REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS

De folgas e manifestacións
Ca/quera de nós, que nestes días pasados tivese aberto un periódico ou escoítado
un informativo da radío ou da N, quedaría
impresionado pala cantídade de fo/gas que
nos diversos sectores se están facendo no
Estado Español. De feíto o dato está aí: no
prímeiro trimestre do 1987 houbo xa tantas
to/gas coma en teda o ano 1986.
As fo/gas son un feíio complexo. Por
unha parte son un dereíto constitucional, e
debémolas ver e entender coma un ha consecuen9ía boa do naso funcíonamento democrático: a xente, mediante a taiga, demostra a súa aceptación ou rechazo a tal ou
cal realidade social.
Pero esta visión positiva das fo/gas habería que contrasta/a de seguida con estes
tres aspectos que sedan en moítas fo/gas, e
que xa non son tan positivos:
1. - As fo/gas demostran un mal funcionamento social, un esquecemento ou un
abandono por parte dos gobernantes ou
doutras autoridades empresaríais de diferente tipo; demostran tamén unha falla de
capacidade para resolver "palas boas" un
determinado conflicto. Neste senso as fo/gas son o índice dun mal funciona.mento
democrático.
2. - Haí fo/gas e to/gas. Hai folgas de
ricos e folgas de pobres. Non é igual a
taiga dos médicos ou dos empleados de
Rente que a taiga dos labregos promovida
pala Plataforma para a defensa do sector
lácteo. Haí fo/gas para a sobreabundancia e
fo/gas para o necesario. Lóxícamente as fo/gas dos pobres deberían se-las me/lores
atendidas; pero é ó revés. E nesto demostran que o carpo social está enfermo.
3. - Estase demostrando que, se as folgas non alteran con certa gravidade a
convivencia cidadana; non conseguen
nada. Parece que para poder ser escoítados cómpre prímeíro facer proba de forza,
impoñer medo. Unha mala táctica do Goberno, que co tem{XJ non se sabe a onde
levará.
Non é doado acepta-la taiga coma unha
invitación ó diálogo cos díríxentes da comur.1ídade. Porque no fondo unha taiga é, en
principio, unha voz pública que dí que o
están tacendo mal. E ísto a ningún díríxente
lle agrada.
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¿Que pasa cos médicos?
O conflicto de Lugo

. O conflicto-de Lugo uniu a médicos, ATS e celadores
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O PAPA XOAN PAULO 11 calificou o réxime chileno do
xeneral Pinochet de "dictatorial e pasaxeiro", nada
mais chegar a Chile o pasado 1º de abril. O malo é que
esta situación "pasaxeira" dura xa 13 anos neste país
sudamericano, senda unha das mais duras e represivas
dictaduras dos nasos tempos. Pinochet e a sua Xunta
Militar teñen ó lombo miles de asesinatos, torturas e
encarcelamentos indiscriminados, acadando ó longo
destes anos a condena de caseque tódolos gobernos ·
do mundo. Desta maneira, o pretendidamente réxime
"cristiano" de Pinochet, recibe unha enérxica condena
por parte do máximo representante da lgrexa.

**

"IRMANS DOS HOMES" é unha organización de
Africa que, xunto con outras, están convencendo ós
gobernos de occidente de que o subdesenrolo e afame
rematarán non só enviando alimentos ós países necesitados, senón máis ben invertindo en investigación,
para que sexan estes pobos os que sementen e recollan ... Por aquelo de que é máis importante ensinar a
pescar ó que non sabe ca dá-la limosna dun peixe.
Hoxe moven o 5% das axudas ó desenvolvemento do
terceiro mundo.

O PRIMEIRO LIBRO IMPRESO EN GALICIA parece
que foi o "Breviario compostelano" de 1483, e que vén
de descubrí-lo investigador Odriozola. O cabildo de
·santiago daquel tempo e os investigadores de hoxe
percuran agasallarnos cos froitos do traballo e dos
inventos dos homes.

**

AS FESTAS DO VIÑO enchen os fins de semana deste
mes. Facer festa e mellara-la producción e comercialización dos productos máis propios da nosa Terra mistúranse nestes acontecementos. Na actualidade hai
un has 30.000 Has. de terreo adicadas a viñedo.

*•*

O TELEFONO DO ESTUDIANTE foi unha das conquistas das loitas estudiantís. En cada Delegación de
Educación existe un destes teléfo.nos aberto de 9 as 14
horas, para informar de todo o referido ós estudiantes :
reclamacións, becas, actividades culturais. Santiago:
564100; A Coruña: 281914; Lugo: 221900; Ourense:
· 244011; Pontevedra: 842457.

*'*

**

"JOSE AFONSO E O 25 DE ABRIL" é un ha homenaxe
ó cantautor portugués que vén de finar, e que terá lugar
en cidades como Compostela, Vigo, Lugo e outros pobos. Participan economicamente estese outros concellos e é organizado por varios grupos de música galega.

**

"ÉRGUETE" é unha asociación de Vigo nacida para
loitar contra o tráfico da droga, semellante á que existe
no barrio de Caranza do Ferrol. Estas e outras asociacións veñen loitando para deixar ó descuberto as tramas do poder e da corrupción que están fundindo a
moitas familias.

"FE E LEDICIA" é unha institución que loita contra o
analfabetismo nos países de América Latina. Un grupo
de pais, desalentados porque os seus tillos non puideran trasladarse ás escalas das cidades, erguen nas súas
casas centros de ensino e convértense nos primeiros
mestres dos seus tillos.

O 13 DE ABRIL MANIFESTACION EN SANTIAGO. As
tractoradas e manifestacións de labregos están servindo para que estes se sintan máis unidos e solidarios.
En case tódolos sectores da poboación está medrando
a conciencia dos seus dereitos moitas veces manifestados a través de taigas. Por certo, de seguir así, o 1987
pode se-lo ano de máis taigas na "transición" española. O ano pasado as taigas medraron nun 10% respecto ó 1985.

**

UNHA UNIDADE DE TERAPIA E TRATAMENTO para
familias con problemas vén de ser aberta no ambulatorio de Ourense; é a primeira de España. Un equipo cheo
de coraxe quere que a saúde estea máis a carón do
home total. Mentres tanto seguen as loitas dos sanitarios en Lugo e noutras vi las por me llora-la sanidade. Na
actualidade perta de 150.000 enfermos agardan poder
ter unha cama nos hospitais españois.

**

O DIA DO LIBRO (23 de abril) pón ó descuberto o
estarzo de moita xente porque os libros e a cultura
estean máis presentes nas nasas casas. Este ano organizaranse en Galicia, entre outras, estas feiras do libro:
Santiago (2-1 Ode maio); Ferro! (30 de maio ...); Ou rense
(1-7 de San Xoán); Vigo (1-9 de xullo) ; A Coruña (1-9 de
agosto) ...

**
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PODEMOS FALAR DE DEUS HOXE (6)
Os SALMOS en galego

O día 17 do pasado mes de marzo presentouse en
Santiago a traducción ó galega do libro "Os Salmos",
feita por A. González Núñez. Na pasada IRIMIA demos canta deste acontecemento. Non seise saberás
que libro é ese chamado "Os Salmos", e que ten que
ver co tema que andamos a tratar·désde hai semanas
nesta páxina: ¿Podemos fa/ar de Deus hoxe?.
O libro dos Salmos
¿Que é o libro dos Salmos? Estou seguro que, sen
te dar de canta, os tes oído moitas veces, porque o
libro dos Salmos é un libro de oracións que forma
parte da Biblia; úsano moito os curas para as súas
oracións, e tamén se usa moito para as Misas e outros
actos de culto.
Este libro recol/e 150 oracións de diferente clase:
súplicas, agradecementos, . cantos, etc. Fóronse
compoñendo durante 1. 000 anos ata o ano 200 antes
de Cristo máis ou menos.
A palabra "Salmo" venche da palabra grega "Psa1/o' ', que que re dicir tocar un instrumento de corda, co
que se acompañaban precisamente estas oracións.

Oracións moi vellas
Como podes supoñer os salmos son oracións moi
ve/las en anos. Teñen moito que ver coa vida, coas
loitas, cos sufrimentos, cos progresos daquel tempo,
daquela xente e daquel pobo; porque, mira, os salmos son oracións feítas sobre do que o individuo e o
pobo todo ía vivindo; non son oracións coma moitas
desas que nós tacemos de rutina.
Pero esto que é unha gloria dos Salmos tamén é
unha pega grande, porque xa podes imaxinar que
hoxe as circunstancias nasas son moi diferentes ás
daqueles tempos en todo. Así, se queremos rezar
hoxe coas oracións dos salmos, temas que faceto
con moito corazón e con moita intelixencia, vendo
ne/es coma unha escala de oración na que nós
aprendemos para facer hoxe as nasas oracións a
partir do que na vida nos vai pasando.

Unha felicitación
Hai que felicitar a quen fixo posible que os salmos
aparecesen editados en galega. Decataraste de que
hai moitísimos curas e cristiáns que rezan en castelán, anque lago fa/en sempre en galega. É un sinal de
que esa oración anda apartada das causas da vida. E
xa sabes que fa/ar/le a Deus desde as causas da vida
é unha condición cla ve para fa/ar hoxe de Deus con
verdade.

O pobo coas súas loitas, festas, esperas e esperanzas é nos
salmos un dos grandes centros da oración.

Cristo vive! (PASCOA)
"Ata daquela non entende
ran a Escritura: que El resucitaría de entre os martas"
20,9).

Afirmar que Cristo su
moito é, sobre todo, darlle a
razón a aquel que entregou a
vida en ben dos demais.
resurrección de Xesús é
como a rúbrica divina pala
que sabemos que o reino e o
poder do mal acaba senda
vencido. Claro que esta ·victoria, prós que siguen morrendo polo peso da iniquidade, somente se vive en fe,
na · esperanza da plenitude
futura; pero esa mesma fe e
esperanza dá folgos para a
·entrega xenerosa de cada
día.

Mensaxes da resurrección
"Non sexas incrédulo, senón crente " (Xn. 20,2"1)

Vivir na fe, descrubri-la
presencia de Cristo resuc itado no que me acontece,
saber intui r con mirada
fonda os pequenos xermolos
de vida que se dan ó meu
arredor, te-la seguridade de
que tamén na noite está fermentando un novo mencer,
dar con gozo cachiños do
meu tempo e do meu sér
para que out ros crean na
vida e no amor ... son luces e
mensaxes da Páscoa de
Resurrección.
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EDUCACION

Estar cos nenos. Ter fe nos nenos
No complexo mundo da educación teñen un
importante papel as persoas relacionadas co pro- ·
ceso educativo dos rapaces. Na nosa actuación,
pensamos a miúdo no que debemos obrar. Pero
non pensamos tanto nas nasas actitudes ante os
nenas. E, sen embargo, constitúen un factor decisivo para un positivo desenvolvemento da vida
dos mesmos. E algo no que debemos pensar se
realmente nos sentimos comprometidos cos nenas para acada-la súa felicidade.
Hoxe quixera comeritar dúas actitudes que me
parecen fundamentais para axudarlle ó neno a
acada-la victoria sobre as súas dificultades e
sobre os seus fracasos e, sobre todo, a súa victoria na vida.
Estar co neno

Estar co neno ó longo da súa vida e, sobre todo,
cando ten dificultades, non consiste soamente en
ter diante del a nosa presencia física despreocupada e menos aínda, de amenaza ou coacción.
Estar con el é sentir unánimemente as súas di·f i. cultades solidarizándonos con el, compartíndoas, animándo e axudándolle a atopa-las solucións. Estar con el é desface-la súa soedade, de
xeito que sinta á súa beira a presencia dunha
persoa madura que lle quere ben, unha presencia
que motive nel a fe nos seres humanos e, con ela,
a intuición de que os problemas que un atopa na
vida poden ter solución coa axuda dos demais.
Que saiba que o próximo é alguén coque se pode
contar.
De cara a nós, esto esixi ranos demostrarlle a
nosa madureza, o noso amo'r desinteresado, dándolle asimesmo unha imaxe de humanidade,
dunha humanidade que sexa digna de ser imi-
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tada. Esto último será unha circunstancia moito
máis educativa cá adquisición dos coñecementos teóricos que poida ir superando.
Ter fe no neno

DE

Estar co neno é algo moi importante para que el

L U G

·o
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poida acadar un desenvolvemento positivo da
súa persoa. Pero, se somos consecuentes con
esta idea, ela lévanos inevitablemente a algo
máis: a ter fe no neno. E, ó falar de fe, refírome, no
mesmo sentido ca algúns psicólogos e pedagogos, ó noso convencemento e certeza de que o
neno co que estamos vai atopa-las solucións ós
seus problemas e a acadar un desenvolvemento
adecuado da súa persoa. Ter fe nel é, sabendo
que ten en si unhas potencialidades, crer nelas,
no seu desenrolo do mesmo xeito que tamén
unha nai, cando o nena nace, ten fe en que vai
medrar, moverse, talar, ... Ter fe é estar convencidos da existencia de -tódalas potencialidades do
neno e de que, ainda que sexa amodiño e a base
de esforzo e dificultades, vai supera-los prob~e
mas que o afectan.
Ter fe nos nenos é arriscarse a crer nel aínda
que os demais pensen ou digan que é un inepto e
- que non val para nada. E animalo na súa loita pala
victoria e alegrarnos con esas victorias do
mesmo xeito que nos alegraríamos se foran nosas· pero facéndolle ver e sentir que son súas.
Esta fe, ó mesmo tempo, ten que ser unha fe
aberta e liberadora, que alivie e aclare as tensións
internas que todo progreso leva consigo. Non
un ha fe que entrele o seu andar, como pode ser o
feito de que se sinta angustiado nunha responsabilización excesiva e polo temor de defrauda-la
esperanza que nós ternos nel, causas que poden
malogra-lo seu progreso e a súa victoria.
Se o neno sinte esa fe que ternos nel e na súa
victoria, tamén el sentirá fe en si mesmo e aoadará que as sementes das súas potencialidades
cheguen a dar froito e a madurecer, a atopa-la
victoria sobre as súas dificultades e, sobre todo, a
victoria da súa vida. Esta fe axudaralle así a realizar aquelas potencialidades. A toma-las dificultades da vida como un reto ou un desafío e non
como un obstáculo ou limitación frustrante.
Pero, se falta esa fe, a semente das potencialidades depositadas no seu ser acabará secando
como secan as herbas por falta de auga, de aire
ou de sol. Por moito que insistamos en sacar un
neno adiante, se non ternos fe en que o vai aoadar, estaremos realizando un traballo absurdo e
agobiante para os dous. Se o nena non sinte en
nós esa fe no seu progreso e na súa victoria lograda co seu esforzo e coas súas enerxías (ainda
que esa victoria tarde), estaremos facendo teatro,
estaremos perdendo o tempo e, probablemente,
botando as sementes do fracaso, da frustración e
da desconfianza nos seres humanos.
Finalmente, para todo esto, aparte de estar co
neno e ter fe nel, tamén é preciso terlle cariño,
porque para ter fe nalguén e para querer estar
coel, e preciso, asimesmo terlle amor, como tamén o noso Deus Pai nos ten a todos.
Xulio Coba~ Brenlla

111 Asamblea de Cristiáns
Gal egos

Os pasados días 28 e 29 de Marzo, diferentes grupos
de cristiáns galegos xuntáronse en Santiago no terceiro encentro da Asamblea de Cristiáns Galegos. As
Comunidades Cristiáns de Base espalladas poi as cidades galegas, a lrmandade Obreira de Acción Católica
(HOAC); os animadores e seguidores dos Coloquios de
Cristiáns Galegos de IRIMIA e o Movemento Rural; os
mozos da Xuventude Obreira Cristiá (XOC), Movemento de Estudiantes Cristiáns Galegas (MECG) e Movemento Junior, así como os rapaces de ltaca, ... estiveron alí presentes e participando como cada ano.
Son estes nomes extranos para moitos, pero xa familiares para os lectores de IRIMIA. Representan a realidade mais viva e activa dunha parte importante da
lgrexa Galega que se define como mais popular, no
senso de estar no pobo e ser pobo, comprometida coa
- sua realidade de cada día, cos problemas que seguen
roubándolle alegría e vida. Unha lgrexa tamén mais
participativa e comunitaria, que quere construir de verdade, non so con palabras, o Reino de Deus na nosa
Terra. Por iso é tamén, necesariamente, unha lgrexa
galeguista, que asume a realidade propia e diferenciada do pobo e aterra á que pertence.
A Asamblea de Cristián Galegos aglutina desde hai
xa tres anos toda unha realidade rica e plural pero con
plantexamentos afíns. Por iso, elemento fundamental
deste encentro foi o compartir dos diversos grupos
chegados de Vigo, Pontevedra, Ourense, Coruña, Santiago, Lugo, e as diferentes vilas e pobos rurais de
Galicia. E, en segundo lugar, coordinar actividades comúns; para isto último, unha Coordinadora segue reuníndose periódicamente ó longo do ano. Momento
especialmente emotivo foi a celebración con motivo do
aniversario do asesinato de Monseñor Romero.

V.P.
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Os traballadores piden a dimisión da Dirección

O conflicto Sanitario de Lugo
O dereito á saúde. O caso de
Galicia.

Un dos dereitos humáns básicos é o dereito á saúde, como recolle a propia Constitución Española (Art. 43): "Tódolos cidadáns
teñen dereito á saúde ... O exercicio deste dereito é responsabi 1id ad e dos poderes públicos". É tamén notorio que para poder exercer este dereito cómpre que os
poderes públicos fagan as inversións precisas que aseguren un
servicio público de Saúde de calidade e igual para todos, accesible
e gratuito. Desta maneira, para
poder prestar un bo servicio de
saúde cómpre ter en conta tanto
o número de cidadáns ós que
debe atender, como outros factores xeográficos, económicos e
sociais da comunidade á que
serve.
No caso de Galicia, desde o ano
82 os responsables do INSALUD
Central gastaron 31.000 millóns
de pesetas menos dos que corresponderían, tendo en conta o
presuposto global do INSALUD e
a poboación e extensión de Galicia. Feito especialmente grave
cando en Galicia hai unha serie
de factores xeográficos e humáns
que dificultan o accesq da-poboación ó servicio de saúde; o que se
ve agravado polo forte déficit de
medios humáns e técnicos dentro
do INSALUD.

O conflicto de Lugo

Todo o anteriormente exposto,
(Pasa á pax. 7)

A Forza Pública desalar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . xou violentamente ós traba-

l/adores do Hospital lucense.

Cinco sanitarios expedientados ·estiveron duas
semanas en taiga de fame.
Na foto do lado, de esquerda a dereita: Xosé Vázquez (celador), Francisco
Vi/lanueva (A TS, secretario
do Comité de Empresa), Dr.
Francisco Sánchez Ramos
(Xefe de Servicio de Análisis Clínicos), Dr. Ovidio
Vázquez (Xefe de Anatomía
Patolóxíca) e Dr. Fernando
Baños (Adxunto de Aneste~------------------' sia).
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unido a unha serie de feitos particulares, foron os
causantes da situación de conflicto que está a
padecer o Hospital Xeral do INSALUD de Lugo,
con trece sanitarios sancionados, cinco dos cuales botaron dúas semanas en fotga de fame. A
motivación fundamental de toda esta movilización -na que non faltaron as manifestacións nas
rúas, os peches e os desalpxos violentos por
parte da Forza Pública- foi pedir a dimisión do
equipo directivo do Hospital.
Os feitos máis destacados de toda esta "movida" lucense foron:
- Deterioro das condic ións sanitarias dos en fermos; ·con camas nos pasillos, falla de servicio
de infecciosos, escasez de roupas, etc ...
- Deterioro da infraestructura sanitaria material, coa creación dunha especie de "Corpo Administrativo" basado máis en lealtades políticas
que neutras condicións de rendimento obxetivo.
- Empeoramento dos niveis de convivencia
dentro do hospital, con actuacións dictatoriais e
anti-democráticas por parte do director, mesmo
con presións para que sexan dados de alta enfermos que os propios médicos ó seu cargo consideraban que precisaban máis atencións no
hospital.

Dimisión da Dirección

¿Oué pasa cos médicos?
O conflicto sanitario uniuse nas semanas pasadas á grave
conflictividade social que estamos vivindo nos últimos tempos. O conflicto afecta tanto ós estamentos hospitalarios
como ós extrahospitalarios (ambulatorios, centros rurais de
saúde. Tamén están movéndose moito os 25.000 médicos en
paro e unha maioría dos estudiantes de Medicina.
Hai algo que non marcha
Este conflicto revela que é preciso abrir un novo horizonte
para a política de saúde, considerándoa como obxect ivo social prioritario. Cómpre un Plan global de Saúde, unha nova
planificación e unha nova xestión , que se faga viable polo
aumento do presuposto adicado á Sanidade. O presuposto
estatal da Sanidade é hoxe o 3,43% do Producto Interior
Bruto, mentras nalgún país europeo (Suecia)-chega ó 11 %.
Un abismo presupostario, un abismo na calidade da atención
sanitaria.
O caso dos médicos
Os médicos tamén sinten e padecen a actual situac ión de
deterioro acelerado da Sanidade Pública. Foron os médicos
dos hospitais os primeiros en erguer a súa protesta, en base
ós obxetivos e organización destos.
O conflicto dos médicos hospitalarios a nivel organizativo
está dirixido pala Coordinadora de Médicos de Hospitais,
formada polos representantes das asambleas médicas dos
diversos 1ugares. Cóm pre tamén salientar a presencia da Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que ten unha ampla afiliación entre a clase médica; por parte galega cómpre
destacar a actividade do Sindicato Galego da Sanidade, sindicato de clase pouco implantado ata o momento entre os
médicos.
En conxunto pódese dicir que estamos nunha situación e
movilización sanitaria, con bastante unidade de criterios e
unha organización democrática e progresista.
As reivindicacións

Todo o anterior levou a un descontento por
parte do persoal sanitario do centro e un deterioro propici.ado pola actuación da actual dirección que, aparte de levar a cabo a política xeral de
restricción de gastos que a Sanidade Pública está
facendo demostrou a súa incompetencia para
que o hospital puidera funcionar de acorde coas
necesidades da poboación . Desta maneira, 600
dos 800 traballadores que ten o Hospital firmaron
unha carta pedin do a dimisión de todo o equipo
d irectivo, e do responsable provincial do INSALUD, q ue apoia rotundamente a tal equipo (todos
xun g uidos po r vencellos de par:tido).
O problem a .do hospital de Lu go, como outros
·problemas sanitarios semellantes, non é asunto
só dos médicos, senón de tódolos t raballad ores
deste Centro Sanitario, que desexan unha boa
sanidade pública con tódolos medios sanitarios
necesarios
para
atender
dignamente · á
poboación.
Doctor Paulino

A táboa reivindicativa concrétase no lema: " Po/a normalización salarial, laboral e participativa ". Os puntos solicitados no
momento actual son :
- Incremento do salario base (en forma semellante á dos
médicos dos Equipos de Atención Primaria de Saúde).
- Plus de especial responsabilidade .
- Compromiso da Administración de non alterar en sentido
negativo o modelo salarial vixente .
- Negociación do resto dos puntos, con espec ial referen cia ó tema da adicación exclusiva dos médicos á Sanidade
Pública, ó tema das Comisións de Contro l de Calidade, e á
definición de participació n do personal na marcha do hospital
e da súa democratización.
Todo isto previa aceptación polo INSALUD da Coordinadora de Médicos de Hospitais como organización representat iva dos médicos hospitalarios en conflicto. As asambleas
esixen a presencia da Coordinadora na Mesa de negociación
en Madrid.
O conflicto médico seguirá adiante, forte, ante unha Admini stración torpe e incapaz.

Xose Agustín Pérez Gómez
(Médico cardiólogo da
Residencia Juan Canaleja de A Coruña)
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PUBLICIDADE

, Cajade
AJwrros
.. af ......
MunzcrJeVigo
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MOCIDADE

A favor do bon humor.
Irnos facendo novas.
M an con man, pé con pé.
Informando dos abatares do
mundo.
R adicais ó máximo
Irnos facendo carallada.
SEMANARIO DE TOLOS GALEGOS QUE SAE CANDO LLES PETA

RADICAL

50 pesos + IVE

·As primeiras reacións pola publicación de AIMIRI (r)
Eloxios de Oudú
Alibaba & Cia (Marrocos). O ¿ Lider? infiel e
musulmán Mollameesecame (despois DUDU)
manifestou o outro día nunha asamblea das suas,
que AIMIRI (r) é o primeiro semanario serio e
léxico que lera na sua vida. Outros calificativos
eloxiosos que engadiu na asamblea non somos
quen para poñelos aquí (por modestos, claro).
Tamén dixo na devandita asamblea que cando
se autoexiliara para Marrocos levara un feixe de
AIMIRIS (r) para regalarlle ó seu gran amigo Gassan Mari Mari e así demostrarlle que en España
ainda se tan publicacións serias e responsables.

Dudú no momento de dar a coñecer o seu fantástico
descubrímento

A Peneira Radical
- Según Reagan, o terrorismo é a única forma
válida para acabar co terrorismo.
- O .goberno toma medidas económicas e
comproba con satisfacción que Q billete de mil
pesetas segue medindo ·13,7 x 7,4 cm. e o de
cinco mil 15,6 x 8,4 cm.
- A nova tecnoloxia electrónica aplicada á
Administración pública non cambia nada, xa que
as computadoras tamén funcionan por enchufe.
- En Cataluña existen 15.000 heroinómanos.
A cifra é exacta xa que se contou o número de
cataláns habitantes en Cataluña, e logo restouselle ó número de habitantes non heroinómanos.

O feito de que ó acabar a asamblea a policia lle
fixera a proba do alcohol non tiña nada que ver
coas anteriores declaracións, senón que era para
saber se o globo estaba pinchado. Diremos (para
os mal pensados) que a proba deu negativa.

Camiñar coa Biblia
UNHA ERRATA NO XENESIS

Según poido descubrir Leandro Moito e Ben, despois
de traducir o Xénesis directamente ó galega, os traductores da Biblia coméronse unha frase que non entenderon moi ben . Hoxe como primicia mundial irnos contárllela aqui en AIMIRI (r).
Antes de nada debemos decirlles que na redacción
de AIMIRI (r) tivemos unha seria discusión sobre se a
frase que dixo o Anxo cando ~~pulsou a Adán e Eva do
Paraiso era·"Gañarás o panco suor da tua frente" ou
esta outra "Gañarás o pan co suor do de enfrente",
nosoutros opinamos que a frase orixinal e certa é a
segunda.
O que si asegura Leandro (e nos tamén) é que cando
Adán e Eva foron expulsados, o Anxo non so lles dixo o
anteriormente discutido, senón que lle engadiu a frase
ata agora non traducida que é: "Ata o ano 1980 no que
iredes ingresando no paro".

-
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- - - - - o labrego consulta ...- - - - - As empresas de /eite seguen a baixárno-/os precios, e
eu quixera saber que se pode facer, ou polo menos saber como se fixa o precio agora que estamos en Europa.

- No Mercado Común hai dúas partes diferenciadas
na fixación do precio:
1.- A fixación en Bruxelas por parte da Administración da CEE, é dicir, por parte da Comisión, que despois de consultar coas partes afectadas establece:
a) Un precio de intervención para o quilo de manteiga e quilo deleite en po.
b) Un precio de orientación ou precio indicativo para
o leite líquido que ten carácter de desexábel (de que se
debera pagar a sí ó productor).
Repetimos, todo isto fíxase en Bruxelas para toda a
CEE, incluido, claro está, o Estado Español; aínda que
polo periodo transitorio estes precios non afectaron,
de momento, o 100%.
2.- Tras esta fixación, as organizacións interprofesionais, que están compostas por representantes das industrias e dos productores (Sindicatos) discuten, axustan e fixan o precio e as condicións do producto (do
leite líquido), en base ó precio indicativo. Establecen
un precio medio ou base e as primas, penalizacións de
calidade e incluso os precios correspondentes a diferentes meses do ano, dependendo da produción real e
os seus costes por mes.
Este é o marco legal que hai para a negociación e

fixación do precio, e este depende claro está, da forza,
do peso real dos productores (sindicatos e cooperativas) e das industrias.
Este é o marco legal que hai para a negociación e
fixación do precio, e este depende claro está, da forza,
do peso real dos productores (sindicatos e cooperativas) e das industrias.
Unha vez negociado o acorde é homologado pola
Administración e dotado de validez e obligado
cumprimento.
No Estado Español o punto dous non existe, xa que a
Administración central non estableceu ningún mecanismo que homologue as relacións entre productores e
empresas; nin siquera está disposta a homologar ningún tipo de precio nin conseguinte de contrato.
A posición das CC.LL. é que as empresas non poden
ser xuiz e parte nas decisións de precios. Ademáis as
condicións de produción e de mercado son moi diferentes, aquí en Galiza con respeto ó resto do Estado
Español, polo tanto, o que hai que facer con urxencia é
constitui-la Interprofesional Leiteira Galega, con cooperativas de base, sindicatos e industrias.
Poden dirixi-las consultas a:

Comisións Labregas
R. Dinán 9, 1º Esqda.
2700- LUGO

O poder dos labregos cando defenden o seu pan

-

Os ultimas días de marzo, 40.000
tractores e moitos mais labregos colapsaron o tráfico en tódalas carreteras de Galicia, demostrando unha vez
mais que son capaces de unirse e esixir
o que coidan que é xusto. Os incidentes fdron moi escasos, demostrando o
civismo dos labregos galegas.
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Pena de marte iSi ou non?
Recentemente Amnistía Internacional inaugurou
unha campaña contra a pena de marte nos Estados
Unidos de América. A prensa mundial, anque non
con todo o estarzo que a campaña merece fíxose eco

do tema. Como apoio á campaña de Amnistía lnternaciona¿ o autor deste artículo síntese chamado a impulsar a solidariedade das conciencias e lnstitucións
ante tan trascendente problema ético.
comportamentos e ideoloxías propias de comportamentos dominantes, de actitudes éticas que son sinal
de "egoísmos ilustrados" e refinados.
Este é o caso de EEUU. O presidente
Reagan e os que como el pensan veñen a dicirnos que as persoas non son
seres valiosos en si senon "para min ".
De aí que para satisfacer a uns e ter
contentos a outros podemos destruir
vidas que non sirven para nada. Oeste
xeito, coa pena de marte elimínase
definitivamente el> máis temidos adversarios políticos ou a quen tivo a
desgracia de estorbar ós poderosos.
Cada vez ternos máis conciencia de
que o sistema encerra e promove inxusticias, pero este, querendo a toda
costa defenderse a si mesmo, esmaga
vilmente coa pena de marte ós que a
miudo xa foron víctimas primeiras da
súa inxusticia.

Razóns da campaña

O tema da pena de marte é un dos
temas clásicos nos que as posicións
se invertiron na nasa época. O proceso de humanización, medra felizmente na humanidade anque non con
tanta eficacia e aceleración como sería de desexar. Abondan algúns datos
para demostrar tal afirmación. Nun
dos países considerados tecnolóxica
e científicamente máis avanzados
(EEUU) o número de execucións
efectuadas anualmente aumentou de
tal modo que na actualidade é o meirande da historia do país. Según un
informe de Amnistía Internacional, desde 1976, data na que por unha decisión da Corte Suprema dos EE.UU.
restableceuse a pena de marte, foron
executadas polo menos 66 persoas.
En 33 dos 37 estados USA con leis de
pena de marte outras 1.788 persoas
encóntranse COJ1denados en espera
da decisión que os enviará ou non á
silla eléctrica, á cámara de gas, á
torca, á inxección letal ou ó pelotón
de fusilamento.
Irnos expoñer agora as tres principais razóns palas que creo que un
cristiano debe sentirse chamado a
combatir a pena de marte. Duas son
de orden natural e unha de índole
cristiana anque quizais non comprendida polos cristians ata os nasos días.

1. Erro xudicial irreparable

A pena de marte é o instrumento predilecto
de represión nas dictaduras, e ap/Ícase hoxe
indiscriminadamente nos paises hispanoamericanos.

remedio.
A sociedade que condena á pena
de marte é unha sociedade arrogante, que perde a autoconciencia de
si mesma e que esquece a súa propia
impotencia, a súa falibilidade e a súa
insuficiencia na construcción da civilización do amor. Pretender emitir un
veredicto inapelable sobre a vida humana é unha idolatrización da racionalidade humana, tan irracional que a
converte en inoperante.

Por moi refinados que sexan os métodos da policía, por máis escrupu- 2. Instrumento bélico predilecto das
losa que sexa a conciencia humana dictaduras
sempre é posible un erro xudicial.
Forma parte das limitacións vencelladas á condición humana. Ninguén
É posible que as conciencias inxenega á xusticia o dereito de emitir ve- nuas esquezan o carácter irremedtaredictos e de impoñer castigos. Pero ble da pena capital, pero non o esquehai que esixirlle que non esqueza a cen os políticos raposos e maquiavésúa falibilidade e os seus riscos de licos. Algo quererá dicir que a pena de
falacia. En moitas ocasións houbo · marte estea hoxe presente sobre todo
que rehabiÚtar a persoas despois da nos paises dictatoriais, pero tamén
súa marte ó descubrirse que eran ino- naqueles que agachados nunha " decentes. Pero cando xa non había mocracia formal " ocultan métodc;>s.

3. A pena de morte é negación do
mandamento de amar ós enemigos

O perdón incondicionado, o amor
ós enemigos (Le 6,31-35), sinalan o
comportamento claro do crente con
respecto ó próximo. Actitudes que
son peculiares da nasa relixión e que
enraízan o ideal da vida cristiana co
modelo Xesús de Nazaret condenado
a pena de marte e perdoando a quen
o condenara. A dureza do naso corazón para comprendelo non debe impedir aceptar a proposta de Xesús.
Resulta preocupante que durante un
longo período de tempo os mesmos
cristiáns silenciásemos ese discurso
profético de Xesús.
A historia danos leccións1 e se queremos aprender dela é tempo que os
cristiáns tomemos conciencia de que
sempre nos mostramos demasiado
complacientes en soster a autoridade
e demasiado pouco preocupados en
defender ó individuo dos posibles
abusos do poder. Na miña opinión , a
cuestión fundamental é a seguinte :
¿somos ou non somos capaces de
de
superar
os
sentimentos
venganza?.
Mario Vázquez Carballo
Delegado diocesano da mocidade (Lugo)
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Xosé Chao Rego

O camiñar dun hispo

Refírome a D. Miguel Anxo
Arauja, bispo dimisionario de
Mondoñedo-Ferrol. Nas Edicións
do Castro acaba de aparecer un
libro de seu titulado "Escritos
cristiáns sobre problemas, personaxes e conflictos de Galicia".
Dos bispos que hai na nosa terra, D. Miguel é o que mellar
soubo e quixo cultivar iso que
chamamos "galeguidade", que é
conciencia de sermos galegas e
de comportarnos coma tales.
No ano 1975 xa publ icara unha

carta pastoral sobre "A fe cristiá
ante a cuestión da lingua galega", que recolle agora neste libro _e que daquela fixo época,
provocando moitas loubanzas e
tamén algunha protesta.
O libro recolle, ademais, algúns
dos seus esc ritos pastarais e
unha fermosa primeira parte de
"Achegamento a unha ética da
galeguidade" que pode orientarnos neste tema.
Monseñor Arauja tamén dá
canta dos diversos conflictos ~a-

25º Coloquio Galego
de
Cristiáns

borais que viviu a cidade de Ferrol e nos que se viu implicada a
lgrexa, cando non a súa propia
persoa.
Qu ixemos recol ler nesta sección esta novidade editorial porque parece de xusticia que quen
laborou porque a tala fose camiño dos galegas estea presente
entre os que, despois del, continuamos a abrir vierios que poidan
ser prometedores para a nosa comunidade galega. Que el saiba
que foi semente e segue asela.

Xa chegou a primavera
con medio país en taiga;
imos ve-lo que resulta
e o que aínda lle caiga.

Moi mal xogo lle tocou

ó xefiño de Alianza.
¿ Quen lle manda a este rapaz

25- 26 Abril

tan pronto meterse en danza?

SANTIAGO

e o tempo de pesca aberto,

Moi cerca as eleccións

Colexio Compañía de María

os políticos preparan
o anzó: isa évos certo.
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