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REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS AÑO VII 

f lf CCIÓNS O PARlAMfNTO fUROPf O: 
tamén a nasa vida se xoga aí 

• Servicios Sociais 

• Os Cursiños becados do INEM 

•A alimentación natural do neno 

• 11 Encentro do Movemento da Mocidade 

Rural Cristiá 

•O pobre que non coxeaba (Conto) 

i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecl.mos. 

1 mos sementando patria: 

man con man inxertandoa 
· entre os veciños. 

i moa facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

Nº 266, 16 ó 30 de Maio 1987 - 50 ptas. (IVE incl.) 

ELECCIONS POR DUPLICADO 

O día 1 O de xuño volverán de novo un has 
e/eccións, neste caso as municipais. Unha 
vez máis se han repetir tódolos manexos a 
que xa estamos afeitas nestes casos, e que 
xa levamos anos denunciando. Certas for
mas de pedir/le o voto á xente, de forza/a, de 
abusar da súa debilidade e da súa ignoran
cia, según os casos, abondan xa para desa
creditar ó partido que tal causa fai. Noutros 
países desa Europa occidental á que sem
pre agora nos queremos comparar, o sim
ple feito de usar estes métodos abusivos xa 
serían razón abonda para garantizar/le a de
rrota ó partido que os empregase. Pero aquí 
segue a rexi-la lei da xungfa, onde teñen 
campo aberto os comportamentos máis 
descarados. 

Desde esta editorial queremos facer 
unha vez máis unha chamada ó uso do voto 
e á liberdade do mesmo. 

Nesta ocasión as eleccións municipais 
cadran c9as eleccións ó parlamento eu
ropeo. E posible que moitos electores se 
sintan desnortados con esta misturanza. A 
primeira vista parecenos que as eleccións 
quemáis importancia teñen son as que nos 
dan os nomes daque/as persoas e partidos 
que rexerán os nasos problemas de cada 
día na nasa vida municipal. En parteé certo, 
pero tamén cómpre recoñecer que de 
pouco vale ter bos administradores do naso 
convivir diario, se non reparamos en poñer 
ó frente dos diferentes parlamentos (ga
lega, de Madrid, europeo) xente que mar
que unhas liñas xerais de goberno axeita
das ás nasas necesidades. 

Anque non nos decatemos diso, as nasas 
pequenas causas de cada día dependen 
dun bo funcionamento dos nasos axunta
mentos, pero ó mesmo tempo dependen 
dos grandes planes de actuación que se 
marquen en organismos superiores. Por 
moito que teñamos a impresión de sermos 
moi libres, cada vez máis as persoas tira
mos a ser máis dependentes no naso pan e 
na nasa paz diarias. 

Estas eleccións do propio municipio e do 
parlamento europeo parece que nos que
ren recordar esta realidade. 
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BADAL quere ser un servicio ás nasas celebra
cións do domingos. Son unhas follas que conte
ñen: monicións, oracións, preces e homilía ... 
Todo na nasa língua. A suscripción anual é de mil 
pesetas e para pedidos: Apartado 888. 36200 
VIGO. Tfno. 41 81 36. 

•• 
A XORNADA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE 

(5 de San Xoán) volta a poñer en diante o pro
blema dos incendios forestais, e da erosión da 
terra producida por ésta e outras plagas. Cada 
ano só se forma 0,5 Tm/Ha de volumen de solo, e 
as raíces son as que protexen o chán da erosión ... ' 
Se ternos en canta aquel volume, fan falla dous 
mil anos para rexenerar un espesor de 1 dm. 

•• 
O ENFERMO, UN TRATO MAIS HUMANO é o 

lema da Xornada dos Enfermos (24 de Maio ). Esta 
circunstancia límite pala que atravesa moita 
xente nas nasas casas e comunidades non pode 
ser desperdiciada. Compre achegárse ós enfer
mos para aprender deles e mesmo para deixar
nos evanxelizarpor eles. 

•• 
O PRIMEIRO CONGRESO HISPANO-LATINOA

MERICANO DE TEOLOXIA DA CARIDADE ten lu
gar en Madrid nestes días (15-17 de maio). A per
cura dunha caridade liberadora e dunha civiliza
ción basada no amor é o motor destas xornadas. 
O Evanxelio tamén axuda a solucionar os graves· 
problemas económicos e sociais deste conxunto 
de nacións. 

•• 
"AS NAIS DE MAIO" celebraron neste mes os 

dez anos de loita e denuncia de atropellos. Aínda 
na dictadura (do 76-83) xuntábanse e xuntanse 
todolos xoves para pedir a "aparición con vida" 
dos seus tillos ... O drama dos trinta mil desapare
cidos segue clamando ... O silencio destas muHe
res na Praza de Maio que lembra o 25 de Maio de 
181 O cando os arxentinos declararon a súa liber
tade ó rei de España, Fernando VII, é unha cha
mada a xusticia. 

•• 
AS ELECCIÓNS LEXISLATIVAS DE FILIPINAS 

son un paso adiante na fráxil democracia daque
las illas, que xa coñeceron varios intentos de gol
pes de Estado, desde o rexeitamento da dicta
dura de Marcos. A guerrilla comunista por unha 
beira e por outra os amigos de Marcos, teñen 
acordonada á democracia filipina. 

. A "O:,ERACION PRIMAVERA" contra a droga 
t1vo ma1s de golpe publicitario que de eficacia: .. 
Asemella coma se as autoridades do ramo quixe
sen contrarrestar as denuncias dos comités cida
dáns contra ó narcotráfico. No que vai de ano xa 
morreron máis de cincoerita persoas por culpa 
das drogas . 

•• 
"SARAMAGANTA" que leva coma apelido "Ca

derno de Divulgación da Natureza" é unha publi
cación do Concello de Oleiros, pensada na es
cala para que os nenas e os maiores amen máis a 
ecoloxía. O ultimo caderno está feíto polo ecolo
xísta e profesor: Roxelio Pérez Moreira e chá
mase: "O bosque, a Ecoloxía Forestal en Galicia, 
e a _Ordenación das Terras a Monte" . 

•• 
RUSIA segue cos seus aires de renovac1on 

nesta nova era de Gorbachev; de portas a fara, o 
desarme europeo é o obxectivo principal, neste 
ano que se celebra o setenta aniversario da Revo
lución de Outubro. Europa gañaría soberanía si 
as duas grandes potencias chegaran a un acordo 
neste senso . .. , 

AS ELECCIÓNS O PARLAMENTO GALEGO po
ñen ó descuberto os porxuícios da integración na 
CEE para Galicia, e a falla dunha loita contra as 
suas imposicións socioeconómicas. Non é doado 
acadar representantes nacionalistas galegas 
nesta convocatoria, debido ó centralismo de 
P.~OE e AP que impuxeron unha só circunscrip
c1on electoral. Fan falla douscentos mil votos 
para ter un parlamentario en Estrasburgo. 

----PNJ<OSE LOIS----
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

GALEGO NAS MISAS E NOS REZOS 

Rezamos en galego porque somos galegos 

Ben sabe o lector que desde IR/MIA estamos com
pletamente polo galega en tóda/as causas e momen
tos da nasa vida, e nas misas e nos rezos tamén, por 
suposto. Hai moitas razóns serias para tace/o así, e xa 
se levan dita moitas veces nas páxinas desta revista, 
pero hoxe só recordamos unha, a máis básica, que é 
que queremos rezar en galega porque somos gale
gas. ¿Alguén lle preguntou e lle esixiu a/gunha vez a 
un castelán ou a un francés por que reza en castelán 
ou en francés? A causa é tan evidente, que non pide 
máis razóns. 

Dúas interesantes novidades 

Para esta páxina re/ixiosa de IRIMIA teñen moita 
importancia dúas pequenas aportacións que se fixe
ron nestes últimos días para axudar a rezar en galega, 
como Oeus manda e quere. Unha é o libriño pre
cioso escrito por Xesús Ferro Ruibal, que se titula "A 
lgrexa e a Lingua Galega". En 96 páxinas de o uro 
vainas axudando a decatarnos da grande inxusticia 
relixiosa e humana que é rezar/le a Deus normal
mente nunha lingua distinta da do naso pobo. Invito a 
fer esas páxinas con corazón limpo. 

A outra aportación é unha iniciativa dun grupo de 
cristiás da diócese de Tui-Vigo, que nos ofrecen ma
terial completo en galego para as celebracións 
do domingo; inc/úe introduccións, preces, lecturas, 
prefacios, esquemas de predicación, etc. Chámase 
"BADAL", e pódese pedir ó Aptdo. 888 de Vigo. 
Enhoraboa por este trabal/o que vén suplir a incapaci
dade, o desinterés ou a preguiza dos nosos bispos en 
ofrecernos o Misal en galega e outros materiais litúr
xicos. Que Oeus /lelo teña en canta, a uns e a outros. 

O precioso que é rezar en galego 

Con rezar en galega, desde lago, non se amaña o 
país, nin a te cristiá. E un pasiño pequeno, pero 
importante, moi importante. X era/mente rezar e misar 
en galega é un sínal de que estamos vívindo unha te 
con boa saúde, na que Oeus se mete en toda a vida 
normal nasa, e na que nós, cos nosos problemas e 
alegrías de cada día, nos metemos no corazón de 
Oeus pala porta ancha da nasa lingua. Rezar e misar 
en galega realmente é precioso. 

ba()a[ 
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"Eu son o Bo Pastor" (Dom. IV de Páscoa) 

Bo pastor é aquel: 

· que na súa profesión renuncia ás veces a co
brar un soldo e pon ó servicio dos demáis a súa 
ciencia e habilidade. 

·o que adica parte do seu tempo a actividades 
que non son rentables: cuidar enfermos, atender 
vellos ... 

· o que sen gañar nada participa en actividades 
sociais e comunitarias, nas que moitas veces se 
conseguen disgustos e non honores. 

·o que trata de poñer pon diante o comunitario 
e non o persoal. 

"Quen me ve a min ve ó Pai" (Dom. V de Páscoa) 

Hai que anda-lo camiño 

O camiño para chegar ó Pai é Xesús e o camiño 
para chegar a Xesús é o irmán. Esfórzate por 
coñecer a Xesús e cada día coñecerás máis a 
Deus; esfórzate por coñecer ó irmán e cada día 
coñecerás máis a Xesús. 

Queremos atapar a Deus nas " alturas" e El e~tá 
ó rás do chan. Calquera persoa é un lugar de 
encontro con Deus. 

Serve ó que está ó teu lado e farás un acto de 
culto ó Deus invisible que deixou o seu sinal nas 
súas obras. 



RlltlA-4 

Servicios Sociais 

Existen un ha serie de axudas e prestacións sociais das que 
con frecuencia carecemos de información . Neste e outros 
artículos queremos Informar destes servicios que pode solici
tar calquera cidadán que os precise. 

Hoxe damos a coñecer o chamado "Servicio Comunitario 
de Axuda a Domicilio". 

- ¿Quén pode ser beneficiario da axuda a domicilio?. 
Toda persoa ou familia, con graves problemáticas sociais 

(cuidado de enfermos ou minusválidos, atención a vellos, a 
nenos, a mozos ou a marxinados). Non só pode ser beneficia
rio o que ten un problema senón tamén o que precisa unha 
axuda para prevenir situacións de marxinación ou inadapta-' 
ción en calquera área social. 

- ¿En qué consiste o Servicio Comunitario de Axuda a 
Domicilio? 

En prestar unha serie de atencións ós individuos e familias 
cando estean en situacións nas que non sexa posible o desen
volvemento normal da vida cotián no seu domicilio por mor de 
calquer tipo de problema polo que precisa,n da axuda dunha 
terceira persoa. Caracterízase por prestarse primordialmente 
no domicilio do beneficiario. 

- ¿Qué tipos de prestacións comprende a Axuda a 
Domicilio? 

· Servicios domésticos: limpeza de fogar, lavado e plan
chado de roupa, cociña, etc. 

· Servicios familiares: cuidado de nenos, asesoramente e 
formación de pais, atención a disminuídos e vellos, soporte a 
familias con problemas. 

· Servicios técnicos: como alternativa a institucionaliza
ción . 

·Servicios de apoio social e afectivo: compañía, facilita-la 
relación co entorno, organización de actividades de 
entretenemento ... 

- ¿Que se pretende a través destas axudas? 
Suplirá familia, cando non exista, ou cando por unha situa

ción de crise ou emerxencia, non poi da levar cabo as funcións 
de atención os seus membros. Tamén pretendese completar a 
laboura da familia , no que se retire a unha boa integración de 
todos na sociedade así como suplir as carencias de atención 
sobre todo con vellos, enfermos ou marxinados. 

- ¿Por medio de quen se solicita a axuda a domicilio? 
Por medio das Corporacións Locais (Concello) ou lnstitu

cións e asociacións de Iniciativa Social in·scritas no Rexistro 
de Entidades. A través delas ofrecerase o servicio de axuda a 
domicilio. 

- ¿Qué sucede se ditas Entidades non poden ou non 
queren promover a axuda a domicilio na sua zona?. 

Non cabe dúbidade que esta actitude perxudica o benestar 
da poboación porque ainda que o inte_resado pode solicitar a 
prestación a nivel individual, na maioria dos casos soamente 
se lle ofrecerían os servicios domésticos. 

- ¿Onde aparece publicada a regulación destas axudas?. 
No 0 .0 .G. (Diario Oficial de Galicia) Nº 39, de 26-2-87 

- ¿Cando remata o prazo de solicitude e quen pode aseso
rar sobre as axudas?. 

O prazo remata o 30-6-87. Para calquera tipo de informa
ción e asesoramento hai que dirixirse os Centros de Servicios 
Sociais de Base dos Axuntamentos ou ben ás Delegacións 
Provinciais da Consellería de Cultura e Benestar Social - Area 
de servicios sociais. 

Puri Carreira 

Os cursiños becados 
do INEM 

O INEM (Instituto Nacional de Empleo) , dende fai uns anos 
ven organizando uns cursiños becados para aqueles parados 
que non teñen axudas dos fondos de desemprego, para maio
res de 25 anos e para menores de 25 anos. Estes cursiños 
supoñen según dito instituto unha axuda para unha mellor 
formación e ó mesryio tempo unha axuda económica xa que 
os asistentes teñen estipulado cobrar o 75% do sueldo base 
interprofesional, no caso dos maiores de 25 anos; e de 525 pts 
por día lectivo no caso dos menores de 25 anos. 

Todo isto que o INEM encargouse de resaltar por tódo-los 
medios de comunicación e publicidade, e que conta co res
paldo da Comunidade Económica Europea en materia econó
mica cunha aportación de cartos do 55% , non é máis cunha 
pantalla pois na realidade as causas son moi distintas. 

Na realidade, os cursiños son selectivos, pois para unha 
demanda interminabel organízanse cursiños de 15 ou 20 per-. 
soas, requeríndose ademáis un nivel alto de formación. 

Na realidade, estes parados que están a facer os cursiños 
levan nalguns casos dende tres a seis meses sen cobrar estes 
cartas asiñados, dándose casos nos cales estes cartos son a 
única fonte de ingresos para manter á familia. 

Na realidade isto non é máis cun parche furado que pón o 
goberno á grave situación pola que estamos a pasar os 
parados. 

E por todo isto que os parados que estamos a facer estes 
cursiños xa levamos tempo movilizados, dialogando coas au
toridades, facendo paros intermitentes, folgas de fame, con
centracións e outro tipo de protestas, ás cales a única res
posta que recibimos no mellar dos casos son boas palabras, 
" que é cuestión de esperar un pouco, que se están a facer 
xestións,· que se está a buscar solucións, etc". E no peor dos 
casos os paus da policía. 

Nós queremos chamar a atención e deixar unha interro
gante que faga pensar ós organismos pertinentes e á opinión 
pública: 

¿Por qué hai cartas para os ministros, para os parlamenta
rios , etc . e non para os que estamos xa marxinados polo paro? 
¿Ata cando irnos seguir senda os esquecidos da sociedade? . 

Manuela López Garrido 

Forzas do arde cargan contra varios cursillistas do INEM 
que portaban unha pancarta 
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Máis cómodo e hixiénico 

A alimentación natural do 
nena, é dicir, o feito de alimentalo 
a peito, ten moitas ventaxas para 
o nen o e mai la nai. 

E o método mais seguro, xa que 
basta con que a nai lave as mans 
con auga e xabrón, e os pezóns 
(bicos do peito) a areolas cun al
godón mallado en auga fervida (o 
xabrón reseca moito a pel e favo
rece a aparición de gretas). Pala 
contra, a lactancia artificial 
abriga ademáis do lavado das 
mans a esterilizar o biberón e 
máila' tetina, ferve-la auga, medi
la auga e o leite en pó, enfri_alo 
baixo un chorro de auga fria ... 
Todo esto significa máis traballo 
e máis posibilidades de contami
nación do alimento, aparte dos 
posibles erras nas proporcións 
de auga e leite en pó. 

As ventaxas para o neno 

O leite da nai é o alimento ade
cuado para o nena, variando a 
súa composición según as nece
sidades do nena dende o calostro 
e o leite de transición deica o leite 
definitivo, de modo que é sufi
ciente para nutrir ó nena os seis 
primeiros meses de vida. Aquí en 
Galicia convén añadir un sup~e
mento de Vitamina Den forma de 
gotas para evitalo raquitismo xa 
que hai poucas hora~ de sol. 

Ademáis dos nutrientes nece
sarios, o leite da nai apórtalle ó 
nena moitas defensas contra as 
infeccións, senda case inexisten
tes nos lactantes alimentados a 
peito as diarreas, as o tites (i ~Ha
mación dos oídos), as bronqu1tes, 
as neumonías, e menos frecuen
tes os catarros de narís, a gripe, o 
xarampelo, as anxinas e os episo
dios de febre sen causa aparente. 

Coa alimentación natural dis
minúe a posibilidade de enfermi
dades alérxicas que por certo 
hoxe en día están aumentando na 
poboación. Son tamén menos 
frecuentes as escoceduras do 

, 

SALID.E 

A alimentación natural do nena 

O !eite da nai apórtalle ó nena moitas 
defensas contra as infeccións. 

cuíño a pesares de que as cacas 
son máis líquidas. 

A alimentación natural resulta 
máis barata ca artificial, aínda 
que a nai precisa alimentación 
extra pra aportarlle ó nena de 500 
a 1.000 calorías diarias. 

As ventaxas para a nai 

Hay tamén veritaxas para a nai: 
a matriz volve ó seu tamaño nor
mal antes na nai que lacta; dismi
núe o exceso de graxa que a mu
ller acumulou no embarazo; re
tarda a aparición da mestruación 
(antes servía de método anticon
ceptivo, pero hoxe débese usar 
outro- porque é pouco fiable); 
evita a aparición de cáncer de 
mama. E algo moi importante 
para os dous: favorece moito a 
unión afectiva entre nai e nena. 

Desventaxas superables 

A desventaxa prá nai é que dis
pón de menos liberdade. Pero hai 
que ter en canta que esta situa
ción so vai durar unhos meses 
polo que paga a pena este sacrifi
cio (anque penso que p_o_u?as 
nais o consideran un sacrif1c10). 
Por certo , as nais que traballan 

fóra da casa, ó acabársel les a 
baixa maternal non teñen por qué 
retirarHe-lo peito, senón que de
ben sustituir as tomas desas ho
ras por leite artificial ou papi 11~ , 
de modo que o nena pode seguir 
mamando moitos meses máis. As 
empregadas por canta allea ata 
un ano despois do parto teñen 
dereito a traballar menos horas 
cobrando o salario íntegro, para 
poder lactar ó nena. Esto vale ta
mén anque tome biberón. 

Para evitar o fracaso 

Senda así ¿por qué fracasa últi
mamente a lactancia materna? A 
maioría das veces por ignorancia; 
as nais pensan de boa fe que o 
leite maternizado (que é leite de 
vaca moi modificado para que se 
asemelle. ó de muller) é tan bo 
coma o de ela. Outras veces, 
ainda que a muller teña intención 
de lactar ó seu tillo, ten moita in
seguridade en sí mesma e .tem.e 
que o seu leite non sexa sufi
ciente pró nena. 

Para evitar este fracaso hai que 
mentalizarse de que a lactancia é 
algo tan natural, que é moi raro 
non lograla. Convén seguir istes 
consellos: Poñer o nena ó peito 
canto antes despois do parto arri
mar o bico do peito á meixela do 
nena, co que se produce u~ re
fexo de búsqueda e o nena x1ra a 
boca cara ó peito. Durante os pri
meiros días e incluso as primeiras 
semáns, poñelo a mama~ cada 
vez que teña fame, sen mirar se 
pasaron unha ou varias horas 
dende a última toma. Procurar 
sentarse cómoda e tranquila 
mentres o nena mama. Se o nena 
non valeira de todo os peitos, qui
tar o leite que sobra cun sacalei
tes ou cun muxido manual. Lem
brar que a succión do nena é o 
estímulo que fai que se segregue 
leite. E sobre todo as dudas pre
guntarllas a un médico .e no~ a 
unha veciña que por mo1 ben in

tencioada que sexa, pode estar 
equrvocada. 

Rosa María Miguélez. Pediatra 
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-------- ELECCIÓNS Ó PARLAMENTO EURC 

Dentro duns días e ó tempo que escollemos os nasos representantes nos 
Axuntamentos, votaremos tamén os diputados ó Parlamento Europeo. 

Moitos non sabemos moi ben qué é todo isa. Moitos non vemos a 
necesidade de votar para algo que queda tan lonxe de nós, e que parece ter 
tan pouco que ver cos nasos problemas de tódolos días: 

Estas liñas queren aclararnos algo estas dudas nasas e abrirnos luces. 

1.- As elección ó Parlamento Euro
peo teñen moito que ver coa nosa 
vida. 

unha serie de prganismos comunita
rios (o Fondo Social Europeo, o 
Fondo de Orientación e Garantía 
Agrícola, o Fondo de Desenvolve-
mento Rexional, o Fondo Europeo de 

Este feito xa o estamos vivindo, pal- Desenvolvemento e o Banco Europeo 
pando e sofrindo moitos de nós, na de lnversións). 
nasa propia carne: reconversións in
dustriais, cambios nos plans de estu
dios e cuotas do leite son só uns pe
quenos exemplos recentes de cómo o 
que na Comunidade Económica Eu
ropea se di e se fai ten algo que ver 
con nós e co naso futuro. Os que alí 
deciden , as leis que se lexislan, e os 
acordos que se toman van produ
cindo cambios importantes na mar
cha da nasa economía e do naso 
ben estar. 

Por iso é tan vital para nós estar 
presentes cos nasos representantes 
alí onde se decide a nosa vida, neste 
caso na CEE. 

2.- O Parlamento Europeo: ¿qué é 
iso?. 

O Parlamento Europeo é unha das 
institucións máis importantes da Co
munidade Económica Eu_ropea, coa 
Comisión , ó Consello e o Consello de 
Ministros: 

a) A Comisión: é o órgano suprana
cional da CEE e está formada por 
unha serie de membros escollidos de 
común acordo polos gobernos dos 
estados da CEE. A elección faise a 
título individual e non como repre
sentante de cada pais, pero tendo en 
canta o peso do pais representado. 
Da Comisión depende toda a buro
cracia europea, e a ela está ligada 

As funcións principais da Comisión 
son velar pala aplicación dos trata
dos; ten o poder de iniciativa (tódalas 
resolucións do Concello debeh adop
tarse tras unha proposta da Comisión 
e só poden ~er modificadas por una
nimidade). É un órgano auxiliar do 
Consello que é o único realmente que 
ten poder executivo. De feito é unha 
institución relegada a un segundo 
plano (fundamentalmente prepara in
formes para presentar ó Consello , 
que debe aprobalos) , pero na práctica 
moitas funcións son asumidas pala 
Comisión porque o ConseHo reúnese 
pouco. 

b) O Consello: está integrado polos 
xefes de gober~o e de Estado dos pai
ses membros. E órgano fundamental 
decisor da CEE., pero como é dificil 
reunir a tódolos xefes de goberno 
moitas funcións do Consello son asu
midas como deciamos pala Comisión 
e tamén polo COREPER (Comité de 
Representantes Permanentes dos Es
tados Membros). 

c) O Consello de Ministros: é o ór
gano lexislativo e executivo da CEE. , 
e así seguirá senda ata que o Parla
mento non teña poderes meirandes. 

Está formado polos Ministros de 
cada estado membro, e según o tema 
tratado acudirán os Ministros de Agri
cultura, de Economía, ... aínda que ha
bitualmente son os Ministros de 
Asuntos Exteriores os que compoñen 
o Consello de Ministros. 

, 
QUE SON AS COMUr 

COMUNIDADE DOS 1.2 
FUNCIONA/\ 

/COMISIÓN~ 
.; ' 0RGANO EXECUTIVO 

ÓRGA~ 
IMPOf 

DESL 

Tomada de " .Desarrollo Agricola" 

d) O Parlamento: está composto 
hoxe por 518 membros escollidos en 
eleccións correspondéndolle a cada 
pais membro un número de~erminado 
de diputados: Alemania, Gran Bre
taña, Italia e Francia: 81 diputado. 

España: 60 diputados 
Holanda: 25 diputados 
Bélxica, Grecia e Portugal: 24 

diputados 
Dinamarca: 16 diputados 
Irlanda: 15 diputados. 

A diferencia da maioria dos paises 
que escolleron ós seus diputados co-

. rrespondentes a través de eleccións, 
España ata agora estaba represen
tada según as proporcións existentes 
no propio Parlamento do Estado es-
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)PEO: tamén a nosa vida se xoga aí-----------

\JIDADES EUROPEAS 

AENTODA CEE 
.------'-------, 

pañol. É de suliñar que no Parlamento 
Euro peo os diputados non represen
tan países respectivos, senón a dife
rentes ideoloxias e concepcións polí
ticas. Por exemplo, nas eleccións de 
1979 formáronse partidos e agrupa
cións electorais a nivel europeo, con 
programas electorais comúns. 

Así os 7 grupos do Parlamento Eu
ropeo actuais son os Comunistas, a 
Federación de Partidos Socialistas, o 
Partido Popular Europeo (Demócrata 
cristiano), os Demócratas Europeos 
para o Progreso (dereita), os Demó
cratas Europeos (dereita) . O Grupo 
Liberal Demócrata (dereita), e o Arco 
da Vella (verdes e nacionalistas). 

O grupo socialista é ata o momento 
o grupo máis numeroso, anquea de
reita é a de maior peso global a pesar 

de estar dividida en diversos grupos. 

O Parlamento Europeo, ó contrario 
dos Parlamenta:; dos Estados, non 
ten poder lexislativo (poder de facer 
leises). Pese a esta limitación, que lle 
resta poder real, o Parlamento ten 
un ha serie de facultades de importan
cia: pode modifica-lo presuposto co
munitario (ten que haber acordo do 
Parlamento para calquer cuestión 
presupostaria de importancia), con
trola á Comisión e o Consello ós que 
pode interpelar de diversos xeitos ata 
chegar a facer dimitirá Comisión (an
que na práctica é dificil). Asimesmo 
da a súa opinión sobre as propostas 
da Comisión antes de que o Consello 
decida. 

O Parlamento Euro peo celebra 
unha ducia de sesións ó ano. Nos 
seus intervalos cada unha das 15 Co
misións Parlamentarias reúnen se 
analizando detalladamente os diver
sos temas a partir dunha información 
moi completa e dunha maneira confi
dencial a portas cerradas. Tal activi
dade contribúe algo a aumenta-la in
fluencia real do Parlamento Europeo 
na marcha dos asuntos comunita
rios. 

3.- Ternos a nosa palabra que dicir 

Vista a importancia da política eu
ropea dentro da nasa propia política 
interna e das nosas casas, e vista a 
influencia do Parlamento Europeo 
dentro de tal política comunitaria; 
desde lago que ternos a nosa palabra 
que dicir. 

No Estado Español preséntanse os 
diversos partidos políticos ás elec
cións xa como tal partidos, xa coali
gados con outros partidos políticos. 

Así os máis importantes son: 

-o PSOE 
- a Coalición Popular. 
- a Unión Europeísta: coalición 

formada polo PNV e o Partido 
Galeguista. 

Na foto, sede da CEE en Bruselas 

- a coalición pola Europa dos po
bos, da que forman parte o Partido 
Nacionalista Galega. 

- o Bloque Nacionalista Galega 
- a coalición Esquerda dos Pobos, 

da que forma parte o Partido Socia
lista Galego-Esquerda Galega. 

- e outros partidos como o CDS, o 
POP, ... 

4.- ¿Qué palabra dicir? Cousas a ter 
en canta 

A hora de votar hamos ter en conta 
2 causas: 

- Que os nasos intereses e os na
sos problemas estean representados 
no Parlamento Europeo. Para iso 
compre estar escoller a partidos que 
leven no corazón e no centro dos seus 
programas políticos a preocupación 
e o agarimo por Galicia e as súas 
xentes. 

- Que a voz do pobo e dos máis 
pobres estea presente no Parlamento 
Europeo. Os partidos achegados ó 
gran capital e ás clases mais altas 
nunca nos defenderán ós máis 
peque nos. 

- Para conseguir un escaño son 
necesarios 280.000 votos. Se quere
mos estar representados, hamos logo 
de ir votar para xuntar tal cantidade. 
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PUBLICIDADE 

; Cajade 
Ahorros 

Municif!al · aevzgo 
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UN DIA EN CASTAÑEDA COA MOCIDADE RURAL CRISTIÁ DE GALICIA 

11 fncontro do Movemento da Mocidade Rural Cristiá 

A chegada foi a golpe de pancar1a 

Cada grupo presentouse ó seu xeito 

O trabal/o por grupos pequenos 

Varias reunións preparando o Día. Moita ilu
sión. Outros mozos coma nós. Nunca fóramos a 
un encentro parecido. Outros sí xa estiveran o 
ano anterior e por eles sabíamos cómo eran eses 
encontros. Algo de medo por non ter experiencia 
no asunto. 

Por fin. Chegou o día 1º de Maio. A mochila 
feíta para despóis compartila co·a xente dos de
máis grupos. Apareceu un día de sol espléndido 
animándonos a esta excursión, dicíndonos que o 
calor que levabamos todos dentro tamén o sintía 
o ambiente tora de nós. 

Despóis dunha viaxe chea de cancións e risas, 
chegamos á Castañeda, ó Pazo de Figueroa, alá 
pelas 1 O da mañá. Reencontres emocionados 
dos xa veteranos, ellos curiosos dos demáis. 

Empezamos coas presentacións dos diversos 
·grupos, contando de ónde eramos, qué cousas 
tacemos, quén eramos. Todo entre bailes, can
cións e globos: a nosa creatividade en xogo por 
uns momentos. 

Chegou o momento da oración. Un pouco so
siña., pero algúns de nós rezamos: demos gra
cias por encontrarnos todos alí nun gran círculo 
encima da herba, e tamén pedimos polo futuro do 
noso Movemento ... 

Cans, gatos, bestas, grilos, galiñas, e demáis 
animáis da granxa fixemos grupiños de traballo 
para talar das diversións, da política, do asocia
cionismo, da relixión, do traballo da mocidade 
das nosas aldeas e dos seus problemas. O Move
mento e o seu futuro tivo un espacio privilexiado 
dentro das nosas reflexións. 

Despóis dunha comida abundante ó sol e de 
xogos.~sorpresa con auga na que a mitade de nós 
recibimos unha boa ducha, fixémola posta en 
común dá trabal lo por grupos: A mímica, o baile , 
as cancións e os cartéis axudáronnos a pasar un 
momento agradable. 

Para termina-la xornada fixemos xogos, conta
mos chistes, aprendemos algún baile, ... e para 
rematar cantamos todos en corro e coas máns 
collidos en alto en sinal de irmandade o himno da 
nosa Galicia. 

E ata o ano próximo ... ou ata a Acampada de 
Setembro... Despedidas. .. ¡Qué día máis 
fermoso! . 

Grupos de Romariz e Labrada 
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"Y tú, pequeña Nica, 
no eres la menor de mis ciudades, dice el Señor, 
porque de ti ha nacido 
mi hija, Libertad, 
mi hijo el Hombre Nuevo. 

Guerrill~ra bordada de ternura, 
flor de liberación, abanderada, 
Sacramento - guerrillera de la América Nueva. 
NICARAGUA!". 

P. CASALDÁLIGA 
Obispo de Sao Félix (Mato Grosso, Brasil) 

----o labrego consulta ... ---------
- ¿Perdín as etiquetas de identificación do !VE 

¿Que teño que facer para que me manden outras 
novas?. 

- Teño presentado o 030, e quera acol/erme á 
estimación obxectiva singular. ¿Podo solicitar esta 
ainda? 

- Pedir un impreso 030 na Delegación ou Ad
ministración de Facenda e ClJbrilo igual que a 
primeira vez que se solicitou , pero poñendo unha 
cruz no recadro de "Reposición de etiquetas". O 
cabo dos quince días xa lle mandarán as novas 
etiquetas. 

- Pode solicitala, pero pagando a sanción de 
2000 pts. Agora ben, se non fai constar que pre
sentou antes o 030 pode pasar sen que lle cobren 
esta sanción. 

Poden dirixi-las consultas a: 
Comisións Labregas 
Rua Dinán, 9 - 1 º esqda. 2700 - LUGO 

LE 1 TE DE LUGO 
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-
O pobre que non coxeaba 

Vouvos contar o que lle aconteceu ó 
probe do Antón dos Muiños aló polos 
anos da fame. 

O Antón era un home bó. Empregaba o 
día, de sol a sol, en face-los labores da 
súa terra, e o pouco tempo que lle que
daba par·a folgar pasabao ollando as es
trelas do ceo. 

Vivía perta dunha parroquia que non 
chegaba ós vinte veciños. O alcalde, don 
Faustino, era un home moi sabido e de 
muito mundo; fora xa en duas ou tres 
ocasións a Madrí a falar no foro dos edi
les, episodios que relataba a cotío na can
tina do Salustiano para gozo dos parro
quianos e maior deleite do boticario e 
mailo crego. Este último, grande estu
doso dos santos eruditos, nunca puido 
reprimir a súa desmesurada afición pala 
boa mesa e o bó viña. 

Pero bueno, vamos a deixarnos de de
talles sen importancia e ir ó caso. Foi un 
día, alá polo Outono, que don Faustino e 
o crego estaban a pasar o día nunha das 
súas habituais xornadas de caza. lan os 
dous camiñando polo monte, ensimisma
dos cos cas que furgaban por tódolos 
recunchos, cando de súpeto caeron por 
un balado, con tan mala fortuna que os 
dous quebraron a perna dereita, e queda
ron coxas para sempre. 

Mais o caso foi que esto das quebradu
ras de pernas dereitas pareceu conver
tirse nun andacio xeral, xa que en poucas 
semanas tamén a quebraron o Salus
tiano, o Xosé das Forxas, a .señora Au
rora, e así sucesivamente até que todos 
ficaron coxas da devandita perna dereita. 

Ó principio houbo un grande rebumbio 
pola mala sorte, e incluso chegouselle a 
botar a culpa ás meigas, ata que, co paso 
do tempo, todos se afixeron ó rítmico ca
miñar dunha perna coxa, e morreu o 
con to. 

E pasaron anos e anos, e un bó día o 
Antón achegouse á vila en percura de no
vas xa que desde antes do episodio trá
xico da xornada de caza do alcalde e do 
crego, non volvera por alí. 

Quedou pasmado de ver a tódolos pai
sanos coxeando dunha perna, incluso ós 
cativos. Estivo un intre cavilando sobre 
esto, até que se lle foron achegando as 
persoas do lugar e a ollalo con cara es
trana e de noxa. Uns dicían: 

- "Non coxea!". "Mirade, mirade que 
tipo máis raro, anda dereito das duas 
pernas". 

ó que outros coreaban: 
- "Non debe ser boa causa". "Alguén 

que ande dereito das dúas pernas ten que 
ser fillo do demo". 

Hasta os cativi ñas rían a gargal ladas, 
sinalaban e dicían: 

- "Qué causa fea!". "Ten ben as duas 
pernas!". 

E, penosamente para o Antón as mofas 
remataron en pedradas e perdigoadas, 
que gracias a Deus non lle alcanzaron 
porque saiu flechado da vila cara á súa 
casa. 

Pechouse dentro e escomenzou a cho
rar e a debatirse coa súa persoali_dade (e 
coas súas pernas): 

- "Meu Deus, por qué non serei como 
os mais? ' '. 

Cavilóu e cavilóu , ate que chegóu a 
unha decisión: Tirouse da fenestra e que
bróu a perna dereita... · 

Ó día seguinte voltóu á vila, co seu rít-
1 

mico andar de perna dereita coxa. la 
avanzando a modiño mentres que a xente 
saía das casas para ver a Antón dos 
Muiños. 

E pouco a pouco o pobo escomenzou a 
rir e a dar brincos de ledicia: O Antón xa 
era como os mais, xa era aceptado na 
comunidade. 

Mataron unhos pericos e fixeron unha 
grande festa para darlle gracias a Deus 
porque fixera do probe Antón unha per
soa normal. 

A vi la estaba de festa. 
O Antón laiaba nun recuncho : xa era 

unha persoa normal. .. 

Alexandre Martín 
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Xosé Chao Rego 

A palabra chanten varios signi
ficados, e procede do latín 
"planu", que quere dicir liso. Así, 
unha terra cha é unha terra plana, 
sen accidentes orográficos. 

De aí proceden outros signi·fi
cados, como cando digo que este 
home é moi chan ou sinxelo. 

Non acaba aí o significado, se
nón que tamén se retire ó terreo 
que pisamos, e así dicimos: "Non 
caias ó chan". Esta é a acepción 
máis común. 

Pero aínda adquire, derivada 

O solo e mailo chan 

desta, unha connotación metafó
rica e patriótica cando talamos, 
por exemplo, co chan galega, "o 
valeroso chan" donoso himno. 

En cambio o vocábulo solo (a 
non confundir con só ou solita
rio) ten unha significación máis 
restrinxida e científica e fai refe
rencia a ese elemento ctónico ou 
telúrico (terra), como cando dici
mos que "o solo galega é m~i 
acedo". Falamos de solo e de 
subsolo, neste caso cando a capa 
de terreo é maís profunda. Por 
exernplo: "o subsolo galega é 

IV ACAMPADA DA 
MOCIDADE - IRIMIA 

LUGAR: Bemposta - Ourense 
DATAS: 7 a 12 de setembro 87 
IDADE: de 15 a vinte moitos anos. 
INSCRIPCIONS: Antes do mes de xullo 
escribindo o aptdo. 5 de VILALBA ou nos 
seguintes teléfonos: 

SABELA (982) 24 13 46 (LUGO) 
CANTE (981) 
TERESA (982) 51 04 06 (Luns, Martes e 
Xoves de 9,30 a 12,30) 

Por motivos de organización é necesario 
facer a inscripción. 

O programa é información de acampada se 
remitirá soamente os inscritos antes do mes 

de xu//o. 

EDITA: Empresa Periodística A. IRIMIA 

rico en minerais". 

O Diccionario Xerais da Lingua 
define solo deste xeito: "Terreo 
arable constituído por elementos 
minerais e orgánicos; queda de
baixo do chan ou superficie da 
terra". 

O chan é, lego, a tona da terra e 
o solo o que queda debaixo desa 
tona. En castelán non hai esa di
ferencia e todo é "suelo". De aí 
que algúns galegas lle chamen, 
por lle fuxir ó que eren caste~a
nismo, chan ó que é solo. 

Hai un pánico extendido, 
terror, a perde-la vida 
por culpa da enfermidade 
de nome arrepiante: SIDA 

Parece unha praga bíblica 
e haivos quen, con desatino 
está pronto a proclamar 
que é un castigo divino. 

Todo isto sucede porque 
os que teñen máis perigo 
para a xente "ben pensante'.' 
seica non son limpo trigo. 

Así, homosexuais 
e a xentiña drogada 
outra vez pasan a ser 
morralla discriminada. 

A causa parece seria, 
pero o contaxio non é 
tan doado como queren 
"moralistas", abofé. 

Por isa o medo tan grande 
hai que ver quen o sementa, 
se non son "controladores" 
que o manteñen á mantenta. 
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