ós 
problemas comúns é mais eficaz dar
lle unha resposta comunitaria. Que 
todos podemos e sabemos traballar 
xuntos. Que se ternos un has posturas 
de colaboración mellorarémo-la con
vivencia e daremoslle mais pulo a 
nasa parroquia. Unha das causas 
concretas que lle pediría ós viciffos é 
que fósemos pensando un pouco na 
mocidade .Para que xunto con eles 
poidamos facer-proxectos de traballo 
para que non se teñan que ir a Vigo ou 
a outras cidades. 

Despedí monos de José-Luis 
Seoane Camiño, desexándolLe moi
tos éxitos e que conserven o ánimo 
suficiente para tirar para adiante. 
Desde IRIMIA saudámo-lo nace
mento desta asociación e larga vida a 
tódolos mover:nentos asociativos da 
nosa terra. 

Manoel Barreiro 
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Axudas para os mozos labregos 

O B.O.E. do día 12 de abril pasado publi
caba unha Orde do Ministerio de Agricul
tura, Pesca e Alimentación destinada a 
fomenta-lo asociacionismo cooperativo 
da mocidade agraria. A finalidade desta 
Orde queda ben clara cando di na intro
ducción : " A existencia dun elevado nú
mero de familias obreiras agrícolas e de 
labregos con explotacións de pequena di
mensión económica que teñen falla de 
oportunidades de acceso ó empleo para 
aumenta-las súas rentas familiares me
diante a ocupación de man de obra dispo
nible , aconsella promover e apoiar inicia
tivas que xeneren postos de traballo " . 

Esta é a filosof ía do conto , e a cousa 
práctica concrétase na concesión de sub
vencións que a continuación presen
tamos. 

Posibilidade de subvencións 

En efecto , poderanse recibir mozos la
bregos que sexan socios dalgunha das se
guintes entidades asociativas: 

e Cooperativas do campo. 
e Sociedade agraria de transformación 

(S.A.T.) 
e Cooperativa de traballo asociado esta

blecida no medio rural. 

Condicións para recibir subvencións 
destetipo 

1.- Ser maior de edade e non chegar ós 
35 anos. 

2.- Pertenecer ó mundo rural por al
gunha destas razóns : 

e Ser empresario directo e personal do 
sector agrario. 

e Ser socio dalgunha das entidades aso
ciativas que dixemos antes. 

e Ser asalariado do sector agrario. 
3.- Acreditar boa preparación profesio

nal na actividade que lle corresponda de
sempeñar na entidade na que se integra, 
ou comprometerse a adquirila. 

4.- Realiza-la integración na entidade 
asociativa no período comprendido entre 
os seis meses anteriores á presentación 
da solicitude e os tres meses seguintes é 
data de concesión da mesma solicitude . 

A canto chega a subvención 

e Ata o 50% no caso de agrupacións de 
nova creación . 

e Ata o 35% no caso de agrupacións xa 
existentes. 

Esta é a Orde, estes son os seus detalles. 

Agora cómpre que haxa verdadeira von
tade de promoción de todo tipo de asocia
cionismo. Agora cómpre tamén que os la
bregos aprendan pouco a pouco a cami
ñar polo non doado camiño da asocia
ción , que é o único cami ño aberto e con 
futuro . 

M.R. 
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FICHAS DE NA TU REZA -O Falcón común - <F•lcoperegrinus 15 
ENGALEGO .-~~ .~ 
EN CASTELAN.-

PESO.- 580 - -\ .OS() ~ 

ENVERGADURA.- S1 11 ~ c.m 

Matilde Vázquez 
Pablo Rodríguez (" Oitabén" ) 
Primitivo Iglesias 
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l _____ . 
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Carta ó meu tío Singala 

buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA-Abadín (lugo) 

Querido tío , (chámoche tío no senso ga
rimoso da palabra porque ó ir lendo tantas 
semanas as túas cartas xa nos dá a impre
sión de ser algo sobriños teus) . E tómame 
a confianza de escribirche posta que 
aquelas persoas que a cotío dan consellos 
(e tí es deses) deben estar abertos a ser 
aconsellados de cando en vez. 

O motivo desta carta é a túa que aparece 
no n.º 227 de IRIMIA; alí dis causas moi 
interesantes sobre " grupos" que pululan 
na lgrexa. Estou dacordo contigo en que 
son necesarios e que na teoría estan moi 
ben , .... e na práctica tamén , (nisto xa non 
sei se seguirás dacordo) . Tamén vexo ló
xico que cada grupo teña o seu estilo, pois 
é o que o constitúe como tal. En canto á 
túa opinión sobre a función destes " gru
pos " dentro da igrexa xa non estou tanto 
dacordo. Parece que os ves como igrexas 
independentes, como " factores de divi
sión " . Dame a impresión de que non ve
los diferentes carismas como dons de 
Deus ás persoas concretas para o ben da 
comunidade. A pluralidade é positiva e ne
cesaria en canto que nos fai medrar a to
dos e como conformante dunha meirande 
unidade, unidade que está por riba das 
particularidades de cada grupo. Polo que 

non podemos dicir " parecen igrexas dife
rentes", senón que son (¡na realidade!) 
partes integrantes dun úneco carpo : a 
lgrexa. 

Tampouco estou dacordo en que al
gúns sexan " decepcionantes": están for
mados por persoas concretas que se se 
decepcionaran non seguirían alí. Tam
pouco comparto que todos estean debe
cendo por mandar, gañar cargos e ter es
tructuras fortes . Tí ben sabes que os car
gos escóllense democráticamente e den
tro do grupo non se ven como " mandos" 
senón como responsabilidades ó servicio 
de todos. 

Chámame a atención os tildes de " pe
quenos exércitos": acéptocho se te retires 
a que somos militantes cristiáns. Faime 
gracia o de " case son unha institución " , 
sen o " case " . Parece que o término " insti
tución " che soa mal: hai moita xente que 
pensa coma ti. A lgrexa foi instituida por 
Cristo , e ¿por isa hámo-la rexeitar?. E ver
dade que se pode ir a un sitio por moitos 
camiños, pero se irnos de Lugo a Santiago 
por Melide, non é necesario destrui-la N
VI , " ¿non che parece?" . 

P.S. "¿Por que reparas na pa//iña que hai 
no o/lo do teu irmán e non te decatas da viga 
que hai no teu? ". (MT. 7,3) 

X.G.V.A. Santiago 

?<(-----------------------------------------------------------

A.- DATOS XERAIS 
É o prototi po de falcón , tanto pala súa talla e peso 

como pola harmon ía da súa complexión anatómica, 
que fai lembrar, ó dicir dos seus estudiosos, á dun 
consumado atleta. Engaiolou de tal xeito o corazón dos 
cetreiros medievais que para eles era a ave nobre por 
excelencia. 

En Galic ia, o mesmo ca no resto da Península, cría a 
subespec ie Falco peregrinus brookei, que se caracte
riza por te- lo babeiro de cor rosácea, aírida que no 
inverno tamén é posible atopa-la subespecie do norte 
de Eu ropa (Falco peregrinus peregrinus), coñecida 
polo nome medieval de Falcón neblí. Máis rara é a 
presencia do Falcón tagarote, anque xa tivémo-la opor
tun idade de rehabi litar un exemplar que chegara nun 
barco ata Marín. 

Cría en paredóns ou barrancos rochosos e non cons
trúe n iño . Sobre a rocha espida pon de 2 a 6 ovos, que 
choca a femia nuns 28-30 días. 

8.- TECNICAS DE CAZA 
" Oitabén " ven estudiando meti culosamente unha 

parella reproductora ourensana desde o ano 1978, e 
puido observar que na época de cría o macho monta 
guardia nun penedío alto e desde al í ataca a calquera 
ave que se interne nos seus domi nios. Outras veces os 
dous membros da parella levan a cabo grandes despra
zamentos para cazaren , mediante ataques combina
dos, presas de considerab le vo lume: corvos, perdices, 
pegas, etc. As capturas son feitas no aire, despois dun 
vertixinoso picado, que pode acada- los 400 km.-hora. 
Non atacan mamíferos ou reptís. ' 

C.- ANECDOTARIO 
A denominación "Baharí" que lle dan os cetrei ros 

provén da palabra árabe que significa " fa lcón que cría 
frente ó mar". Hoxe é unha especie moi protexida pa la 
leí . 

D.- ANECDOTARIO 

1.- ¿Sabes se cría na túa localidade?. 

2. - ¿A que velocidade pode chegar nos seus 
picados? 

3. - a) ¿Con cal des tas paisaxes relacionarías o falcón 
común ?. 

b) ¿Cal destes tres animais sería presa del? 

o 

o 
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A NOSA HISTORIA 

¿Que son as mamoas? 

Un moitas veces quédase sorprendido desa ca
pacidade que teñen os nenos para meternos nos 
líos mais increíbles. E me explico. 

Que un neno de poucos anos faga preguntas é 
normal, pero que unha desas preguntas sexa 
¿qué é unha mámoa? xa non é tan de todolos 
días. E ademais ten a "virtude" de poñer a funcio
nar o cerebro a todo tren -unha vez superada a 
sorpresa- para atopar respostas a estas pregun
tas: ¿Onde diaño oíu este anxeliño semellante 
palabra? ¿E cómo lle explico a un nena de oito 
anos o que é unha mámoa? lsto último xa ten a 
sua complicación porque nos libros ven moi 
claro o que é un ha mámoa e nas clases de Prehis
toria dos anos de Universidade talamos moitas 
veces do tema, pero nin nos primeiros nin nas 
segundas vin que se explicase como se lle tiña 
que talar a un nena do tema para que o 
entendese. 

O lector estará dacordo conmigo que decirlle ó 
neno que a cousa non é doada de explicar e como 
invitalo a pensar que un non sabe nada do tema e 
iso non se pode permitir de ningún xeito. Hai que 
salva-lo honor. 

As mámoas son sepulcros, é dicir, lugares onde 
se enterraban ós mortos. Coa particularidade de 
que foron construídos por riva do nivel do chane 
cubertos de terra, formando o que se chama un 
túmulo, e dicir, un pequeno montiño artificial. 

O túmulo oculta no seu interior unha construc
ción formada por varias pedras verticais e outra 
horizontal, que fai de teito , onde se facían os 
enterramentos, que eran colectivos o que nos fai 
pensar que na sociedade daquela época non ha
bía moitas diferencias entre os seus membros. 

Tiñan tamén o costume de poñer nos enterra
mentos xoias, vasos de cerámica e outros utensi
lios, non moita causa, inda que na pobreza das 
mámoas teña moito que ver o feíto de que ó longo 
da historia foran roubadas para conqueri-los " te
sauros" que houbese nelas. 

Os túmulos non son moi grandes e as suas 
dimensións varían entre os 10 e os 30 metros de 
diámetro e teñen unha forma mais ou menos 
circular. 

Hai miles de mámoas dispersadas por toda Ga
licia, inda que sexan mais abondosas nas vertien
tes occidental e norte e, polos lugares onde se 
atopan, os homes que as estudiaron con mais 
detalle pensan que a actividade mais importante 
dos homes que as contruiron era a agricultura. 
Unha agricultura moi atrasada xa que os útiles 
atopados non son moi perfectos, polo que é de 
supoñer que tamén se adicarían a caza e a cuída
lo gando. 

Tt Oómenes (Antas) 

-~~:¡~ Areas megalticas ~Km 

Areas de principal difusión dos monumentos megalíticos en Galicia 

As mámoas teñen tamen outros nomes, se
gundo a zona onde se atopen, nomes coma me
doñas, modias, medorras ... 

Os seus constructores chámanlles os cons
tructores de megalitos (mega - grande, litas -
pedra) polo tamaño das pedras que usaron para 
tace-los monumentos. Estes homes chegaron a 
Galicia dende Portugal fai case 6000 anos e a sua 
cultura durou unhos 2000 anos. 

O rapaz quedouse mirando para mine despois 
de facerme prometer que lle ía mandar un mapa 
onde viñeran as zonas donde hai mámoas, salíu 
correncia. Eu inda non sabía onde aira a palabra 
mámoa, así que llo berrei. A sua resposta non moi 
.clara pala distancia talaba de que si perta da sua 
casa estaban a facer unha pista, que si o rebar un 
pequeno montiño, a paleadora topou cunhas pe
dras e que o cura, que estaba alí , dixera que era 
unha mámoa ... 

Xa non quixen saber mais. Ogallá esté nun erro , 
pero penso que as obras non se detiveron e outro 
testemuño do naso pasado, da NOSA HISTORIA 
voltou a sofrir as consecuencias do " progreso" . 
Algún día talaremos diso. 

For 
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Xosé Chao Rego 

No galega hai dúas partículas 
comparativas que se poden usar, 
case sempre, indistintamente: a 
partícula que, procedente do 
acusativo masculino latino 
" quem" e a partícula ca, que vén 
do acusativo feminino "quam". 
Esta é a forma máis antiga e aínda 
hoxe amáis frecuente na tala. Por 
iso, debemos preferir ca a que. 

Hai casos nos que é abrigado 
usa-la forma ca, cando o segundo 
termo da comparación é un pro
nome persoal, que entón vai en 

¿Que? Mellor: ca 

indirecto e precisa o ca: "Ti es 
máis boa persoa ca min" (e nunca 
"que eu"). Pero deste choio da 
conxunción comparativa habe
mos seguir talando. Agora quero 
referirme a dous casos nos pode 
que sedea confusión decote. 

O primeiro é o de confundirmos 
ca coa contracción "con a", que 
se escribe coa: "Veño coa cesta 
na cabeza, ou co paxe", segundo 
lle chamedes a este redpiente 
feito de vimbios. A xente tamén 
pronuncia "veño ca cesta". Pero 
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a normativa escolle a forma coa 
por tres motivos: por ser máis an
tiga, por estar aínda viva na fala e 
por non confundila coa conxun-
9ión comparativa ca. 

O segundo caso é o de termos 
coidadiño con non escribir aque- -
las contraccións que tacemos 
soamente na tala. Así: "Dígoche 
que a árbore non dá froita xa que 
o tempo aínda non lle chegou". 
Na fala dise con frecuencia "ca 
árbore", "co tempo", pero habe
mos escribí r sempre que a, que o. 

Houbo ser unha catástrofe 
polo remate de abril: 
unha fuga radioactiva 
na central de Chernoby/ 

Pu ido ser causa ben tráxica, 
e resultou ben patética 
se non fose causa cómica: 
"fugarse" da Unión Soviética. 

Unha nube radioactiva 
caprichosa, vento en popa 
puxo o medo nos mio/os 
da xente de medio Europa. 

Co segredo dos soviéticos 
foi noticia non doada: 
naque/ dóce paraíso 
disque nunca pasa nada. 

A técnica, fachendosa, 
crea nova enerxía, 
e o home, aprf;3ndiz de bruxo, 
das súas forzas nin se fía. 

E agora que cara a Europa 
o orbal/o mortal se move 
¡que razón tiña aquel "non" 
a unha nuclear en Xove! 
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