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DOUS BISPOS PARA GALICIA
Estes días tomarán posesión dous novas bispos para
sendas dióceses galegas: Don José Gea Escolano para
Mondoñedo-Ferrol e Don José Diéguez Reboredo para
a diócese de Ourense.
Especialmente o primeiro era agardado con verdadeira impaciencia polos seus diocesáns; facía agora xa
dous anos que Don Miguel-Anxo Arauxo tivera que deixar a diócese por motivos de saúde, e dous anos son
moitos anos sen bispo, como ben confesaba o Administrador Apostólico de Mondoñedo Don Uxío García
Amor: " Estes dous anos sen bispo parecéronnos excesivos". De feito, un nutrido grupo dos douscentos corenta sacerdotes con que canta a diócese e outros grupos máis pequenos, fixeran escritos pedindo con urxen cia un prelado,· un bispo que tora galega e asumira as
particularidades e necesidades pastarais desta diócese .
Po/a parte ourensá, a xubilación de Monseñor Temiño, tras trinta e cinco polémicos anos ó frente da
diócese, esixía tamén un aire renovador para a igrexa de
Ourense; necesidade insistentemente arelada por moitos dos seus diocesáns, fondamente descontentos coa
liña intransixente mantida polo bispo burgalés.

O novo bispo de Mondoñedo foi recibido con sorpresa
e expectación pala súa orixe valenciá e por vir dunha
diócese tan xeográfica, pastoral e vitalmente alonxada
de Galicia como é a diócese de Ibiza . Realmente seme1/aba que se tivera pouco en canta o común sentir dos
diocesáns mindonienses. Pero agárdase con esperanza
a súa toma de posesión tra-las cordiais declaracións que
fixo nos primeiros momentos ós medios de comunicación : "O importante é ser portador do evanxelio",
" pronto aprenderéi o galega ", " coido que nos irnos
querer".
Po/a súa banda, o novo bispo de Ourense xa non é
descoñecido para os galegas. Don José Diéguez é da
nasa terra, nado en Tauro (A Coruña) e coñecido nos
ambientes santiagueses.

• Axudas individuais para minusválidos

Ambo/os dous manifestan unha preocupación polos
sacerdotes, palas vocacións e por estar perta da xente.
Desde IRIMIA dámoslles a benvida e desexámoslles
que estas boas intencións, así como a de saber responder ó feito galega para dar/le identidade a un ha igrexa en
profunda atonía, non se queden só en palabras. Tamén
/les diaimos que cantan con nós para servir. ó pobo
galega e ó Reino de Deus.

• Ven o verán ... voltan as colonias
• San Cidre 87
• Labrego: seguimos co leite a voltas ...
• A Historia oculta de Londres

'

'

,

Don Jase Gea Escolano e Don Jase Diéguez

RlttlA-2

18 DE SAN XOÁN : FESTA DO CORPUS. Unha festa
con certa historia en Galicia: celebracións relixiosas,
danzas, obras de arte como as custodias , procesións
polas cidades e aldeas da nosa terra. E no século XVI,
cando esta festa cobra todo o seu pulo por aquí .. . Oeste
século son as custodias de Compostela e Lugo, e do
século seguinte as de Ourense e Tui .

••

DANZAS DE CORPUS como as de " Espadas " propia
de Pontevedra , Redondela ... , ou a de "penlas" que tam én se baila nesta vila. Danzas de cintas , de arcos .. .,
que recorren as rúas , cheas de flores e espadanas.
Estas danzas xunto con representacións de animais e
de plantas como a " coca " de Redondela saían e saen
na véspera exornada de Corpus.

••

O CORPUS DE REDONDELA E PONTEAREAS teñen
son a, sobre todo polas súas alfombras de flores que
vi sten ás rúas destes pobos. Redondela é unha das
comarcas que mellar conserva as tradicións do Corpus: a " coca ", as danzas, etc.

••

MAI S, A CIDADE DO SACRAMENTO E LUGO , que
nest as datas medra en actividade cultural e en manifestac ió ns reli x iosas com a a " ofrenda do Reino " , que ó
do min go seg uinte ó Corpu s, presenta cada ano un dos
alca ld es das capitais do Antigo Reino de Galicia.

••

A XV SE MANA DE MÚSICA DE LUGO é un dos acont ec im entos musicais máis importantes no eido da música clásica ~16 -2 0 de San Xoan) . Grandes músicos
com a os compoñentes da Real Orquesta Filarmónica
de Liverpool ou o Coro Madrigal de Sofía tan as delicias
dos amantes da boa música.

••

O IMPOSTO SOBRE A RENDA que ternos que pagalos contribuintes (IRPF) bota cada ano máis luz sobre
esta abriga ... Así, os traballadores declaran un ha renda
medi a de un millón trescentas mil pesetas, mentres que
os empresarios só declaran seiscentas cincoenta mil ó
ano. Só un de cada cen españois dí gañar máis de seis
millóns de pesetas ó ano . De cada cen pesetas recaudadas por este imposto, 79 veñen das nóminas dos
traball adores .

SETENTA MIL MILLÓNS DE PESETAS PERDÉRONSE EN FOLGAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE deste
ano que é o mesmo ca dez mil pesetas por contribuinte.
Case o doble que tódolos meses do ano pasado ... Esta
perda de traballo afecta sobre todo ó sector público .

••

A XORNADA MUNDIAL DAS COMUNICACIÓNS (derradeiro día de maio), fáinos ver o cada vez menos
doado labor dos xornalistas, non só os que traballan
nos frentes das guerras, tamén os que exercen nas
chamadas democracias, que sofren o afán do poder
por dominar ós medios de comunicacións coma se
tivesen que estar ó seu servicio.

••

ESCOMENZA UN NOVO ANO MARIANO (na festa de
Pentecostés: " o sete de San Xoán) que pode valer para
presentar a verdadeira faciana da María de Nazaret" :
un ha muller sinx'ela chea de coraxe e xenerosidade que ·
é capaz de dicir " sí" a Deus, aínda que sabía que podía
ser apedreada segundo a lei do seu pobo por quedar
embarazada de moza.

••

OS NOVOS CONCELLOS e as autonomías teñen que
enfrentarse a un grande déficit que acadou no 86 perto
de trescentos mil millóns de pesetas (un seis por cento
do Producto Interior Bruto).

••

OS ENFERMOS que seguen agardando ser operados
ou recibidos en consultas externas, acadan un número
superior ós douscentos mil. Enfermos moitos deles con
doencias graves.

••

"O QUE ESTEA SEN CULPA QUE TIRE A PRIMEIRA
PEORA ... ", poderíase dicir, analizando a venda de arma.s, por exemplo, de España ó Irán, un réxime que
apoia a grupos terrorístas, ou se seguimos o xuicio do
lrangaite en USA, onde se ven as carambolas que fixo
Reagan para vender armamento a grupos que atentan
contra a liberdade dos pobos e das persoas.

••

A SEMANA VERDE que ten lugar en Silleda vai ser
movida nesta edición, pois os gandeiros están decididos a facer chegar á Administración de Madrid as súas
reivindicacións . Netes días está habendo unha campaña de información poi a banda da Plataforma do Sector Lácteo.

••

A INTERVENCIÓN DO PRESIDENTE DA XUNTA Xerardo Fernández Albor no senado , confirmou (entre
outras cousas) a claudicación que o goberno fixera en
meses pasados no ast:Jnto da financiación autonómica.
A marxinación á que se veu sometida Galiciano reparto
dos fondos destinados á financiación das autonomías
apenas foi contestada poi a Xunta. En última instancia o
tema foi solventado .dun xeito puco formal e mesmo
ilegal. A cambio dalgúns millóns máis que o goberno
central concedía, o goberno galego comprometíase a
retirar algúns recursos de inconstitucionalidade. A alta
pol ítica convertida en feira barata. As ventaxas obtidas
case non chegaron ó prato de lentellas. E o precio
pagado xa non ten nome. Gusta traballo crer que os
confl ictos de inconstitucionalidade cheguen a ser
transfo rmados en moeda de cambio .
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Ramón D. Raña

NON XOGAR COAS MISAS
Un dato verdadeiro
Aínda hai moi poucos días o que esto escribe oíu o
relato dunha persoa que, atopándose intranquila e
con soños desagradables pala noíte, acudía a un
crego para lle pedir canse/lo. O crego amañou o
asunto encomendándo/le á paciente -era unha
mu/fer- que ofrecese 25 misas polo descanso eterno
~ dos seus antepf}.sadqs, xulgando que eran eses ante- ~
pasados difuntos os que perturbaban a paz da súa
descendente, querendo avisa/a así da súa penosa
situación. Así de simple

Amolece-lo corazón de Deus

O caso pode parecer extraño, pero non o é tanto.
Segue habendo crentes, moítos crentes, con moíta
ignorancia na súa formación cristiá, e segue habendo
cregos que, por ignorancia tamén e quizabes por
interés, acuden a formas de vida relixiosa que moi
pouco teñen que ver coa realidade da nasa fe cristiá.
Eu non diría que todas, pero moítas das misas que se
ofrecen polos difuntos levan consigo o mesmo razonamento interno. Case sempre se intenta amolece-lo
corazón de Deus, para que sexa benigno coa alma
dalgún finado que padece tormentos no outro
mundo. Se o pensamos ben pen"sado, esto resulta
horrible. Certamente se o naso Deus fose un Deus
desta calidade, non pagaría a pena crer ne/; sería
moito mellar afastarse · del e da súa conducta
vingativa.

Coas Misas non se merca nada
¿Dicimos con esto q"ue non valen para nada as
misas, ou que non val para nada ofrece/as recordando a algún difunto ne/as?. Non. As misas valen
para moito, e celebra/as recordando ne/as ós nasos
difuntos pode ser .m ol sano e moi cristián. O que
queremos dicir é que non se poden ofrecer de ca/quera maneira. O que queremos dicir tamén é que a
práctica relixiosa de ofrecer misas polos difuntos tal
como hoxe a estamos facendo na malar parte dos
casos é unha causa achata/lada, que mol pouco ten
que ver coa nasa fe cristiá, e que, polo tanto, cando
ofrecemos unha misa, debemos pensar primeiro por
que a ofrecemos, para que a ofrecemos, que sentido
ten na miña fe cristiá ofrecer esa Misa.
Todo o que se ase melle a querer mercar coa misa a
compaisón o favor, a benevolencia de Deus leva
trazas de non ser auténtico.

Cando ofrecemos unha misa debemos pensar primeiro
por qué e para qué a ofrecemos

Unha nova presencia (Festa da Ascensión)
"Sabede que estou convosco tódo/os días" (Mt..
28,20)

Os evanxelistas móstrannos a Xesús resucitado facéndose presente ós Apóstolos; pero fannos ver que se trata dunha presencia de Xesús
distinta da que sedera antes da marte.
O que resucita é o que mataron na cruz é o
mesmo; pero a súa presencia é diferente. O
mesmo Xesús xa dixera que estaría sempre connosco por medi-o do seu Espíritu, o Abogado
Consolador.
A nova presencia de Xesús verifícase polo seu
Espíritu.

Qué espíritu nos move? (Pentecostés)
"Recibide o Espíritu Santo " (Xn. 20, 19)

A uns non hai quen os mova; outros tanto corren que non hai quen os pare ... E a realidade é
que son poucos os que se entenden. ¿Por qué?
¿Qué buscamos?¿ Qué nos move? Parece que se
estuvéramos movidos por un Espíritu " santo "
non sería tan complicado amaña-lo mundo ,
percura-lo que tora mellar para todos , achegármonos máis á felicidade ...
Dános, Señor, o teu Espíritu.

RlltlA-4

Axudas individuais para
minusválidos

Os días 25 e 26 de abril celebrouse en
Santiago o 25 Coloquio Galega de Cristiáns,
no que se abordou o tema" Alternativas
de Creación de Emprego en Galicia".

- ¿Quen pode ser beneficiario
destas axudas?
Tódalas persoas afectadas po r
unha disminución psíquica, física
ou sensorial que:
· Teñan a condición legal de minusválido ou subnormal en grado
superior ó 33%.
· Non superen a idade de 65
anos.
· Estén no ambito da Seguridade Social ou ben que a renta
per cápita familiar non supere o
salario mínimo interprofesional
(42.150 ptas.-mes.).
¿Onde informarse destas
axudas
para
minusválidos?
¿Cando remata o prazo de
peticións?.
Nos servicios sociais de base
dos Axuntamentos ou nas De~e
gacións Provinciais de Cultura e
Benestar Social. Tamén no
D.O.G. (Diario Oficial de Gali c ia)
do 11-Marzal-87.
O prazo remata o 31-10-1987.
- ¿Que tipo de Axudas se
ofrecen?
· Tratamentos: Estimu lac ión
precoz (para nenas de menos de
5 anos) . Recuperación médico
funcional (fisioterapia, psicomotricidade, terapia de linguaxe e
medicina ortopédica). Tratamentos psicoterapéuticos.
· Adquisición e renovación de
prótesis ou órteses (por exemplo,
audífonos) e consumo de bens
.funxibles de uso ordinario (por
ex. , empapadores).
· Mantenza: para os non beneficiarios da Seguridade Social
cando os seus ingresos sexan fr1feriores ó 75 % do salario mínimo.
· Axuda a domicilio: cando se
carece de familiares directos que
poidan prestar axuda e se padezan graves limitacións de autonomía persoal.
· Adquisición e adaptación de
vehículos de motor. Obtención
do permiso de conducir. Cando a
m inusvalía imp ide a utilización
doutros medios de transporte.

XXV COlOOUIO GAlEGO DE CRISTIÁNS

Nun primeiro momento o sociologo .
Emilio Suárez fixo a interpretación dos
datos dunha enquisa dirixida a Cooperativas e Grupos de traballo asociado . Houbo
tamén duas ponencias: "Experiencias de
creación de emprego " e " O traballo personal e social nun ha sociedade en
cambio .
A enquisa trataba de recoller tanto as
experiencias tradicionais como as máis
recentes daquelas cooperativas e grupos
creadas como froito da crise socioeconómica. Aínda que as respostas foron escasas, eremos que son suficientemente
significativas.

·Adquisición de silla de rodas.
· Elim inación de barreiras arquitectónicas. Cando na vivencia
exi sten obstáculos obxectivos e
non se pediu outra axuda deste
t ipo nos cinco anos anteriores.
· Transporte. Comedor e Residencia. Este tipo de axudas son
completamentarias das consideradas como servicios básicos.
Por exemplo: Se unha persoa
está recibindo rehabilitac ión , tratamento ou asistencia especializada tora da localidade onde reside po rque na súa non existen
Centros axeitados, pode solicitalas axud as de t ransporte, comedo r e Residencia.
· Axud as de recuperación profesional. Para que as persoas en
proceso de re habili tación , poidan
cursar en si nanzas q ue conduzan
á sua integraci ón profesional ou
labo ral.
· Axudas para pe rsoas acollidas
en Centros de ater;ición especializada, en Residen ci as-Fogares de
adultos ou en Centros de Aten ción Ocupacional.
Puri Carreira

Os acoll idos á Seguridade Social , teñen
dereito as ·seguintes próteses: coxín antiescoras. Botas e zapatos ortopédicos.
Muletas. Sillas de rodas. Pernas e brazos.
Próteses de mama. Prótese ocular. Faixa e
corsé ortopédico .
Por receta, poden obter: Pinzas, cánulas, bragueiros, medias e pañales.

Nela se reflexan aspectos moi positivos
na linea de creatividade e fomento da iniciativa. Tamén aparecen aspectos negativos , como a prolongación do horario faboral , aillacionismo contrario ó sentido de
cooperación , e falla de apertura a valores
soci.ais.
Veuse a necesidade dun máis amplio
tratamento do tema do cooperativismo
polas súas posibilidades en Galicia, xunto
coa necesidade de unha intercomunicación e asociación das propias cooperativas en entidades de segundo grado , a fin
de dispoñer de máis recursos, tanto materi ais como técnicos, humanos e sociais.
Na Ponencia " Experiencias de creación
de emprego " púxose ó noso alcance
aquelas realidades que posibilitan a integración da mocidade no traballo con obxectivos máis sociais que meramente productivos e económicos.
O Grupo xuvenil de Santiago, que recolleu estas experiencias, está intentando
poñer en marcha a súa propia plataforma
de apoio a creac ión de emprego asociado
xuvenil. Este suscitou nos asistentes solidari edade e valoración positiva da súa expe ri encia, que pode ser tida en conta por
outros en Gali c ia.
A ponenc ia " O trabal/o personal e social
nunha sociedade en cambio " fixo un ha desc ripción detallada dos rasgos que caracte rizan a soc iedade act ual e que aboca ós
mái s a unha situación de dependencia e
insegu ridade e marxinación .
Esto plantexa un conxunto de retos , en tre os que destaca a necesidade de asumir
o cam bio fo ndo que se est á a operar e a
xogar un papel protagon ista nas institució ns t radi cionais.
O Secretariado de Coloquios
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Ven o verán ...
voltan as colonias

¿Ves con nos as colomas ?

Cada día a s1ja arnv1dade: xogos, teatro, danza, manual1da<ius.
deporte ...

A escala foi sempre un ben xustamente reivindicado
por calquera grupo humano. Pero na mesma medida
en que se espallou a escala, a educación foise reducindo a aquel recuncho máis ou menos amañado ó que
lle chamamos "aula". Sen embargo, por fara da aula, o
mundo xira e non para. Segue senda un lugar no que os
nenas viven a meirande parte do seu tempo e alí soceden sen pausa historias e causas das que aprender.
Co paso do tempo , os educadores fornas entendendo que a escala non pode ser un aparte da vida
mesma. E que a vida mesma é un lugar educativo que
se debe aproveitar. Resumindo ... que entre as paredes
dun centro non se pode pechar a formación dun cativo .
Fo ron así aparecendo experiencias educativas novas
que sen ser propiamente escolares, constituían un espacio privilexiado de educación. Talé o caso das colonias e campamentos de verán para nenas e mozos.
Neles teñen ocasión de convivir, servir, festexar, inventar, colaborarJ divertirse, crear ... dun xeito máis natural
e agradable a como socede na escala.
Animamos pois unha vez máis a tódolos pais a enviar
ós seus tillos a colonias ou campamentos de verán .
Formar un ha persoa é algo máis que aprender matemáticas ou recitar historia. Non teñades medo de que o
nena perda o tempo. Tampouco caiades na tentación
de pensar nas colonias coma un premio . As colonias e
todo no que nelas acontece non son premio de nenas
aprobados. Son necesaria formación. Incluso máis
para aqueles que noutros eidos tiveron fracasos."
Marta·Sopeña

Algunhas das entidades organizadoras
de colonias e acampadas

¡Que causa máis boa facer amigos!

· Cáritas de Lugo
·Cancel lo de Santiago
· Concello de Vigo
·Asociación Paxariños. Santiago
·Diputación de Ourense
· Delegacións diocesáns (seminarios
diocesáns)
· Delegacións provinciais da Consellería de
Cultura.
· Caixa de aforras de Galicia

Acampada da mocidade. IRIMIA
·Lugar: "Ben posta " . Ourense
· Data: 7 - 12 setembro
. ldade: 16 anos en diante
·Inscripción: apartado 5 Vilalba (Lugo)
(lmprescindmle inscribirse)
'Tfno: 982 - 51 04 06
982 - 2413 46
Colaborar, convivir, dialogar. . unha aprendizaxe necesaria
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PRESENTE E FUTURO
Datos básicos do viño en Galicia
O cultivo de viñedo en Ga licia
ocupa unhas 33 .000 hectáreas que
supón o 1,12 por cento da superficie
xeográfica e o 6% da terra labrada.
Por provincias correspónden lle a Ourense 17.335 hectáreas, a Pontevedra
11.235 has., a Lugo 2.977 e á Coruña
1.467.
O noso viñedo é vello po is o 44 por
cento da superficie de viñedo te n
unha idade superior ós 35 anos. Así ,
en Ourense o 66% dos viñedos teñen
máis de 35 anos e recordemos que é a
provincia con máis hectareas á
viñedo.
Ternos 9.191 has. de híbridos productores directos (H .P.D.) principalmente nas provincias de Pontevedra
e A Coruña .
As 33 .000 has. de viñedo supoñen
1.002 .31 O parcelas das que o 94,99%
teñen unha superficie inferior a 0,1
ha. e afecta a uns 70 .000 propietarios
de viñedo . De les unha ma ioría de
41 .000 que representa n o 58 ,5% do
total cultivan ata 0,2 has. (básicamente para o autoconsumo), o utro
importante grupo de 10.650, é dic ir, o
15,2 por cento , poseen entre 0,2 e 0,5
has. (autoconsumo e venta a mercado ocasionalme nte), out ros 13,450
que supoñen o 19,1 por cento cu ltivan
entre 0,5 e 1 hectárea, e os 5.050 (ou
sexa o 7,2%) que dispo ñen de máis de
un ha hectárea orientan a súa produc-

ción o mercado. Convén ter presente
que o que denominamos " variedades
autóctonas" ou prop ias do país apenas acada o 12% da superficie do viñedo galega .
Co n est a situación é doadamente
co mp rensible que a entrada de España na CEE apenas afectou ó noso
vi t iculto r medio e a maioría dos regulamentos e mecanismos comunitarios resúltanlles indiferentes e non
lles afectan directamente, ou cando
menos así o pensan , e por desgracia
non están moi trab ucados, xa que

pola excesiva parcelación e minifun dismo, poi a deficiente infraestructura
de comercialización , pola falla de tecno loxía e instalacións adecuadas ,
unido ó seu individualismo, o sector
vinícola galega evoluciona con demasiada lentitude para entrar no
" xogo comunitario " ó que outros
sectores se incorporaron con relativa
facilidade .
Tomás Sanmartín Vázquez
(lnxeñeiro Técnico Agrícola)

OS CONTEMPORÁNEOS NA COLECCIÓN XABARÍN

e9e
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DOS VIÑOS GALEGOS
O mercado para os viños galegos
mente costosos e por outras di·f icultades estructurais. Parece
lago que ós caldós vinícolas ga~e
gos non lles queda outra saída
que competir pala calidade.

O futuro

OS VIÑOS DE GALICIA

O pasado

A actualidade

O viño de Amandi nas terras 1-uguesas de Sober era xa moi estimado na vella Roma imperial. De
non tan lonxe, pero nada menos
que dunha distancia de perta dos
1000 anos, no século XI, ternos
citas históricas que talan dunha
importante producción de viña
en Galicia, tendo como gran centro comercial Ribadavia, que exportaba fóra do país. A gran
época do comercio de viñas coincide cos séculas XVI e XVII cando
de Ribadavia, Salnés, Amandi,
Betanzos, Viveiro, Condado, Valdeorras e outros sitios saían caldos moi apreciados para Europa,
América, norde de España Castela e Portugal. Unha prohibición
de exportar a Inglaterra marca no
século XVIII unha crise no comercio galega de viñas agrabada
pola chegada ós nasos bacelos
da filoseira, enfermidade das cepas
que
causou
terribles
destragos

Hoxe tanto na CEE como en España hai excesiva producción de
viña común que tira polo~ precios
cara a baixa. Por isa hai un ha normativa comunitaria que prohibe a
implantación de novas viñas ata o
31 de agosto de 1990, agás para
certos casos de viñas de calidade
en rexións determinadas que poden autorizar os estados membros . Hai pala mesma razón primas importantes ata o mesmo
1990 para incentivar o abandono
do viñedo sobre todo para os de
gran rendimento.
Nese mercado do viña de "batalla" ou de mesa, Galicia non
pode competir máis alá dos mercados locais porque a producción do viña galega resulta máis
cara pala falla de mecanización
(dificultada polo tipo de chan e a
excesiva parcelación), pala climatoloxía - que abriga a moitos
tratamentos fitosanitarios alta-

O porvir dos viñas galegas está
en facer caldos cuidados, seleccionados, de alta calidade, que
con marca e denominación de
orixe poidan facerse apreciar
mesmo en mercados alonxados
entre os viñas selectos. Para isa
cómpre en primeiro lugar renovar
gran parte dos bacelos galegas
xa por vellos, xa por ser productores de uvas al leas ó país que se
introduciron en vistas á súa meirande producción coma o caso
da Alicante. Cómpre tamén acrecentar entre os viticultores a cultura do viña para poder facer deles bos vinicultores: un bo cultivador non sempre é bo .elaborador pois polo xeral tan o viña de
forma rústica, e sen medios, sen
atender á necesaria separación
de oruxos, sen control na temperatura de fermentación e sen facer os trasegos aportunos. Cómpre a entrada en vigor do Consello Regulador da Denominación
de Orixe en moitas bisbarras productoras que aínda carecen del; o
consello podería controlar aspectos fu ndamentais para a e~a
bo ración de viñas selectos como
a producción máxima por hectárea, data da vendima evitando as
recollidas prematuras,
rendimento, máximos de mostos e as
técnicas de elaboración. Por último cómpre unha mellar estructura comercializadora na que deberán ter importancia as asoctac1ons cooperativas entre os
viticultores.
R.
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O CAMPO
SAN CIDRE 87: "Buscando un porvir mellor"

Coma ven sendo habitual desde hai xa tres anos, os
labregos do movemento rural cristián de Galicia fixemos festa en honra donoso patrón San Cidre o pasado
15 de maio. O Movemento Rural é un grupo de persoas
relacionadas co mundo do campo, preocupados dos
problemas dos labregos e tentando de mellorar a súa
calidade de vida e sen esquecer a fe cristiá.
Este ano a festa foi en Mondoñedo. Aló nos xuntamos unhas cento cincoenta persoas chegadas de diferentes puntos do agro galega: Vimianzo, Galegas, Cesuras, Arzúa, Abadín, Pastoriza, Oirán ...
Xuntámonos a redor das once da mañá no seminario

mindoniense. Tras da acollida veu a presentación dos
diferentes grupos e a continuación fixemos un pouquiño de oración animada polos veciños de Montouto
(Abadín) que están encargados de levar as celebracións na súa parroquia os días que non vai o cura.
Lago, un sindicalista, un cooperativista, e dous axentes
de Extensión Agraria, xuntamente cos asistentes, fixemos unha mesa redonda a redor dos problemas máis
acuciantes do mundo labrego.
Unha comida de irmandade uneunos despois en fraternal compartir; non faltaron o lacón, os chourizos, o
queixo e o viña . Lago do bon xantar, un ha mellar festa
presidida pala queimada e animada pala gaita do
amigo Plácido. Cando nos cansamos de bailar fomos
ver tres realidades que se consideraron interesantes: a
cooperativa de piensos "Os lrmandiños" de A Devesa,
exemplo de unión e organización dos labregos daquela
zona; varias explotacións familiares de producción leiteira en Lagoa (Pasteriza), exemplo do bó desenrolo
acadado na zona; finalmente o traballo que os viciños
das parroquias de Labrada, Montouto e Romariz fixeron nos seus montes comunais co apoio económico e
técnico da Xunta de Galicia.
Unha xornada moi proveitosa para todos. Desde estas páxinas vai o meu agradecimento a tódolos asistentes, sobre todo a aqueles que viñeron de máis lonxe con
grande sacrificio pala súa parte. Ata o ano que ven se
Deus quer.
Jorge Carracedo Vázquez. (Labrego)

labrego: seguimos en leite avoltas ...
O problema do leite segue aí, ainda por solucionar.
Moitos andamos moi preocupados polo noso futuro e o
dos nosos fillos . A Plataforma en Defensa do Sector
Leiteiro segue en pé, a pesar dos numerosos ataques
que ven recibindo. "Pouco está facendo " óese por veces. Pero o certo é que, entre todos, unidos e organizados, a pesar dos nosos_pequenos medos, fomos conseguindo causas:
..:...._ Agora no Mercado Común Europeo xa saben de
nós; en reunións e documentos nótase certa sensibilidade de cara ó problema que ten Galicia.
- Conseguimos que tódolos partidos políticos se
solidaricen con nós (agás o PSOE, claro) e nos apoien
no Parlamento Galega: a Xunta se compromete a pagar
os excedentes de leite se o Goberno de Madrid non o
fai. lsto quere dicir dúas causas:
· Que irnos poder aumenta-la nosa producción de
leite cando poidamos ata o ano 1989 (ano en que se
renegocian as cuotas na CEE)
· E segundo, que o leite producido por enriba do que
nos corresponde vaino pagar ou o Goberno Central ou
a Xunta.
- Tamén conseguimos, por fin, decatarnos do problema que pesa sobre nós e soupemos respostarlle en
unión (manifestacións, tractoradas,... )
Os labregos galegas sabemos ser unidos e só gracias á nosa unión estamos dando pasos cara a
mellara-la nosa situación.

- E, por fin, e o máis importante neste momento,
conseguimos que a Xunta saque un has novas Declaracións da producción leiteria, a petición da Plataforma.
¿Por qué hamos facer estas declaracións da Xunta
agora se antes nos dedan de non face-las outras declaracións do goberno?.
·Porque estas declaracións son nosas xa que a Plataforma deu as súas indicacións sobre cómo debían ser .
· Porque estas declaracións van servir para coñecer
cómo está o sector do leite en Galicia, ver qué deficiencias e qué problemas ten, para poder elaborar un plan
serio de subvencions e axudas fortes e mellara-lo sector. E as de Madrid só buscaban poñernos as cuotas á
producción.
Por iso:
PARA PODER INVERTIR CARTOS E ESFORZOS
·ONDE SON REALMENTE NECESARIOS : POLO TEU
BEN E POLO BEN DOS TEUS FILLOS.
· FAI A DECLARACION DA XUNTA
· Anque fixeras a outra (ninguén vai ter nas súas
máns ámbalas dúas declaracións e ninguén as vai poder comparar).
· FAlí"-!A LIMPAMENTE, SEN MENTIR sob·re da túa
producción de leite, SEN ESCONDER os problemas
que tes na túa explotación . Só así poderemos poñerlles remedio.
·ANIMA OS TEUS VICIÑOS A FACELA TAMEN.
Plataforma en Defensa do Sector Leiteiro Galego
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A favor do bon humor.
Irnos facendo novas.
Man con man , pé con pé.
Informando dos abatares . do
mundo.
Radicais ó máximo
Irnos facendo carallada.
SEMANARIO DE TOLOS GALEGOS QUE SAECANDO LLES PETA

RADICAL

50 pesos

+ IVE

Amenazas ó sector Radical
1

Debido ás continuas amenazas que estamos recibindo os
membros do Sector Radical, ,vímonos obligados a asistir a uns
cursiños de Defensa Persoal para poder actuar en caso necesario. Na foto do lado pódese ver a Xoanxo nun dos entrenamentos.
Tamén debemos decir que o público que foi vernos entrenar era
moitísimo, e en todo momento solidarizáronse con nós, sobor de
todo cando os invitamos a un ha boa queimada. Así que xa saben,
agora ese Reagan e mais o Corbatacho (perdón "Gorbachov"),
que non nos volvan amenazar, por que se nos enfadamos, xa
verán ...

(

As vacas ~o Ministro de Agricultura
Madrí (Ana Tomia). O outro día cando ía pala rúa atopeime ó Ministro de Agricultura Sr. Romero, tal e como o
poden ver na foto , cunha pistola nas maos e pegando
ti ros a todos lados; cando por fin nos puidemos acercar a
preguntarlle por que facia isa, contestounos: "Estoume
entrenando para cando teña que negociar coa Plataforma p~ra a defensa do Sector Lácteo de Galicia, pois
agora sei certo que ainda que se apliquen as cuotas do
leite tódolos gandeiros poden levar unha vida digna e
aforrar algunha peseta, ainda que so teñan duas vacas"
-e seguiu decindo- "Miren, para saber o que podería
significar a implantación das cuotas do leite, comprei
duas vacas (A Marela e a Rubia), e poidollles asegurar
que coas ganancias que me daban esas duas vacas e ca
meu soldo de ministro puiden levar unha vida completamente digna, así que se eu puiden facelo, tamén os gandei ros poden '' .

Prender un cigarro con chisqueiro
(Audiovisual sobre o novo sistema de acendido con chisqueiro)
1
77~
2 partes de 20 segundos cada unha
120 diapositivas, unha casette e
mais un folleto imformativo
(Este audiovisual é gratuito,
so hai que mandar 800 .000 pts.
para gastos de envio)

/'

UN AUDIOVISUAL GALEGO
PARA OS PAISANOS GALEGOS
Pedidos a IRIMIA (Radical)
Ruado Ollomol Frito 20 5 W
Vilapodre - Ourense
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A historia oculta de Londres
Alexandre, colaborador de IRIMIA, xirou en días pasados
unha visita á capital inglesa. Enviounos Ufílha crónica aceda
e desesperanzada . O Londres que contemplaron os o/los
críticos de Alexandre non é o Londres educado, rico e
mesmo fachendoso de películas e guías turísticas. Desta
volta asómase a IRIMIA unha cidade problematizada por un
fonda marxinación humana. Tamén este Londres, anque
doa ou agacheno, existe.

a

IRIM/A salw a Europa e voltou castna toda chea de medo
Oiria Curros:
- Se ti es Europa ( penso ) que o demo me leve.

Outros non teñen que busca r a vida pota rúa, porque a rúa é deles.
/RIMIA tivo acceso ó Ro//s-Royce oficial da Sña. Th acher; todo un
honor para esta dam a!

Na sociedade británica, tan amable, impasible e correc'ta, nótase a primeira vista que todo individuo non
británico produce un sensible sentimento de recelo ou
distanciamento, e iso que xa deberan estar afeitas porque unha grande parte da súa sociedade está composta por latinos, negros, orientais, etc.
Proba delo é que, ahi algúns anos , un dos xornais
menos conservadores da capital británica publicaba o
seguinte: "As rapazas de servir latinas son sometidas a
unha inquisición verbal tan rigurosa , que os seus devanceiros teríanna considerado excesiva, incluso a
efectos relixibsos".
Mais o exemplo claro témolo en canto se chega ó
aeroporto: unha porta de aduana para os ingleses e
outra para os máis. Un policía de non moi amable mirada olla con desconfianza os pasaportes de toda esta
" chusma" que formamos os que alí chegamos de lon xanas terras, cargando ás costas o mortal pecado de
non ter nacido na nobre Britannia.
Un primeiro contacto coas rúas e as xentes xa nos fai
notar o aínda fondo senso do imperio que conservan
nese país : negros de cobradores de autobús, hindúes
de camareiros , chinos de xardineiros, etc. Moitos destes traballadores non están asegurados, cobran unha
cantidade irracional polo seu trabal lo, están expostos ó
mercado negro de traballadores, e as súas limitacións
económicas os recuen a auténticos " guettos": o barrio
chino (Soho) e o barrio negro.
Tamén é habitual toparse con bébedos de avanzada
idade que durmen nos parques ou nos tuneis do " metro", acompañados por saxofonistas, guitarristas, etc .
que mendigan algúns cartas. E mentres acorre todo
isto , os domingos pola mañán os cabalerios militares
pasean a cabalo por St. James Park, mentres as "fadies " se pavonean nas súas brancas e fermosas monturas : segue sendo moi notable a sociedade de Dickens .
Alexandre Martín

Un oriental percurando unhas
moedas nas ruas londinenses:
unha imaxe habitual.
A melodiosa e envolvente música do seu extrano instrumento tivonos unhos intres hipnotizados.
Unha marea de ingreses e máis
de extranxeiros excoitaban ensimismados á música celestial, sen
atreverse ninguén a ergue-ra voz
para molestar a fermosa me/odia
dos deuses.
Ó remate déronlle unhas
moedas .. .

RltllA-12
...
..
~~~~~~~~~~~~~ A~LA~c4m;no
Xosé Chao Rego

As letras e os letreiros

Disque o Concello de Santiago
acaba de gastar, inutilmente, uns
nove millóns de pesetas. Todo
por culpa duns letreiros moi bo ni tiños que sinalaban rúas e monu mentos, pero facíano en caste lán.
As mans correctoras non estiveron de acordo co criterio do con cellal responsable(?), que xustif icou a súa medida castelanizante
pala "universalidade" de Compostela. Alá van nove quilos.
Parece mentira que funcionarios e políticos aínda non se decaten do pouco popular que resulta

en Galicia a desobediencia ás
propias normas sobre topónimos
e non saiban prever eses custosos resul tados co rrectores.

Con todo , habería que lles pedir ós pintores espontáneos que
af inasen gramaticalmente os

Outras correccións sonsas que
tan aqueles que teiman porque o
galega se escriba coa grafía porseus " sprays " para non exerce- tuguesa. O que xa non sei é se
ren de gramáticos bravos, infor- tales correccións de eruditos
mándese antes das normas. Por axudan á causa popular gal·eexemplo , a zona de monumental , guista, que debería ser máis uni,segu e a ser zona por moito que alí taria. o pobo non sabe de tantas
o vento brúe, e desde lago, que ás requintadas filigranas , e xa lle é
veces zoa máis da canta. O centro tarde para andar con andrómeurban o segue senda urbano nas.

<<_ATERRA QUE
CANTA?,
CANTORAL GALEGO
para as celebracións
120 pxs. con cancións
para toda ocasión

-

aínda que alguén , en evidente
atentado urbanista, lle arrinque
ese O final a tal cultismo . Non é
humano (que non " humán")
facelo .

350 pts. IVE incl. -

A sua Comunidade necesitao ·
Non a merque vostede so.

¡Merque 10 ou 20 polo menos!
Nas librerías relixiosas do país.
Tamén se poden pedir a:
IRIMIA -Apdo. 5 - Vilalba (Lugo)
Tfno . 51 04 06 (Luns, Martes, Xoves de 1Oá1)

A operación primavera
parece que está en boga:
redadas da policía
para confisca-la droga .
Vaí de propaganda a causa,
país non perden a ocasión
de avisar, poñendo a punto
á mesma televisión.
E así todo España pode
contemplar como atrapan
algúns peíxes, pero os gordos
das redes ben /le s escapan
Non é extraño que anden
nerviosos os pais e nais
por traficantes que medran
coa saúde dos demais.
Men tres os grandes engordan
que seica non teñen alma,
¿quen pidB' que a sociedade
neste asunto teña calma ?.
Pobres dos que andan servos
desta gran escravitude:
os drogadictos son dignos
de que a xente /les axude .
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