
mos facendo mem~rla: 
r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando pat?la: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 moa facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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f ame no mundo ¿como colaborar? 
- Hoxe, como cada segundo domingo de febreiro, 

Mans Unidas organiza en toda España a colecta para a 
súa campaña de taita contra a fame. Nas páxinas interio
res deste número parámonos máis polo miudo no traba
l/o desta organización. 

¿Que facer para "colaborar e sementar espe
ranza", como nos reclama o lema da campaña deste 
ano?. 

Por de pronto colaborar cos nasos cartas, ben nas 
colectas deste domingo nas igrexas, ben ingresando 
donativos nas cantas que Mans Unidas ten en case 
tódolos Bancos e Caixas, ben suscribíndose cunha can
tidade fixa a este organismo de axuda ó Terceiro Mundo 
(Mans Unidas, c. Barquillo 38-2º, 28004 Madrid) ou a 
outras entidades con fins semellantes: Cáritas, Xusti
cia e Paz, Medicus Mundi, lntermon ... 

Colaborar decidida e xenerosamente, pero coa con
ciencia de que eses ó fin escasos donativos (1.400 
millóns o pasado ano frente ós 1. 060. 000 millóns que se 
consumiron nas máquinas tragaperras no 1984) non van 
soluciona-las grandes causas da fame no mundo. E 
netas onde cómprirá emprega-lo maior estarzo. 

- Convén recordarmos unha vez máis que moi por 
riba das causas naturais (grandes secas, terremotos, 
inundacións, desertización) as quemáis están influindo 
na fame do mundo son as causas económicas-e políti
cas, é dicir, aquetas que están nas mans dos homes 
resolver. 

Estes son os grandes verdugos que están matando 
ós países pobres: débeda externa que os abriga a 
exporta-lo que producen as mellares terras para obter 
divisas, precios baixísimos que os países ricos impo
ñen ós pobres palas súas materias primas, proteccio
nismo arancelario que impide a industrialización e de
senrolo dos países pobres, certas "axudas alimenti
cias" que funcionan como "dumping" deprimindo a 
agricultura local ó non poder competir cos alimentos 
recibidos en forma de axuda, a tola suba dos alimentos 
producidos polos países industrializados, as guerras e 
as políticas de gastos armamentistas a miudo provo
cados e alimentados potas grandes potencias, siste
mas inxustos na propiedade da terra acaparada por 
poucas mans en moitas nacións, a corrupción de moi
tos gobernos títeres que se apropian de boa parte das 
riquezas nacionais. 

No fondo de case todas etas está a gran causa dunha 
arde internacional inxusta, verdadeiro desorde que está 
privando de alimentación suficiente a máis da mitade da 
poboación mundial cando hai alimentos para nutrí-la 
unha humanidade rmito máis numerosa da que hoxe 
existe. 

¿Como colaborar a sementar esperanza? Algo terá 
que ver coa " fame e sede de xusticia" que proclamaba 
Xesús, algo tamén co rechazo dunha sociedade e duns 
costumes consumistas, e algo coa busca dunhas formas 
políticas e económicas ben diferentes das que hoxe 
imperan nos países do norde entre os que nos 
encontramos. 

¿QUE PASA COS ESTUDIANTES? 

Con tanta selectividade a mais 
de un cáelle o pelo 

Tamen 

· Eleccións Sindicais'86: 

Balance provisional 

· "Hortoflor". Un ha cooperativa ourensán 
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¿PODEMOSFALARDEDEUSHOXE? 

Deus perde espacio na vida de xente 

Desde diferentes páxinas, pero sobre todo c;Jesde 
esta páxina "Boa Nova", en IRIMIA viñemos talando, 
de Deus desde os comenzos da revista. Non o tixe
mos por aque/o de cumplir; fixémolo por convence
mento, porque eremos que Deus é algo moi impar- · 
tante na nasa vida e na vida de xente, polo menos de 
moita xente; fixémolo tamén coa pretensión de axu
dar á oración, porque sería inútil talar de Deus por 
fa/ar, sen que ese talar de Oeus nos levase ó encon
tro con el, á conversa con el, á permanencia cabo del, 
á obediencia a el. 

Con todo e eso, despois de cinco anos deste talar 
de Oeus desde a admiración e a obediencia, vénse
nos á cabeza esta pregunta, como recolléndoa do 
ambiente que nos rodea: ¿Podemos talar de Deus 
hoxe? ¿Paga a pena talar de Oeus hoxe? ¿A quen 
interesa hoxe este talar de Oeus? Ben entendido, 
repetimos, que cando dicimos "talar de Deus", non 
nos referimos a un talar por talar, causa que lóxica
mente non tería xeito nin sentido. Cando dicimos 
"fa/ar de Oeus ", referí monos sempre a ese talar para 
a obediencia, a ese talar para o amor, que tai serio e 
razonable o naso discurso. 

Oeus desapareceu moito do ambiente normal da 
xente. Pénsase menos en Deus, fálase menos del; 
cando un fai ca/quera causa, pensa menos se aqueta 
lle gustará ou non a Oeus. Hai poucos días unha mai 
de familia comentaba: "Eu dixenlle á miña tilla: ne
niña, non fagas eso, que te vai castigar Oeus. E eta 
respondeume: ¿e quen é Oeus?" A nena ten 8 anos. 
Non lle importaba moito a ameaza. Deses anos, 
cando nós eramos pequenos, a referencia a Oeus 
tiñámo/a moito máis metida no carpo e na alma; e non 
irnos dicir agora se eso era ou non proveitoso. 

Tamén cando un oe pre~icacións, aínda de curas 
que talan de Deus con xeito e agarimo, parece que se 
está asistindo á confrontación de dous mundos que 
non teñen que ver moito un co outro. Por un lado o 
cura intenta mostrar como é Deus, ca/es son os cami
ños que levan a Deus, ca/es son os camiños de 
fidelidade e da intidelidade, etc; e ante esta predica
ción que supoñería na xente que escoita unha certa 
ansia por Oeus parece encontrarse unha xente sen 
referencia a Oeus, unha xente na que a pregunta por 
Oeus case desaparece u. A maioría está aí ,escoitando 
por cumplir cunha obligación ou cunha tradición,· e 
con certa preocupación por ser honrado na vida. E 
punto. 

A pa1saxe galega está chea de detalles relixiosos, que quizabes 
perderon sentido e forza para os que agora os vemos 

Darlle gusto ávida - (V Domingo T.O. Ciclo A) 

"Sodes a luz do mundo; sodes o sal da terra ". 
O caldo sin sal non se traga. Vivir nunha casa sen luz é un ha 

desgracia. 
Nós podemos ser sal e luz para os demáis, ou tamén viñagre 

e escuridade. 
Qué ben se está na casa de Mari pepa do Forno! Sempre que 

se vai por alí sae ún máis espelido; parece coma se medrara. 
Hai calor. Os veciños xúntanse no forno coma se tora na súa 
casa; talan e desembuchan as súas penas, rinse e comentan a 
vida. 

Maripepa non se decata que, gracias a ela, os do barrio 
viven unidos e solidarios. 

Maribel é unha rapaza de dezasete anos. Fai pouco empe
zou a ir cabo de Lita para aprende-lo corte. No vran tivera un 
pequeno cabuxo cos da casa ... O pouco de estar con Lita 
conlleu confianza con ela e contoulle o que lle pasaba. Agora 
Maribel está de novo empezando a reverdecer por dentro. 
A topo u a alguén que a escoita e lle dá confianza e seguridade, 
que lle abre novas camiños. 

Lita está senda luz e sal para Maribel; desta maneira poida 
que chegue a ter unha vida que valla a pena en tódolos 
sentidos. 

Tamén a lgrexa, como comunidade de crentes en Cristo , 
pola súa maneira de entende-la vida e de vivila debería ser luz 
e sal no medio do mundo. ¿Cómo? ¿Qué facer? . 

ººººº 
Quén pode talar así? - (VI Domingo T.O. Ciclo A) 

"Ouvístedes que se lle dixo ós vasos antergos.. . pero eu 
dígovos". 

Xesús tala con autoridade. Non se anda con compoñendas. 
Dí as causas como son. 

Os letrados e os fariseos discutían entre eles para ver que 
leis eran máis importantes e menos importantes. Xesús non 
caeu nesa trampa, anque o tentaron varias veces. El vai ó 
fondo da cuestión. O importante da lei non é a letra, senón o 
seu espíritu. 

Xesús resume tódalas leis na lei do amor. Por eso se dirá 
despois: "ama e fai o que queiras" , ou " quen ama non pode 
facer mal a ninguén", ou " para quen ama sobran tódalas leis". 

Cando Xesús afirma " pero eu dígovos", está totalmente 
convencido que a lei do amor é a única que debe existir. O 
demáis é letra marta, ou é unha trampa que nos fai crer 
superior e perfectos, aumentando así a nosa soberbia. 

Escoitamos a miudo decir: " eu non roubo , nin mato". Pero 
ternos que preguntarnos: " ¿ Tí amas? ". Dichoso o que non fai 
o mal podendo facelo ; pero máis dichoso o que ama e se 
interesa polo ben dos demais. 
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Balance provisional 

Eleccións Sindicais'86 

Como era de esperar, sempre que 
dunha cousa pública se trata, tódalas 
centrais sindicais valoran "positiva
mente" os resultados obtidos nas re
centes eleccións. Irnos afondar un 
pouco no que, detrás dese "positi
vismo", anda agachado. 

Unha operación non rematada 

Compre dicir, en primeiro lugar, 
que as eleccións sindicais aínda non 
se poden dar por concluidas. Secto
res tan importantes coma o da sani
dade e o da función pública están na 
lista de espera. A sanidade irá a elo en 
breve tempo. Os da función pública 
procederán máis lentamente. De todo 
elo podemos deducir que non haberá 
resultados definitivos ata finais do 
presente ano. 

Ademáis disto, os resultados ac
tualmente manexados, móvense no 
campo do aproximado xa que quedan 
aínda actas que deben ser legalmente 
revisadas por ter sido denunciadas no 
seu tempo. 

Estas eleccións significaron un considerable aumento da participación dos trabal/adores 
no proceso sindical 

Os datos actualmente 
disponibles: 

(Resultados, deducindo as actas xa 
declaradas "non computables", así 
como aquelas que serán previsib~e
mente anuladas por irregularidades). 

Daniel Defoe 

Traducción: 

Gonzalo Navaza 

~ edicións xerais de galicia 

Coruña lugo Ourense Ponteved. 

1773 365 430 1237 
1283 173 292 1132 
491 176 15 393 
419 71 202 360 
132 175 9 49 
349 56 312 340 

COLECCIÓN XABARiN 

Arthur Conan Doyle 

Traducción: 

Elena BaJllie 

Xavier Alcalá 

Galicia % 

3805 37,1 8 UGT 
2880 28,14 CC.00. 
1075 10,50 CXTG 
1052 10,28 INTG 
365 3,57 uso 

1057 10,33 OUTROS 

(Pasa a páx. Seguinte) 
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(Ven da páx. anterior) 

Cadro comparativo. Resultados 82-86 

Comparación cos resultados de 1982: 

Sindicato Oele.-82 Oele.-86 Oilª Repr.-82 Repr.-86 Oifª 

U.G .T. 2.874 3.805 + 931 33,07% 37,18% +4,11% 
CC.00. 2.555 2.880 +325 29,40% 28,14% -1 ,26% 
C.X.T.G. 1.075 +1.075 10,50% +10,50% 
1.N.T.G . 1.646 1.052 -594 18,94% 10,28% -8,66% 
U.S.O. 200 365 +105 2,99% 3,57% +0,58% 
OUTR./N.A. 1.355 1.057 -298 15,59% 10,33% - 5,26% 

Análise dos resultados: 

- Aparece evidente o trunfo da U.G.T., cunha porcentaxe 
destacada, seguida de CC.00., e en terceiro lugar (moi empare
llados) os dous sindicatos nacionalistas: INTG e CXTG-IN. A 
U.S.O. acacia un monto moi baixo. O correspondente ó apartado 
" Outros " fai referencia a unha grande diversidade de sindicatos 
e candidaturas de traballadores ailladas. A súa importancia dis
minúe por canto entre eles non existe relación que lles dote 
dunha forza corporativa, de grupo. 

Pero ademáis do clásico reparto de postas hai outros 
elementos. 

A UGT aumenta nuns catro puntos pasados (1.000 delegados) 
sobre dos resultados do ano 82. Sen embargo sofre una impor
tante merma nos representantes obtidos en empresas de máis de 
200 traballadores. Alí gañan as CC.00. Son estas empresas as 
decisivas no caso de conflicto social. O avance da UGT rexístrase 
logo na pequena empresa xa que na mediana está equiparada 
coas CC.00. 

- Falernos agora das dúas centrais nacionalistas. No aspecto 
negativo debemos sinalar que a división existente non lles permi
tiu a cada-los 1.500 delegados (15%) que se precisaban para ter 

• representación ·a nivel do estado. En consecuencia, ambalas 
dúas centrais quedarán marxinadas dalgúns convenios, se ben 
non dos máis importantes. 

Na banda do positivo cabe destacar que a implantación destas 
·centrais permitiralles participar nos convenios de industria textil , 
banca, químicas, caixas de aforras ... a nivel estatal. 

Finalmente compre suliñar que a suma dos resultados da 
CXTG-IN e mais da INTG acacia un 20,78% (u ns 2.200 delegados). 
lso supón un aumento en dous puntos sobre do resultado do ano 
82 . Parece confirmarse a capacidade do sindicalismo naciona
lista para manter un espacio propio e incluso mellara-las pers
pectivas de futuro a pesares de non existir unha oferta única. A 
entrada na grande empresa foi outro avance para este 
sindicalismo . 

Algunhas outras realidades: 

As eleccións desenvolvéronse nun clima algo tenso . O mo
mento económico polo que pasa o estado , xenera posturas e 
enfoques encontrados. Ademáis diso , a discutible valoración que 
o goberno fixo sobre do patrimonio sindical , deu lugar a que a 
UGT recibira uns 4.667.200.000 millóns de ptas no ano 86. Nesta 
decisión resultou gravemente afectada a CNT, central á que en 
principio correspondería a parte máis grosa do reparto . CC.00. 
recibiu 455.800.000 millóns. A INTG 18.700.000 e a CXTG-IN 
1.262.956. A implantación territorial e outros problemas coma o 
de patrimonio histórico aclaran estas diferencias económicas 
pero están moi lonxe de dar explicación completa e coherente a 
estes abismos financeiros . 

Débese tamén considerar a desproporción existente entre o 
número de votos para conseguir un delegado na pequena em
presa (seis) , e os que se precisan para a elección dese delegado 
na gran empresa (150). Desproporción que non favorece precisa
mente un ha correcta representación dos traballadores. 

Anotaremos, para rematar, o considerable aumento da partici
pación dos traballadores no proceso electoral. Elexíronse un 
75% do total de delegados posibles. E celebráronse eleccións 
nun 50% máis de empresas que no 82. Só na provincia de Ponte
vedra resultaron electos 1.000 delegados máis que na anterior 
ocasión . 

Vangu~rdia Obreira 

LABORAL 

~~•m@ 
------Por XOSE .LOIS------

~t iL OéRRETERÍASE A 
NEVE NOS ALTOS~ 

OLA DE FR(O ... 
CONTiNÚA Lv.- . 

. }. E.STO XA NON 
J ~ UNHA 9LA .. . 
~ i E- UN HOIO PO· 
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1 LO ME.NOS! 
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RltllA-6 -------------------------------------O CAMPO 
: unha cooperativa ourensán competitiva 

O cooperativismo é unha das realidades do campo 
quemáis vén apoiando IR/MIA desde que saíu á rúa; 
por esta razón, a realidade cooperativa ten saido nu
merosas veces nas nasas páxinas: Teoría, plantexa
mentos xerais, rea/idade xurídica e técnica, e sobre 
todo experiencias concretas. Hoxe imos talar doutra 
realidade cooperativa máis, entre as moitas que foron 
xurdindo na nasa terra nos últimos anos: "Hortoflor", 

a meirande cooperativa do sector horticultor por in
vernadeiro que existe na nasa terra. Nada menos que 
200.000 metros cuadrados de invernadeiros son o 
seu campo de trabal/o. 

Hortoflor é unha idea e unha realidade dun grupo 
de animosos labregos da comarca do Ribeiro, na 
provincia de Ourense. Fa/amos con Carlos Gómez 
Díez, o seu presidente. 

- ¿Qué é "Hortoflor"? 
- Hortoflor é unha cooperativa de 

comercialización de productos do 
campo en invernadeiros; con 200.000 
metros cuadrados cubertos, dos que 
70.000 adícanse a cultivo de flores e 
130.000 a productos de horta (toma
tes, leitugas, pimentos, ... ); aínda que 
con perspectivas a curto plazo de am
pliarse a 300.000 m2. Somos 11 O aso
ciados adicados de maneira práctica
mente exclusiva a eso. Deles 60 son 
mozos menores de 35 anos. 

- ¿Cando naceu Hortoflor? 
- A idea de Hortoflor naceu hai 

máis de tres anos, constituíndose 
como cooperativa a finais do ano 84. 
Daquela eramos 27 socios con 20.000 
m2 de invernadeiro , que en menos 
dun ano convertéronse en 70.000, e a 
comenzos do ano 86 eran 20~).000. 

- ¿Cómo naceu a cooperativa? 
- A cooperativa naceu como froito 

dunha necesidade sentida entre os la
bregos do sector sobre todo polo pro
blema de comercialización do pro
ducto, para evita-la competencia, 
acadar unha situación rentable de 
precios e ofrecer unha cantidade mí
nima ó almacenista. A idea saíu dun 
pequeno grupo de 5 ou 6 labregos 
que o tiñan moi claro e fóronllo plan
teando a máis veciños. Dábase o 
caso, por exemplo, de que produ
cindo moitos menos tomates dos que 
producimos agora, había que ir ven
delos fóra, pola mala situación do 
mercado ; o ano pasado, con máis do 
doble da producción , vendeuse todo 
en Ourense pola garantía de suminis
tro que dabamos ós vendedores, pois 
fai falla un mínimo de producción 
para cumplí - los compromisos. 

- A meirande parte das cooperati
vas teñen fallado pola escasa renta
bilidade ¿cómo andan as vosas 
cifras?. 

- O primeiro ano fixemos 21 mi
llóns de pesetas, que pasaron a ser 70 
millóns ó ano seguinte, e no 86 dupli
cáronse converténdose en 150 mi
llóns. Ben é certo que houbo unha 

O problema da comercialización foi un factor decisivo 

forte inversión: invernadeiros, aqo
nos, distribución, ... No primeiro ano 
foi preciso alquilar un almacén en Ou
rense, pero agora dispoñemos xa 
dunha nave de 800 m2 e outros 200 
m2 de cámaras frigoríficas cunha ca
pacidade de 300 m3. 

- ¿Cómo funciona Hortoflor? 
- A producción é familiar, esixín-

dose para ser socio 1000 m2 de inver
nadeiro como mínimo. A cuota de in
greso é de 20.000 pesetas máis outras 
1 O pesetas por m2 de aportación ó 
capital social (10.000 pesetas como 
mínimo) ; ainda que actualmente es
tas 10 pesetas por m2 convertéronse 
en 160 pts./m2, para a necesaria capi
talización da cooperativa. Houbo al
gúns socios que abandonaron ás pri
meiras de cambio, perdendo os car
tas da súa aportación, pero de con
tado foron sustituídos por outros que 
tiñan as cousas máis claras. Actual-

mente a cooperativa ten 52 millóns de 
pesetas de inversión, e unha inver
sión total dos socios ó redor de 500 
millóns de pesetas, cunha media de 
2.000 m2 por socio. 

A cooperativa é a·que impón o tipo 
de cultivo que debe facer cada socio 
(variedades que debe producir), e o 
modo de cultivo. Cous.a que é deci
dida pola Xunta Rectora. Esto é im
prescindible, pois a producción de
pende da demanda. Desgraciada
mente non tódolos socios son verda
dei ros " cooperativistas" pois algúns 
só van á Cooperativa buscando a so
lución ó seu problema e non unha 
solución conxunta e boa para todos. 

- ¿Son socios tódolos que traba
llan na Cooperativa?. 

- Non todos. Ternos un técnico 
que non é socio pero está moi identifi
cado coa Cooperativa e sobre todo 
moi ben preparado. Veu de Catal u.ña 

(Pasa a páx. seguinte) 
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A cooperativa ten actualmente mais de 200.000 m2 de 1nvernade1ros 

aínda que é galego e tala galego. Te- · 
mas tamén un inxeñeiro agrónomo 
para leva-la programación dos culti
vos. E tamén varios asalariados que 

. traballan no almacén. 

- ¿Que problemas máis importan
tes tedes na Cooperativa? 

- O problema número un é o dos 
técnicos. Necesitamos técnicos bos e 
estes son moi caros. Por outra banda 
desgraciadamente case que non te
rnos axudas oficiais pois estas coope
rativas están moi marxinadas pola 
Administración. 

- ¿Queres engadir algunha cousa 
máis? 

e do que estamos moi orgullosos. 
Aínda que foi caro é unha obra impor
tante pois gracias a el podemos 
produci-las sementes para a Coope
rativa sen ter que importalas e mesmo 
podemos tace-los nosos propios ex
perimentos. Outro adianto técnico 
moi importante para nós de cara á 
boa xestión da Cooperativa foi a ad
quisición dun ordenador, que por ou
tra banda permítelle tamén a calquera 
socio poder mirar sempre que queira 
a súa contabilidade. 

Outro dato interesante que cómpre 
salientar é o sistema de pago ós so
cios. No primeiro de ano tacemos un 
presuposto e en base del retribúese ó 
productor que non ten que estar pen
dente das oscilacións do mercado. 

E quero rematar dicindo que esta 
---------------- parécenos a verdadeira solución vá

lida para este tipo de producción , e na 
nosa zona resultou se-la única alter
nativa rentable para os malos viñe
dos, recorda que estamos na zona do 

- Si, a finais do pasado ano cons
truímos un invernadeiro de cristal moi 
moderno que trouxemos de Holanda 

HORTOFLOR, S.C.L. 

Superficie cuberta: 
1984 .... ... : ........ ............ ........ 20.000 m2 
1985 .................................... 80.000 m2 
1986.......... ........... .... .. .. .... . 200.000 m2 
Ampliación prevista para 
1987 ........... ......... ................ 60.000 m2 

Número de Socios Actual ............ 11 O 

lnversións 
da Cooperativa .. ......... 52.000.000 pts. 
Subvencions: 
Xunta de Galicia ........... 5.000.000 pts. 
Diput. Prov. Ourense .... 1.400.000 pts. 

lnversións 
dos Socios .. ... .... .. .. .. 500.000.000 pts. 
Subvencións: 
A socios: Plan VERO .. 40.000.000 pts. 
A socios: Dip. Ourens. 20.000.000 pts. 
A xóvenes agricultores 
(menores de 35 anos) ... 5.000.000 pts. 
Pendentes .. ..... . .. .. .. .. . 20.000.000 pts. 

viño do ribeiro. · 

Nosoutros queremos rematar tamén 
con algunhas preguntas que nos que
daron no tinteiro: ¿Calé a inversión real 
dos socios para poñer en funcionamento 
eses 1000 metros cuadrados que esixe 
como mínimo a Cooperativa? .. . Temas 
oído que a inversión calcúlase en 2.000 
pts como mínimo por metro cadrado de 
invernadeiro ... ¿Que supón esta forte in 
versión para un labrego normal? ¿Está 
dentro das súas posibilidades? .. . ¿Que 
porcentaxe de axuda ten o socio con 
respecto da súa inversión? ¿A que pre
cio percibe as axudas? ... En base a esto 
¿é un cooperativismo elitista ou popu
lar? ... ¿Como conxugar a rentabilidade 
económica coa promoción dos labregos 
menos favorecidos?... En fin, ¿como 
axudar a que os labregos se integren no 
movemento cooperativo?. 

Victorino Pérez Prieto 

O CAMPO 

Manifesto en 
Defensa do sector 

leiteiro galego 

Constituise en Santiago a Plata
forma para a defensa do sector lei
teiro de Galicia, na que están integra
das a case totalidade das organiza
cións agrarias e gandeiras da nosa 
comunidade, tales como sindicatos, 
industria, cooperativas , asociacións 
profesionais e Cámaras Agrarias . có 
apoio dos partidos políticos. 

Nesta Plataforma, tal e como se 
pode apreciar pola variedade política 
e social que representan as diferentes 
organizacións que a compoñen. vaise 
defender un dos sectores máis impor
tantes da economía galega, para evi 
tar deste xeito os recortes que se pre
tenden impor á producción de leite , 
con todo o que isto supón para o de
senvolvemento económico de unha 
das zoas con mais clara vocación lei 
teira do Estado Español . 

As razóns mais importantes que 
motivan as nosas accións unitarias 
contra o establecemento das .limita
cións á producción leiteira son as 
seguintes : 

1.- Conquerir liberdade para produ
cir leite ata que academos uns niveis 
de desenvolvemento que nos permi 
ten vivir dignamente. 

2.- En Galicia non coñecemos al
ternativas reais á producción de leite, 
e se as houbera deberían aplicarse 
antes de establece-las cuotas. 

3.- Non é posible mante-los niveis 
de vida dos gandeiros facendo unha 
mellar xestión na explotación . En Ga
licia é imprescindible aumenta-los ni
veis de producción actuais, agás que 
renunciemos ó futuro. 

4.- Limita-la producción deleite en 
Galicia sería algo así como aceptalo 
atraso, eliminando a única alternativa 
que posibilita a mellora do nivel de 
renda do campo galego. 

E necesario que Madrid e Bruselas 
cheguen a comprender que os direi
tos de Galicia deben ser respetados, 
especialmente o de se desenvolver 
económicamente , como condición 
indispensable para sair do atraso en 
que estamos sumidos . Por iso , non 
podemos acepta-la implantación de 
limitacións á producción leiteira. 

Para conqueri-lo naso obxetivo 
precisamos o maior apoio posible do 
sector. Contamos cá túa solidari
dade. 
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------------PUBLICIDADE 

Galicia. A Nosa Primeira Empresa. 



latlA-9 
------------------- MOCIDADE 

¿Que pasa cos estudiantes? 

A escota está na rúa, os mozos maniféstanse, protestan, como se fixera vai 
xa para 20 anos. Pero non é por folgar, queren mais escota e mellar. 

O Bacharelato está a sofrir un momento de grande transcendencia para o 
seu futuro. Escoitábamos e liamos estes días nos medios de comunicación de 
manifestacións, fo/gas e demáis medidas de forza que están a toma-los estu
diantes e mesmo a/gúns profesores. 

Mais, ¿que é o que pasa realmente? ¿A que vén tanta "movida " estudiantil? 
¿Acaso a xente coñece os problemas do ensino e os rexeita ou opina sobre 
deles? O primeiro que se atopa un cando saca este tema é unha falla de 
información total sobre dos problemas planteados, incluso entre os mesmos 
estudiantes. · 

Fa/amos con Xavier Vázquez Pumariño, representante dos alumnos do 
Instituto "Lucus Augusti" na capital lucense. 

- Xavier, ¿calé o motivo das medi
das de presión que estades a tomar, 
e, máis concretamente, cales son as 
vasas reivindicacións?. 

unha revisión ou supresión das taxas 
universitarias, que son algo abusivo e 
discriminatorio, desde o ponto de 
vista de que hai moita xente que non 
se pode costear u ns estudos 
universitarios. 

ción das aulas, un ensino máis -racio
nalizado e de maior calidade, e que se 
manteñan as convocatorias de 
setembro. 

- Ben , fundamentalmente nos ba
seámonos en catro puntos de partida: 
primeiramente pedimos unha revi
sión ou modificación da selectivi
dade. Mais nós pedímola como me
dida estratéxica para acadar algo me
llar, que é, en definitiva, esa revisión 
ou modificación. Tamén buscamos 

Logo, tamen nos gustaría ter unha 
maior representación nos consellos 
escolares, anque non en proporción, 
si en número, para que haxa maior 
diversidade de opinións e posturas. 

E por último, un ha menor masifica-

- Cando un centro de ensino 
adopta unha postura de taiga, 
úsanse moito os tópicos "taiga de 
alumnos" ou "taiga de profesores". 
¿Son estas reivindicacións vasas un 
frente común entre os dous colecti
vos, estudiantes e mais profesora
do?. 

' 'As medidas que estamos tomando agora son de convocatorias de fo/gas e manifestacións esporádicas cada certo tempo, porque non eremos 
na efectividade da taiga indefinida' ' 
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(Ven da páx. anteri or) 

- Non, non . É certo que tamén 
existen paralelamente posturas de 
forza por parte do profesorado, mais 
eso ten que ver co estatuto do profe
sorado, e nós non estamos moi ente
rados deso; anque ben é certo que un 
determinado número de profesores 
apoian a nasa iniciativa a nivel parti 
cular, non como colectivo. 

- ¿Qué posturas concretas esta
des adoptando agora, e cales tedes 
pensado adoptar a curto ou medio 
prazo?. 

- Mira, as medidas que estamos 
tomando agora son de convocatorias 
de folgas e manifestacións esporádi
cas cada certo tempo, porque non 
eremos na efectividade da folga inde
finida ou do encerro ou " folga á xapo
nesa" pala falla de solidariedade en
tre os alumnos ... Ben, non falla de so
lidariedade exactamente, porque ti xa 
sabes que, por desgracia, a maioría 
do alumnado só quere irá folga polo 
que di a mesma verba: folgar, non irá 
clase e pasalo ben todo o día por aí. E 
realmente nese aspecto estamos moi 
decepcionados, porque pensamos 
que deste xeito as medidas de presión 
non teñen futuro. Tamén, por outra 
banda, entre os alumnos conciencia
dos do problema hai divisións, por un 
lado o Comité aberto de estudiantes, 
lago a Coordenadora galega de estu
diantes, o Sindicato de estudiantes 
etc.; e, en definitiva, non se busc~ 

'~ selectividade consistiría en 
tender, paulatinamente, a un novo 
C. O. U , mais esixente e efectivo" 

Quesada 

"O proxecto do bacharelato do 
goberno españolé un estilo de 
bacharelato netamente ianqui, · 

no que si, saes moi especializado 
nunha causa e non sabes nada 

doutras moitas" 

máis ca intereses partidistas e dun 
signo político determinado, que non 
conduce máis que a penosos enfren
tamentos entre nós. E por isto, que 
actualmente en Galicia, cada centro 
decide independentemente as medi
das a tomar. 

- Falabas antes dunha revisión ou 
modificación da selectividade, ¿en 
qué consistiría?. 

- A selectivid,ade consistiría en 
tender, paulatinamente, a un novo 
e.O.U. , máis esixente e efectivo un 
e.o.u. con nivel e proxeción univ~rsi
taria, non un " COU de bacharelato" 
porque actualmente non é mais ca u~ 
4° de B.U.P. 

- Sopoño que tamén vos afecta o 
proxecto do Goberno Español sobre 
o novo Bacharelato por especiali
dades. 

- Claro que nos atinxe, e eu estou 
totalmente en contra del. O proxecto 
do bacharelato do goberno español é 
netamente ianqui; no que sí , saes moi 
especializado nunha causa e non sa
bes nada doutras moitas: Pode sair 
un físico nuclear excelente, pero que 
non saiba quen foron Castelao, Rosa
lía ou Cervantes, é eso e moi grave. 

Alexandre Martin 

MOCIDADE · 

O Comité Aberto de Estudiantes 
.enviaron un comunicado oficial no qu~ 
deixan clara a súa postura con respecto 
ás movilizacións, e máis concretamente 
ás convocatorias da Coordenadora Ga~ 
lega de Estudiantes. 

Ante a folga e a manifestación pro
posta pola Coordenadora Galega de 
Estudiantes, o CAE. convocaron 
unha asamblea aberta ós estudiantes 
de Lugo, na que se acordou 
manifesta-los seguintes pontos : 

1°.- Secunda-la folga facendo as 
seguintes puntualizacións : Apoiamos 
unhas reivindicacións que nos pare
cen xustas e que ninguén nos vai des
cubrir a estas alturas, pero criticamo
la forma en que foi convocada, sen 
consultar cos alumnos, nun día no 
que a incidencia real non está clara e 
principalmente polo feíto de cele
brarse sen ningunha conexión , ten
tando de provocar unha situación de 
desunión nas movilizacións e restán
dolles forza. 

2º.- Denuncia-las maniobras mani
pulatoria~ lev~das a cabo por distin
tas orgarnzac1ons, actuando con mo
tivos al leos ós intereses dos alumnos 
fomentando a desunión ou buscand~ 
éxitos políticos, senda un claro exem
plo as convocatorias por separado e 
as disputas polos éxitos das moviliza-
cións estudiantís. · 

3°.- Rexeitar calquera organización 
que non parta directamente dos 
alumnos, tentando de impoñerse 
desde arriba falseando información . 

4º.- Invitar a tódolos estudiantes 
galegas a integrarse dentro daquelas 
organizacións que realmente defen
dan <?S seus dereitos e planteen un has 
táboas reivindicativas claras, nas que 
se reflexen a realidade social de Gali
cia e os seus problemas concretos. 

5º.- Propoñer un modelo de organi
zación estudíantil baseado nos se
guintes pontos: 

a) Democracia real e participativa, 
onde os debates e o poder decisorio 
reside nas asambleas de estudiantes. 
. b) Elección de representante poi as 
asambleas senda revocables en cal
quera momento. 

c) A loita polos problemas concre
tos de cada centro e a coordenación a 
nivel de localidade. 

d) A preocupación polos problemas 
culturais e sociais do país. 

6º.- Este tipo de Ordenación é 
aberta a todo o mundo e pronundá
monos pola coordenación a nivel Ga
licia, nun comité verdadeiramente re
pr~sentativo do estudantado Galega, 
as1mesmo emplazamos a tódolos es
tudiantes de Lugo para vindeiras 
asambleas e a participar no traballo e 
organización dos CAE. 
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"Mans Unidas" 

CAMPAÑA CONTR.A AFAME 

Esta imaxe non é dunha película de terror, é 
unha realidade cotidián en alguns lugares do 
naso mundo. Toda axuda para que non ocurra 

tal causa é pouca. 

Gracias a colaboradores de diversos países, 
moitos proxectos de desenrolo van adiante. 

Promoción da mu/ler no Continente africano 

"Mans Unidas" é unha Organización. Non G4bernamental (ONG) 
que·desde o ano 1960 adícase á loita contra o subdesenrolo, a enfermi
dade, a opresión e a falla de instrucción por medio da financiación de 
proxe.ctos concretos de promoción humana no Terceiro Mundo. Ac
tualmente é secundada por 92 países. 

¿Cales son os obxectivos de Mans Unidas? 

1) A financiación de proxectos concretos de desenrolo no Terceiro 
Mundo. Estes proxectos están elaborados por persoas dos países en 
vías de desenrolo, soli9i!and<? a ~xuqa d~e_ M~n~. Unid_~s. Os P~<?xectos 
que se reciben son·: · de itípo :agrieola (tOr:rnación- éte cooperativas , 
perforación de pozos, innovación de cultivos, maquinaria agrícola ... ), 
de tipo ~acial, sanitario (mediciña preventiva, cre¿c1oh de ·hospitais, 
ambulancias ... ), de promoción da muller (educación, talleres ... ). Estes 
proxectos son estudiados polos técnicos voluntarios de Mans Unidas. 
Os cartas envíanse directamente -sen intermediarios- ós responsa
bles directos destes proxectos. Esto supón unha disminución de gas
tos e unha aumento da eficacia'. Na última campaña en España, finan
ciáronse 51 O proxectos de desenrolo en países de Asia, Africa, Amé
rica e Oceanía. Posteriormente, o responsable do proxecto ten que dar 
canta da súa realización e da marcha do mesmo. 

2) Mans Unidas tamén ten como fundamental a información e men
talización da poboación española sobre as situacións de inxusticia e 
subdesenrolo que padecen duas terceiras partes da humanidade. 

En España existen 71 Delegacións, formadas por personal volunta
rio. As de Galicia están en Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Mondoñedo 
e Ourense. Todas elas dispoñen de material informativo para calquera 
persoa ou centro interesado nesta temática ou na colaboración- dos 
proxectos de desenrolo e promoción humana do Terceiro Mundo. 

Cooperativa agrícola en Latinoamérica 

M.S. 

Esperando pala auga dun pozo que acaba de 
abrirse en Asia 



Xosé Chao Rego 

Nestes tempos de xeada 

Vai moito frío. Pero ben seguro 
que entre os lectores haberá máis 
dun que diga "xiada" e que lle ha 
extrañar que aquí poñamos 
xeada. A causa non ten moito 
misterio, pero ímola explicar. 

Trátase dun fenómeno fonético 
ou .de pronuncia ó que lle chama
mos vacilación vocálica. Dáse en 
certos casos e naquelas vocais 
anteriores á vocal que leva o 
acento e que por iso se chama 
vocal tónica. A anterior, pretó
nica. Entón, esta vocal pretónica 

pode vacilar, é dicir, pode cam
biar a outra vocal en determina
das pronuncias de persoas ou 
máis ben de comarcas. 

Así, a palabra semana leva o 
acento no primeiro A-! senda o E 
vocal pretónica. Leva o acento no 
A, dicimos, aínda que non teña 
que leva-lo signo gráfico cha
mado o til. De feito non dicimos 
"sémana" nin "semaná". 

Pero hai xente que di "se
mana". Neste caso, estase a dar 
unha vacilación vocálica seme-

EDITA: Empresa Periodística A. IRIMIA 

liante á que se dá en "xiada" en 
vez de xeada. Ou cando alguén di 
"lavar" por levar. 

Convén ir coñecendo estes fe
nómenos para escribirmos co
rrectamente o galego, aínda que 
lago respetemos na tala estas 
particularidades fonéticas que 
non teñen excesiva importancia 
nela, xa que en tódolos idiomas 
se dan diferencias entre o modo 
de talar corrente e a forma de es
cribir normativa. Tódalas linguas 
tenden a se relaxar na tala. 

Os estudiantes fixeron 
taiga longa, e abofé 
que os rapaces teñen forza: 
senonsevenonsecre. 

Entre as súas esixencias 
pediron, sen máis preludio, 
menos cartas para as armas, 
máis diñeiro para o estudio. 

Ben saben eles, e todos, 
que ten posibles o Estado; 
o malo é a inxusticia 
de os teren mal empregado. 

Din que a selectividade 
é unha inxusta peneira; 
non fai falla ser "selectos" 
pra facer unha carreira. 

O problema non é fácil 
e o Goberno está doente; 
ademais, a Universidade 
está estoupando de xente. 

Tal coma o caso está 
case a ninguén lle gusta: 
é causa da sociedade 
facerse un pouco máis xusta. 
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