
mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patria: 

mai1 con man lnxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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Xavan10anosdeROMAXESporGali- 10 ANOS DE RQMAXES 
cia adiante desde aqueta primeira, en IRl-
MIA, na serra de Meira (Lugo) . 

Este ano os irimegos estamos convoca 
dos en Bemposta para celebra-la 1 Oª Ro
maxe. Alí acudiremos coa alegría de ato
pármonos outra vez máis os que xa leva
mos tempo sin vernos. Esperamos con 
ansia a Romaxe para darnos unha aperta 
garimosa e coller novas folgos para segui
lo camiño. 

O marco para este ano será a Cidade 
dos Muchachos Bemposta, pertiño de 
Ourense. Alí compartiremos con rapaces 
do P. Silva un día de testa, de baile, de 
/edicia ; o que non quita que sexa tamén un 
día de oración, de reflexión e de 
compromiso. 

O lema que se es::olleu para este ano 
será "Trinta anos de loita". Os de Bem
posta celebran os trinta anos da súa fun
dación, e neste xa longo camiñar houbo 
moita taita na denuncia e defensa dos de
reitos dos nenas e dos rapaces. Os irime
gos queremos sumarnos a esa taita, nesta 
data tamén moi importante para nós. 

Os actos 

Está programada a acdllida a partires 
das once e media. 

A celebración será á unha. 
As tres comenzará a festa de pala tarde. 
As seis"haberá unha sesión de circo 

para aque/es que pretiran o circo á visita á 
Cidade das Burgas. 

Por suposto que non faltarán gaiteiros e 
grupos que animen a festa . 

Comochegar 

Bemposta está sittBda na estrada ve/la 
que sae de Ourense cara a Zamora. Para 
chegar (sobre todo para os que veñan de 
Pontevedra - Vigo - Santiago - Coruña -
Ferro/) o mellaré entrar en Ourense pala 
ponte romana (que é a entrada normal en 
Ourense). O pasa/a ponte xa aparecen os 
indicadores de dirección Zamora. An
dando uns catro kilómetros despois de 
Ourense, atoparedes na mesma estrada 
unha gasolineira, que xa pertence a Bem
posta, e naque/a zona xa se verán os indi
cadores para a RomaKe. 

Un desexo 

Queremos dar/le á celebración deste 
ano unha máis fonda " impregnación reli
xiosa ". Non se pode impedir que haxa 
xente " despistada " durante a celebra
ción. Pero imos facer un estarzo por con
centrarnos e vivir coa meirande intensi
dade que poidamos a misa da romaxe. 
Aínda correndo algún risco por outros mo
tivos, imos intenta/o unha vez máis. 
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" POÑELO CARRO ANTES CA OS SOIS" é o que ven 
de facer AP, propoñendo a Fraga lribarne como candi
dato ás eleccións do oitenta e nove ... O que está a pasar 
en Galicia é de pelicula; aproveitando que Fernández 
Albor estaba fóra, sentan a Fraga lribarne no sillón da 
Xunta e rodeado de conselleiros celebran outro acto 
desta ceremonia da confusión a que xa estamos afei
tas. Agardamas que ó pobo non o engañen ... 

** 
A GALEGUIZACION DO ENSINO vai lenta, e agora 

que estamos a piques de escomenzar un novo curso, 
hai que urxila. Dos dezaoito mil profesores de EXB que 
traballan en Galicia, só catorce mil recibiron un cursiño 
de iniciación a nasa língua, e no ensino medio só a 
mitade dos seus ensinantes. Cómpre que a Xunta vixile 
o cumprimento do ensino en galego das áreas de natu
rais e sociais, tal cómo ven regulamentado e que ex
tenda a outras materia o emprego donoso idioma. 

** 
REZAR POLA PAZ OBRIGAA TRABALLAR E MESMO 

A SOFRIR POR ELA" foi a mensaxe dos líderes relixio
sos, xuntos no Monte Hiei, o monte sagro para os bu
distas, como un berro para que a paz sexa unha reali
dadé. Era un acontecimento semellante ó celebrado o 
ano pasado en Asís coa asistencia do Papa. 

** 
A COPA GALICIA DE BALONCESTO ten lugar nestes 

días en Culleredo, Sarria, O Barco, Viveiro, Betanzos, 
Ourense, Carballo, A Rúa. Esperemos que nesta edi
ción a organización funcione moito mellor. 

** 
ESTE VERÁN VIÑERON MENOS EMIGRANTES, e fi

xérono dun xeito máis medido, que en tempadas ante-

-Quédalle algo estrei ta, pero xa se irá afncendo, don Manuel 

riores .. . Xa non son os tempos aqueles de asustar ós 
veciños co ruido de grandes "carros" ... Ata 1983, unha 
terceira parte da poboación galega estivera ou mantí
ñase na emigración, máis desde que escomezóu a crise 
do petróleo (1973) os que emigraron xa foron moitos 
menos. Entre 1973-1984 foron á emigración perta de 
quince mil galegos. 

** 
ESTA ABERO O REXISTRO DE ASOCIACIONS DO 

MEDIO AMBIENTE, todas aquelas asociacións que 
queiran loitar pala defensa do noso medio, teñen a 
posibilidade de inscribirse no rexistro que a tal fin ten 
aberto a Consellería da Presidencia da Xunta de 
Galicia. 

** 
O LUME VQLTA A FACER ESTRAGOS NOS NOSOS 

MONTES, mentres que a nasa sociedade segue sen 
tomar en serio a importancia deste sector da nasa eco
nomía, cunha producción de doce mil millóns de pese
tas anuais, que baixaron moito nos últimos anos polos 
incendios forestais: unha baixa de dez puntos. Os pro
ductos forestais supoñen máis dun sete por cento da 
producción final donoso agro ... 

** 
BANDE, en Ourense, convertéuse na sé da primeira 

escola-taller de arqueoloxía ... , gracias ó colectivo "La
rouco" que tanto ven a facer por desenterra-las raíces 
da nosa historia. Perto do en coro de As Conchas, neste 
concello de Bande, ven de aparecer o primeiro campa
mento romano que ternos erguido en Galicia, alí perta 
das termas de Baños de Bande, centro importante de 
comunicacións a caron da vía que unía Astroga con 
Braga no antigo imperio de Roma. 

** 
SE RIBADAVIA E A CAPITAL DO TEATRO GALEGO, 

O CARBALLIÑO E A CAPITAL DA NOSA IMAXE, como o 
veñen de demostrar "As Xornadas de Cine e Video de 
Galicia que tiveron lugar a comezos deste mes. Hai que 
salientar a calidade dos videos presentados nesta mos
tra "Xociviga". 

** 
ASFEDRO é unha sociedade que xurde no Ferrol, 

motivada polo alto indice de drogodependencia que 
hai nesta Ferrolterra. Os seus socios montaron un local 
para os primeiros contactos, e despois puxeron a 
ollada no Convento de Saltar para montar alí unha 
Comunidade Terapeútica, máis isto trouxo moitas di·fi
cultades e atrancos, e Asfedro segue coa mesma 
teima ... Hai un 5% de consumidores de hachis, un 3,5% 

e de cocaina, un 48,9% de tabaco ... , dentro da poboación 
ü5 desta bisbarra. 

L.--r--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

¿QUE FAI DEUS CANDO SOFRE O 
INOCENTE? (2) 

Xa talamos disto no anterior número de IRIMIA. Alí 

a pregunta quedou colgada, disposta a recibir res

posta. Ben sei que non a vou responder. Cando se 

encheron e se están enchendo tantos libros sobre 

diso -desde o libro de "Xob" na Biblia, ata o de 

"Recupera-la salvación" do galega A. Torres 

Queiruga-, ¿e.amo vou pretender eu responder nada 

en catro líñas? Comunico, lago, algo do que aporta a 

fe cristiá ó tema do sufrimento. E fágoo con estas 

catro propostas: 

1 ª proposta: Deus empeza por desenmascara-lo 

mal. Quen afirma que o mal é un castigo de Oeus polo 

pecado do mundo, o que está a facer case sempre é 

cubrír/le-las costas ós verdadeiros causantes do mal 

para moita xente, causantes do mal que case sempre 

teñen rostro e no me, que é posible coñecer e comba

tir. A -fe cristiá empeza, lago, por dicirnos que todo 

intento de poñer a Deus coma causante do mal, é 

un ha maneira de se ratear das responsabilidades que 

témo-la xente. 

2ª proposta: Cando o pobre sofre, Oeus sofre ne/ 

e con el. Oeus non é a/leo ó sufrimento do pobre. 

Todo o contrario. Non se contenta só con doerse de 

que sofre, senón que entra no seu mesmo pelico, e 

sofre ne/ o mal. Este é un misterio enorme da fe 

· cristiá, que merece moita devoción e admiración. 

3ª proposta: Oeus fai que aparezan grandes loita
dores contra o mal que padece o pobre e o inocente. 
Un dos sinais máis grandes de que Oeus anda no 
medio da xente e da historia é a presencia .deses 
/oitadores. Coa luz e coa fCJrza que veñen de Deus 
apareceron entre os mesmos pobres persoas gran
des que son capaces de organizarse e loitar para que 
os males do pobre desaparezan dunha maneira real e 
responsable. 

4ª proposta: Oeus ofrece un camiño de encontro 

positivo co sufrimento. Este encontro positivo reali

zase ó descubrir a Oeus presente no propio sufri

mento, e ó descubrí-la unión con moitos máis sufri

dores, cara ós que se dá en ter unha relación nova, 

moito máis comprensiva e solidaria. O sufrimento 

neste caso crea e redime, humaniza e salva. 

!? ~ ~-{f.::-/ f. "q 

~~P"-- no_ . 
¿~ l / t , \\l. 

~ '.[r 
iT l. • 

¿Quén din os homes que é Xesús? 

Un 
mestre 

revqlu
cionario 

Evós 
¿ Quen decides 
que son eu? 

Dom. 21 do T. Ordinario 

- E vós ¿quen decides que son eu? (Mt. 16, 15) 

Chámannos a examen 

A non todos lles resulta doado responder a esta 
pregunta. Aínda non atinamos a dar resposta do 
que somos cada quen de nós, cánto mais se nos 
preguntan sobre outro ... 

Con todo, Xesús quere a nosa resposta persoal. 
Mira de da-la túa. lnténtao. 

De seguro que non tes hoxe de El a mesma idea 
que tiñas cando te preparabas para a Primeira 
Comunión. Non te extrañas. E normal. 

¿ Quén é Xesús para tí hoxe? 

Dom. 22 do T. Ordinario 

De qué lle serve ó home ganar o mundo enteiro, se 
perde a súa vida? (Mt. 16,26) 

Todos queremos máis 

Ternos metidiño nos mesmos miolos que quen 
se salva é o que ten cartas. Son moitos os que 
a~eguran que o que c;;onta é pasalo ben , e -según 
din- eso non se consigue sen cartas. 

Xesús, nesto como en tantas causas, dalle a 
volta á tortilla. Quer facernos ver que a vida, a 
felicidade, non depende do moito ter. Claro que 
os que semente ternos para ir tirando non lle 
acabamos de dar creto a esta afirmación de Xe
sús. Tiña que tocarnos a " primitiva" para poder 
comprobar se medraba ou non a nosa felicidade. 

Señor, fainos ver que o " saber vivir" ten unha 
fondura que non lla dan os cartas. 
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-------Aromaría da Virxe da Barca e a sua lenda----
" Veño da Virxe da Barca 
veño de avalar a pedra 
avalei a pequeniña 
porque a grande non quixo e/a ". 

Velaí unha cantiga popular que re
colle a grande mensaxe dunha das 
lendas mais populares de Galicia. 

Se lembramos as lendas atlánticas, 
as mais fermosas son aquelas que 
amasan como eran aquelas navega
cións dos benaventurados que che
gaban as costas galegas nas barcas 
de pedra. Inolvidables historias e len
das que contaban neutros tempos a 
luz do candil , nas lareiras cheas de 
calorciño nas. longas noites de in
verno, lendas que enchian de ledicia 
os fogares labregos e mariñeiros. 

No cerne das tradicións mariñeiras, 
a mais coñecida é a da Virxe Nai que 
peregrinando nas endiñas do mar e 
nas brisas fuxitivas que desfan o seu 
lamento, na costa de Fisterra na pa
rroqui a de Santa María de Muxía, no 
fermoso e incomparable santuario da 
Virxe da Barca é onde se produce o 
miragre. 

Perto do Océano, nunha paisaxe 
inóspita, batida polas altas mareas, 
que enchen a bicos de espuma aspa
redes da ermita, alí onde a relixiosi
dade, o misterio e a devoción dos ga
legas atopa un bó refuxio. 

Dende tempos moi antergos, vense 
celebrando unha popular remaría no 
mes de Setembro, rodeada de grande 
interés e beleza polos romeiros que 
veñen camiñando para olla-la Santa e 
a súa barca. 

O santuario é como unha luz que 
acouga no medio da brétema do mar. 

Xunguidas as tradicións marianas, 
atopamo-las pedras e rochas movedi
zas que son tres , e segundo a lenda 
eran as partes da Barca que trouxo a 
Virxe: a Pedra de Avalar que era o 

Santuario da Virxe da Barca o día da romería 

casco da barca, a Pedra dos Cadrís 
que era o pau e a vela, e a Pedra do 
Timón por crer que este peñasco tora 
o timón da mesma. 

Tres pedras cheas de misterio e con 
tres creencias distintas. A pedra dos 
Cadrís, que segundo se dí hai quepa
sar por debaixo dela nove veces, é 
boa para sandar a reuma e os males 
dos cadrís ou da columna. A pedra de 
avalar que é o acto mais emocionante 
da romaxe, a súa orixe data da ldade 
Media. 

Esta tradición acollida con fervor e 
gratitude polos miles de romeiros que 
acuden a ermita, faga sol ou choiva, é 
única. 

Unha remaría chea do bó facer ga
lega, onde os visitantes e ofrecidos 
atopan de todo para pasar unha boa 
xornada, dende pastos para degostar 
o pulpo e o viña de ribeiro e de alva
riño , hasta postas de rosquilleiras ou 

tendas onde se venden velas e exvo
tos que son auténticas reproduccións 
do corpo humán en cera, que teñen 
como finalidade ofreceren a Virxe, 
segundo a parte do corpo que se lle 
pida a ela para curar ou sandar a súa 
doenza. 

Celébranse misas durante varias 
horas do día, a principal é sobor das 
doce do mediodía. Despois da Euca
ristía faise a típica procesión presi
dida pola imaxe da Virxe e que remata 
na punta de Muxía, onde se fai a ben
dición de mar e das embarcacións 
ofrecidas. 

Coido que é interesante e formativo 
presenciar e coñecer a fama deste 
santuario, recollida nas cantigas da 
Nosa Terra e na alma e o esprito 
gal ego. 

Mª Guillermina Mosquera 
de Monterroso 

SE QUERES LER. l~l"IA i SUSCRÍBETE! 
Pagarei por: 

O Transferencia á Caixa de Afor~os de Galicia: 
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O 

Precio da suscripción 
- Suscripc ión por 
un ano-1.300 pts. 

- Suscripción de 
apoio- 2.000 pts. 

Ata nova orde O Vilalba, Conta n. 04950/0 

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

Nome ................... ~ ........................................................... .. 
Rúa ou Pan<>«:¡llia ............................................................ . 
V ila ou Axunt8Dlento .... ..................... ............ Provincia ................... . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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Recursos asistenciais e drogodependencias en Galicia 

As características sociosanitarias que presenta 
o fenómeno das drogodependencias, tanto no 
que se retire ó uso e abuso das drogas legais 
(tabaco, alcohol, fármacos) como o das drogas 
ilegais (dervivados cannábicos, opiáceos, co
caina, etc.) fan necesario un abordaxe preventivo 
asistencial amplio. Este debe facerse desde un 
plantexamento educativo, sanitario, legal, eco
nómico, etc., polo que faise necesario un plan de 
actuación neste campo que coordine os esforzos 
das distintas institucións entidades e grupos so
ciais, garantizando a continuidade das actua
cións no tempo, e que chegue ó máximo posible 
da poboación afectada ou con risco. 

prender na materia, así como o seguimento das 
mesmas. 

O sistema asistencial co que canta a nosa Co
munidade Autónoma pretende estructurarse de 
tal maneira que permita adaptarse fluidamente ás 
posibles evolucións do modelo xeral de asisten
cia á saude da colectividade. 

A tal efecto, a Xunta de Galicia creou a Comi
sión Galega de Prevención e Loita contra a Droga 
en 1985, na que se integran as diferentes Conse
llerias implicadas no tema. A traversa deste ór
gano autonómico canalízanse as accións a em-

No recadro ofrecemos información daqueles 
Centros e Comunidades Terapéuticas que exis
ten en Galicia, que se adican de maneira esclu
siva ou principalmente á atención de drogode
pendentes. A información está recollida dun libro 
que acaba de ver a luz: Drogas. Que son, cuales 
son, publicado pola Asociación Lucense de In
formación e Axuda ó Drogodependente, respon
sable deste artículo e doutros que sobre o tema 
irán aparecendo en IRIMIA en sucesivos 
números. 

Servicios de atención a drogodependentes 

A CORUÑA 

. Centro Asistencial de Drogodepen
dencias. 
Dirección: Ronda de Nelle, 33 
Teléfono: 24 33 27 
Población atendida: Toxicomanías 

· Centro Asistencia Adro-Ribeira 
Dirección: PI. do Concello-Avda. da 
Coruña 
Teléfono: 87 31 05 
Población atendida: Alcohólicos e 
outros toxicómanos 

· Centro Asistencial del Ayunta
miento de Ferrol 
Dirección: Plaza de España,2-1º 
Teléfono: 32 59 03 
Población atendida: Drogas-Alcohol 

·Asfedro 
Dirección: C. San José 3, entresuelo 
15-403 
Teléfono: 31 49 11 
Población atendida: Drogodepen
dencias non alcohólicas 

· Unidade Municipal de axuda ó Dro
godependente (UMAD). Santiago de 
Compostela 
Dirección: Calle Castaño, s.n. 
Teléfono: 58 86 56 
Población atendida: toxicomanías e 
alcoholismo 

LUGO 

· Centro de prevención y asistencia al 
Drogodependente 

Dirección: Sierra de Aneares, 68-bajo 
Teléfono: 22 7811-2254 52-22 55 09 
Población atendida: Alcohólicos e 
outras toxicomanías. 

OURENSE 

· Modulo asistencial de Drogodepen
dencias 
Dirección: Curros Enríquez, 39-3° 
Teléfono: 23 83 93 
Población atendida: Drogadi~tos 

PONTEVEDRA 

· Centro Municipal de Vilanova de 
Aro usa 
Dirección: Ayuntamiento 
Teléfono: 55 40 82 
Población atendida: Alcohólicos e 
drogadictos 

· Centro de Vilagarcía de Arousa 
Dirección: Ayuntamiento 
Teléfono: 50 10 08 
Población atendida: Toxicomanías 

· Centro Municipal de Bienestar 
Social-Adro de Cangas 
Dirección: Avda. de Orense, 46 
Teléfono: 30 0514- 30 06 37 
Población atendida: Alcohólicos e 
Drogadictos. 

. Cedro Centro Municipal de Drogode
pendencias de Vigo 
Dirección: C. Uruguay, 15-bajo 
Teléfono: 43 25 09 
Población atendida: Alcohol e drogas 

e::. Comunidades terapéuticas 
• Centros de prevención e tratamento 
de drogodependencias 

Comunidades Terapéuticas 

LUGO 

· Palacio do Bo Ar 
Dirección: Masma-Mondoñedo 
Teléfono : 52 17 51 
Asociación el «Patriarca» Española 

PONTEVEDRA 

Comunidade Terapeutica Rural 
«Alborada» 
Dirección : Avda. Florida 32-bajo (centro 
de acollida) 
Asociación Ciudadana de Loita Contra a 
Droga. Teléfono 20.50.50 

· Comunidade terapeutica de Baltar-0 Val
Naron-Ferrol 
Telfs .: 314175-314911 
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YUGOSLAVIA: A outra t 

"Non é tan tero o lobo como o pintan" 

A idea que ternos en xeral das repú
blicas socialistas ou paises comunis
tas é habitualmente tristeira e tosca. 
De tanto escoitar aqueló do "telón de 
aceiro " , a " bota comunista", as alam
bradas e a xente uniformada, foise 
formando en nós a idea duns países 
sen libertade onde un ten que pedir 
permiso ata para facer as necesida
des -dispensando- ; onde non hai afe
gría, nin confianza, nin relixión , pois 
Deus foi suprimido e a relixión 
perseguida. 

O que esto escribe tivo ocasión de 
viaxar no pasado mes de xullo por 
varios destes países do leste europeo 
(Yugoslavia, Bulgaria e Rumanía) e 
puido decatarse de que " non é tan 
tero o lobo como o pintan " . No canto 
de atapar alambradas, metralletas e 
controles, caras tristeiras e o olla do 
"g ran irmán" que todo o vixil'a, ato
pou países abertos ( cos seus mais e 
seus menos, con diferencias entre 
uns e outros) que viven en paz, e onde 
os traballadores teñen cada un o seu 
traballo e soldo digno, a sua semana 
de cinco días co tempo de traballo e 
de lecer, e ata un nivel de consumo 
que, sen ser o dos americanos (al
gúns americanos ... ), dista moito de 
ser o que nos din por aquí de que se 
pelexan por uns pantalóns vaqueiros 

(Pasa a pax . seguinte) 

Yugoslavia é un país situado ó sudleste 
de Europa. O seu nome (en eslavo Yugos
lavija) significa " país dos eslavos do sur". 
E unha democracia popular, ou república 
socialista, non alineada, é dicir, que non 
pertenece a ningún dos bloques político
militares. Como tódo los países socialista
comunistas, ten un réxime político de par
tido único (a " Liga de comunistas de Yu
goslavia" ) e economía centralizada; pero 
desde a sua orixe en 1943, Yugoslavia, da 
man do seu indiscutible líder, o mariscal 
Tito (morto en 1980) buscou unha "via di
ferente cara ó socialismo" , sen do o ele
mento distintivo desta a autoxestión por 
medio de comités populares. 

O país está composto de seis repúblicas 
autónomas (Serbia, Croacia , Eslovenia, 

Macedonia, Bosnia, Herzegovina y Monte
negro) , que talan varios idiomas (funda
mentalmente servio, croata e macedonio) 
e teñen dous alfabetos (o latino e o cirílico 
ou eslávico). Actualmente ten un ha pobla
ción de 23 millóns e medio de habitantes. 
De país subdesenrrolado pasou a acadar 
no,s anos 70 o nivel medio de renta " per 
cápita " (por persoa) mundial (1250 $) , gra
cias a un veloz ritmo de crecimiento eco
nómico imposto polo socialismo autoxes
tionario de Tito e os seus plans quinque
nais . Ainda que nos primeiros anos oitenta 
experimentou unha importante crise de 
creceménto da que se vai recuperando, e 
hoxe nótase no país un elevado índice de 
consumo. 

HOTEL SAN MARCUS 
NOVO, ACOGEDOR, FAMILIAR 

NO CENTRO DE SOBRADO Dos' MONXES 

* Habitacións dobles a todo confort 
(con camas isabelinas) 

*Piscina 

*Restaurante. Cociña galega e internacional 

*Salón de bodas e bautizos 
para 130 comensales 

*Pensión completa: 2000 pts . 

• 981-789427 
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cara dun país socialista 

ou calqueira chilindrada da nosa civi
lización do consumo, como tacían os 
indios das películas do oeste. 
americano. 

Certamente hai os seus mais e os 
seus menos. E fixámonos sobre todo 
en Yugoslavia, un país comunista, 
ainda que non alineado, que ten as 
suas portas abertas de par en par, ata 
o punto de que nin tan siquera se pre
cisa visado especial para visitalo, 
abondando co pasaporte normal. Sí, 
sen dúbida o visitante atopa en Yu
goslavia un rostro diferente do 
socialismo. 

lmpresións dun visitante 

Yugoslavia aparece hoxe ante o 
que a visita non so como un fermosí
simo país cheo de belezas naturais e 
obras do home (non en van o Patrimo
nio Mundial contén na sua Lista das 
maravillas do mundo, nada menos 
que oito lugares que destacan pola 
sua excepcional beleza ou valor cul
tural, mais dos que canta España ou 
Italia, ainda que lle pareza insólito a 
algún lector) senon que tamén ofrece 
unha sociedade aberta, moi acolfe
dora cos visitantes, que dispón dunha 
gran infraestructura non so para o tu
rismo de diñeiro (hoteis, restauran
tes, ... ), senón tamén para o turismo de 
menos recursos, moi especialmente 
para os xóvenes (cunha enorme rede 
de campings, albergues, etc.). 

Aparte do acolledora que é a xente, 

Un pais moderno e industrializado, pero 
tamen agrícola, en gran medida. 

A realidade relixiosa de Yugoslavia, seme//a ser a dunha lgrexa florecen te 

a maioria entende e ainda tala outro 
idioma aparte do seu propio, respí
rase un ar de libertade; e ainda, ce
cais, demasiado occidentalizado e 
ainda consumista para o visitante 
mais purista que pensa atapar alí un 
réxime de vida mais austero. Induda
blemente a impronta turística déixase 
ver no país. Mesmo non están presen
tes as inevitables colas que hai para 
todo no resto dos veciños países so
cialistas (especialmente Bulgaria, 
onde tómanas con moita tranquili
dade e mesmo semella que. se non 
son precisas, tanas porque lles 
gasta). 

¿E a relixión? 

Cecais algún lector avispado xa ca
vilara malévolamente que íamos es
quecer ou silenciar esta cuestión 
sempre espiñenta nos paises do Leste 
a pesares do carácter da revista. Pois 
non. O que isto escribe constatou fe
lizmente que a realidade relixiosa de 
Yugoslavia semella ser a dunha 
lgrexa florecente, e non precisa
mente de catacumba. A maioria do 
país é crente, e das fondas raices da 
sua relixiosidade dan idea as numero
sas igrexas e mosteiros que xorden 
airosos e en perfecto estado de con
servación por tódolos currunchos e 
cidades do país. Estes crentes están 
distribuidos entre unha maioria cató
lica e ortodoxa (cáseque parella, 
ainda que predominante a primeira 
na zona cróata e a segunda na zona 

serbia) cunha importante porcentaxe 
musulmana, e un ha mi noria 
protestante. 

Tivemos ocasión de ir a unha euca
ristía dominical -na cidade de SpHt- e 
puidemos decatarnos do alto índice 
de participación · -e non so de 
asistencia- , o que reflexa unhas co
munidades vivas e fortes. Xa no con
cilio Vaticano 11, o episcopado yugos
lavo aportou a testemuña dunha 
lgrexa viva. 

A tal respecto, as relacións da 
lgrexa co goberno laico socialista, 
son de absoluta normalidade e liber
tade, en absoluto de acoso e moito 
menos de persecución. Certo que a 
condición para esta normalidade está 
en que a lgrexa non se ir:imiscua en 
cuestións de arde político. Lonxe 
quedaron xa os problemas entre Tito 
e o Vaticano palas décadas 40 e 50, a 
causa do suposto ou real " colabora
cionismo" de certos sectores da 
lgrexa co réxime nazi , e a cerril pos
tura do pio XII , que levou á ruptura de 
r~lacións diplomáticas entre o estado 
yugoslavo e Santa Sé; relacións res
tablecidas lago polos anos 60. 

Sí, certamente Yugoslavia ofrece 
unha cara do socialismo, moi dife
rente á que nos ternos formado desde 
aquí. Cecais sexa por aquelo que dixo 
dela un periodista, precisamente 
americano,: " Yugoslavia é o Oeste do 
Leste e o Leste do Oeste". Pero tamén 
porque non é tan tero o lobo como o 
pintan ", pois nos países veciños tam
pouco roen . 

Victorino Pérez 
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H ai un cuarto de século, nove mil f ami I ias gal e gas, dedicadas á 
agricul tura e á gandería, decidiron que, unidas, tiñan moito que 
ofrecer a Galicia. Así nacia LEYMA , como unha grandefamilia. 
Os motivos que enton nos uniron son os mesmos, que nos seguen 

impulsando para achegarnos cada día á nosa x ente: Ofrecer 
productos f rescos de calidad e ó me/ lor precio. LEYM A segue unida 

como unha gran f amilia, e o tempo déuno-la razón. 
Agora celebramo-lo 25 aniversario con alegría e esperamos seguir 

levando ó seufogar alimentos f rescos e naturais. 

Productos frescos de Galicia 

O CAMPO 

No vos precios agrarios na Cf f 
Campaña 1987-88 

Con dous meses de retraso ven a luz os novas 
precios, para aqueles productos agrarios que na 
CEE teñen fixada a sua intervención polo FEOGA, 
cando ao ser excedentarios, baixan por debaixo 
dos niveis establecidos . 

.Quedaron pois sinalados os precios para os 
productos que teñen ordenación comun de mer
cado entre os que se ato pan : leite de vaca, carnes 
de vacuno, ovino e porcino, cereais, diversas fru
tas e hortalizas, etc. 

Os precios de intervención para os productos 
que en Galicia teñen interes quedaron fixados 
diste xeito: 

Precios de compra na intervención 

Producto Prec. campañ. Prec. campañ. Incremento 
86-87 87-88 % 

Pts.-Tm. Pts.-Tm. 

Leite desnatada 
en pó 350.178,38 361 .658,08 3,19 
Manteiga 512 .386,84 535.282,25 4,47 
Carne vacuno 481.414,31 455.518,26 -5 ,38 
Carne ovino 656.287,69 656 .287,69 º·ºº Carne porcino 299.318,02 321.438,29 7,39 

O ECU verde (moneda da CEE para alguns in
tercambios agrarios) variou de valor con relación 
á peseta. Na campaña anterior a súa cotización 
era de 147,08 ptas-ECU verde, e nesta pasou a 
155,78 ptas-ECU verde. Esto quere decir que en 
pesetas correntes os productos de intervención 
suban a sua cotización a pesar da reducción en 
ECU. 

En xeral os precios de intervención conxe~á
ronse na CEE. Para España o promedio da suba 
está orredor dun 6%. O desmantelamento gra
dual dos montantes monetarios compensatorios 
favorece os productos españois. 

O precio do leite que perciba o productor non 
ten por que baixar. 

A pesares de ter a CEE fixadas unhas cantida
des topes para intervención de manteiga e leite 
en pó, o certo é que as cantidades destes produc
tos intervidas permitiu que ata os primeiros de 
xulio, as industrias lácteas atopense libres de ex
cedentes. Os productores de leite a través das 
suas organizacións sindicais e cooperativas de
ben establecer contratos homologados a precios 
non mais baixos que os que a intervención garan
tiza. Absorbidos xa os incrementos da produc
ción da primavera, a conxuntura actual debe fa
vo recer estas negociacións. 

Antonio Fernández Oca 
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Oración de bendición solemne do Misal Galega 
en presencia da Comunidade reunida no Templo 

- Preste.- A ti, Deus Pai Eterno, que entendes tódo
los idiomas do mundo, porque pós nas nosas máns 
para nos relacionar contigo, o Misal na nosa "lingoa 
galega", agradecidos te invocamos decindo: bendito 
sexas por sempre Señor. 

- POBO: Bendito sexas por sempre señor. 
- Preste.- A ti, Noso Señor Xesucristo, que usache-

lo idioma do teu pobo, que adeprendiches no berce 
materno, para falar cá xente e mais con Deus, porque 
agora tamén nós os galegas temo-lo Misal na nosa 
lingoa materna, o galega, agradecidos te invocamos 
decindo: 

Loubado sexas Nº Sº Xesucristo. 
- POBO: Loubado sexas Nº Sº Xesucristo. 
- Preste.- A ti, Deus Espírito Santo, que inspiraches 

o traversa de tódolos seculos a creación dos diversos 
idiomas e lingoas do mundo, polo Misal que pós nas 
nasas máns, na nosa lingoa galega, "a fala mais doce 
do mundo" que dixo o poeta, te invocamos decindo: 

Gloria a ti Señor. 
- POBO: Gloria a ti Señor. 

Diñate, Señor, Bendecir este noso MISAL GALEGO, 
que vai servir como instrumento para a nosa relación 

comunitaria contigo de oración: de suplica e interce
sión, de loubanda e de agradecimento, para que a rega
lía dos teus dóns, poidan descender abundosamente 
sobre de todos nós, as xentes da nosa Terra Galega. 
Pedimoscho a Ti que vives e reinas polos seculos dos 
seculos. AMEN. 

*** 
Poñer o MISAL GALEGO aberto de cara a xente 

nun sitio visible. 
O preste a veira do Misal revestido con estola. 
Breves palabras de explicación a xente do rito . 
Leer pausadamente a oración que o pobo vai 

dialogando. 
Usal·a-la auga bendita. 
O final, namentras a xente vai pasando ordeada

mente a tocar ca man dereita o Misal, cantar unha 
cantiga. Si hai pouca xente, que o Preste colla o 
Misal deallo a un dos presentes, e que vai pasando 
de man en man, ate que o derradeiro , volvao a traer 
o altar, ambón ou sitio onde estaba no momento da 
bendición. 

Podese facer este rito o principio da Misa Parro
quial o Domingo, ou o principio da Misa outro día. 
Seria bó que o Parroco , o Domingo anterior avisase 
ós fieis decindolle: "tal día a tal hora ... teremo-la rito 
da bendición solemne do Misal en lingoa Galega" . 

Vicente Cerdeiriña (Abade de Poio (Pontevedra) 
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FICHAS DE NATUREZA- As Plantas Medicinais 39 
Coñece-/o mundo das plantas 

no seu aspecto medicinal -e tóxico 
ás veces- pode ser un camiño 
para descubrí-lo equilibrio rei
nante na Natureza e o poder que 
dela emana. 

No reino vexetal existe unha 
arde eslablecida, de xeito que 
cada planta sintetiza o que ten gra
vado no seu código xenético, ade
mais de predispoñe-la súa consti
tución externa, o que permite cla
sifica/a dentro dunha clase, orde, 
familia, xénero, especie. 

Cada familia posúe terapeutica
mente unhas características xe
rais, aínda que pode ter especies 
con diferentes virtudes, unhas efi
caces e as outras tóxicas . 

A utilización de determinadas 
plantas para curar enfermidades 
remóntase a épocas moi antigas. 
As primeiras referencias históri
cas coñecidas datan duns 3.000 
anos antes de Cristo. Lago as dis-

tintas civi/izacións (exipcia, chi
nesa, grega, romana, árabe) fó
ronnos transmitindo os seus co
ñecementos ata cheqar ó pre
sente. As primeiras exfraccións de 
sustancias químicas dos vexetais 
obtivéronse a finais do século 
XVIII. A industria química actual 

Matilde Vázquez 
Pablo Rodríguez ("Oitabén " ) 
Primitivo Iglesias 

conseguiu sintetizar algúns dos 
compostos de orixe vexetal. Pero 
moitos principios activos non se 
conseguen no laboratorio ca que 
as plantas que os producen son 
insustituíbles. 
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Cursiño de verán do Movemento Rural 
Cristián de Galicia 

Os días comprendidos entre o 30 de agosto á noite e o 2 de 
setembro á tardiña, celebrarase en Castañeda (Casa Grande 
de Figueroa) o cursiño de verán do Movemento Rural Cristián 
de Galicia. 

Este ano o cursiño de verán terá por tema .central unha 
preocupación que tódolos animadores do mundo rural teñen 
na intención como necesidade urxente: a formación de mili
tantes no mundo rural; militantes quere dicir neste caso xente 
capaz de ler no libro da vida e no libro de Deus, para buscar 
ne les saídas liberadoras para a situación do home e do mundo 
rurais galegas. Cunha precisión: no Movemento Rural a for
mación de militantes soamente se realiza metidos na acción, 
nos trabal los, nas tarefas por transformar en mellar a vida que 
ternos. Por suposto que tamén dedicaremos un tempo a 
avalia-las tarefas do curso pasado e a programar con calma as 
do curso próximo. 

O cursiño está especialmente dirixido a animadores do 
mundo rural que están traballando no Movemento Rural Cris
ti án de Galicia, pero por suposto que está aberto tamén e de 
moi boa gana a tódolos que teñan interés por trabal lar honra
damente coa xente do mundo rural , sexan labregos directa
mente, ou sexan colaboradores dos labregos na tarefa de 
facer máis digna a súa vida. 

Os que, non sendo o Movemento Rural , desexen participar 
neste cursiño , rogámoslles que notifiquen a súa asistencia a 
Manolo Regal, Romariz -Abadín (27737 - LUGO) 

1.- A RECOLLEIT A 

Para utilizar unha planta con fins medi
cinais é moi importante o modo e a época 
da súa colleita, porque os principios acti
vos fluctúan ó longo do ano e varían se
gundo os órganos que se utilicen do 
vexetal. 

• Organos Subterraneos.- Deben collerse 
na época de repouso do vexetal, despois 
da maduración das sementes, pois esa é a 
parte onde se acumulan as reservas. lsto 
é: do outono é primavera. 

•Ta/os. - O comeza-lo inverno, época de 
pouco fluxo por eles. 

• Xemas. - Por febreiro ou marzo, antes 
de que a saiva ascenda plenamente polo 
vexetal. 

• Follas. - No apoxeo da planta, cando 
está chea de gramos, pero antes da 
floración. 

• Flores. - Antes da plena floración e fe
cundación que se nota en que os pétalos 
empezan a estar murchos. 

• Froitos. - Os carnosos cando está com
pletada a maduración, os secos, cando xa 
empezan a marelear. 

• Sementes. - Cando xa están ben 
maduras. 

Encontro anual de 
animadores do 

Movemento da Mocidade 
Rural Cristiá de Galicia 

No mesmo lugar da Castañeda, do 2 ó 4 de Setembro 
tamén terán o seu encontro anual os animadores da 
mocidade rural, co lema de "Acompañará mocidade 
no protagonismo e na libertade". 

O trabal lo destes días farase será o estudio e evalua
ción da marcha do movemento ó longo deste curso, 
desde a realidade dos diferentes grupos espallados 
polo agro galega. Traballo por grupos en base a un 
custionario enviado previamente, e unha ponencia: 
"Cara onde vai a mocidade? Retos que plantexan, e 
qué resposte se lle pode dar desde o Movemento". Para 
rematar o último día coa programación do curso 87-88. 

A invitación ó encontro non vai dirixida so os anima
dores que xa veñen traballando no Movemento desde 
hai tempo, senon tamen a todos aqueles que estén 
traballando ou teñan proxecto de traballar coa moci
dade rural. O Movemento ten un especialísimo interés 
en que vaian xurdindo novos animadores, sobretodo 
en zonas novas nas que non está implantado ¡Ánimo ós 
tímidos, perguiceiros ou recelosos! Os novas poden 
dirixirse a Manolo, Santa María de Arzua (Coruña) Telé
fono 50 02 79. 

No proceso de recolleita de plantas hai 
que ter moito coidado, pois resulta fácil 
confundir unhas coas outras. Así, cando 
non se .teñen os suficientes coñecemen
tos ou a seguranza total, é aconsellable 
coller aquelas das que esteamos plena
mente seguros e poucas especies á vez 
co fin de evitar mesturas involuntarias. 
Tamén hai que desbotar calquera planta 
balorenta, con vermes, etc. 

2.-SECADO 

Despois da colleita, este debe comen
zar rapidamente, para evitar alteracións 
dos seus compoñentes. As partes máis 
grasas, coma as raíces, córtaris'e lonxitu
dinal ou transversalmente coa finalidade 
de facilita-lo seu secado. Para ben ser 
este ten que se facer á sombra, esten
dendo as plantas en capas delgadiñas so
bre lona, esparto ou ben pendurándoas 
en ramilletes en lugares secos e ben 
aireados. 

Hai que tirar toda planta que despois de 
secada perda a súa cor natural. Non se 
deben seca-las plantas velenosas á carón 
das outras. 

o 

o 





Xosé Chao Rego 

Ver e endergar, oir e atervar 

Amigo Chao: 

Sigo nesta pequeniña tarefa de 
poñer en común o bo e orixinal 
galega que diario recollo dos 
meus veciños nesta comarca de 
Abadín. 

Hoxe quería falarche dunha 
distinción moi fina que por aquí 
tacemos entre dous verbos que 
se refi ren á percepción das cau
sas coa vista eco oído. 

Cando queremos expresar que 

oi mas algo empregámo-lo verbo 
oir, xaora; e, cando queremos di
cir que oímos, pero que non nos 
enteramos, que oímos despista
damente, usámo-lo verbo ater
var. Así o Rubén, o pícaro do meu 
veciño oe pero non aterva, cando 
a mai lle di que ten que deixar de 
ver "o coche fantástico", para ir 
curar á herba, anque neste caso 
eu ben creo qu8 si que aterva, o 
que pasa é que, ... 

E, cando queremos referirnos ó 
que percibimos cos ollas, fa~a-

mas de ver, claro está; pero, se o 
que vemos non o distinguimos 
con claridade abonda, ben sexa 
pala distancia, ben sexa por ou
tros motivos, daquela talamos de 
endergar. Así, se irnos ó monte 
vista-lo gando, podemos ver va
cas e bestas, pero non enderga
mos se son as da Hortensia da 
Valiña, as do Paco do Curreíño ou 
as do Vicente do López. 

Ata outra, amigo. 

Manolo Regal 

Andan as causas revoltas 
este vran na nasa patria 
con Albor á pata coxa 
bailando a raspa de Fraga 

Pois mentres o presidente 
andaba pala Arxentina 
veu Don Manuel e sentouse 
en Raxoi na súa silla 

E despois ós poucos días 
anuncian algúns de A Pe 
que Fraga pronto sería 
o presidente que ven 

Pois seica sen el non poden 
disciplina-la dereita 
cada un fai o que quere 
e Galicia é quen apeita. 

Quen tantas veces dixera 
que só España lle importaba 
¿ virá loitar por Galicia 
ou inda máis desgaxala?. 

Por isa algúns n.on se fían 
de que sexa salvador 
aquel que puxo na Xunta 
ó pobre doétor Albor. 
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