
i moa facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando pat?ia: 

mau con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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O Goberno de Albor na picota 

O Goberno autónomo galega está en 
crise, en crise moi seria; cheira a apodren
tado, que diría Alfonso Guerra. E é certo. En 
realidade o goberno de Albor está na picota, 
o/lada ós periódicos destas semanas pasa
das, ou escoite unha miguiña a TVG ou 
mesmo a TVE, non pode menos de se con
vencer de que algo fundamental se está a 
sacudir nese edificio do goberno galega. 
Albor está en entredito, e con el o seu go
berno, e con eles o proxecto de goberna
ción que tentaron realizar na nasa Terra . 

Que un goberno teña crises non nos 
debe extrañar; en tódo/os países democrá
ticos hai gobernos que pasan por crises. 
Pero o que xa non nos col/e na cabeza son 
os xeitos e os modos como esta crise se 
está a desenrolar diante de nós: Un presi
dente Albor que é desprestixiado ata o ridí
culo polos seus mesmos correlixionarios e, 
con todo, non pausa o caxato, anque lle 
anuncien descaradamente que dentro de 
dous anos terá que deixa-lo sillón a outro 
máis (?)hábil -nada menos que O. Manuel-; 
Coalición Galega que anda no xogo de ser e 
non ser; o PSOE que parece estar agar
dando a que as troitas lle veñan ás mans sen 
se mollar por e/as, a pesar da anunciada 
moción de censura. E no trasfondo do 
equipo político maioritario en Galicia, A. P., 
ese verdadeiro andacio dos pequenos po
deres de presidentes de diputacións, alcal
des, conselleiros, que están levando a acti
vidade política ata niveis de absurdo e de 
inmora/idade. 

Que A. P. de Ga/icia é un partido sen pro
xecto político asumido discip/inadamente 
polos seus seguidores é unha causa ben 
sabida xa de vello; podíamos dicir que esto 
é problema deles, pero de feíto é unha reali
dade que está afectando gravemente ó 
país, precisamente no momento en que 
maior forza e unidade debería haber no go
berno galega para enfrentarse a problemas 
nasos coma poden se-la cuota do /eite e 
problema agrario en xeral, SIOEGASA, TE
LANOSA, etc. Nos momentos claves da 
reorganización de Ga/icia, por mor da en
trada no Mercado Común e da reestructura
ción de Galicia coma autonomía, témo-/a 
mala sorte, buscada polos nasos mesmos 
votos, de dispoñer dun goberno de tranga-
1/ada que ten dado sobradas mostras de 
ineficacia, e que está deixando en ridículo a 
nasa autonomía. 

(Segue na páx. segu inte) 

SIDEGASA 
está· en loita o 

(O 
_o 
o 

_J 



RlltlA- 2 

(Ven da páx. anterior) 

A moción de censura parece estar xa ahí, e non lle vai ir moi ben a 
Albor, como se desprende dos apoios anunciados á proposta dos 
socialistas (BNG, PSG-EG, PNG e os barreiristas da " Unión De
mócrata Galega ", e a ver en que queda a C. G.). Nos non sabemos 
por onde collerá o camiño para reorganizar un goberno serio e 
eficaz. Os galegas gustaríanos ver nos nasos políticos menos 
afáns de medras persoais, e máis vontade de servicio ó pobo. E 
non nos gusta oir e volver a oí-la cantare/a de que " tivemos votos e 
votos ", e polo tanto temas xa dereito a tace- lo que queiramos no 
país. Certamente os votos galegas foron en maioría para A. P., pero 
está claro que A. P. non utilizou responsablemente ese poder que 
cos votos se lle concedeu; e o votante galega xa debería ir apren
dendo a non tirar pedras cos seus votos contra o seu propio te /lado. 

O país galega ten solucións, pero seguramente nunca estarán 
nas mans ineficaces duns dirixentes políticos que teñen abando 
demostrado o seu pouco interés real polos problemas reais de 
Galicia. 

De segwr as1, Albor xa non vai ter que contar 

PERU SEGUE ACOSADO, despois da decisión de 
Alan García de nacionalizar o sector fi nancieiro ... Nin o 
centinela de máis arriba, USA, nen os capi tostes deste 
país, feito de moitos pobos e culturas, ven con bós ollos 
a experiencia política do presidente peruano. A pesares 
de que no oitenta e seis déronse pasos adiante: un 
crecimento económico superior a calquer outro estado 
dese continente; unha reducción da inflación de 183% 
a un 67% , e sobor de todo un incremento dos salarios 
dos obreiros ... Coas nacionalizacións, o que quere Alan 
García é que este crecimento económico non o apro
veiten outros países capitalistas nin as clases máis 
prudentes. •• 

A DESNUCLEARIZACION DO PACIFICO SUR é un 
feito gracias ó triunfo electoral dos laboralistas en Nova 
Zelanda. E así está prohibido entrar nos portos destas 
illas se os barcos levan armas nucleares ... Compresa
lientar este xesto antinuclear, debido á importancia 
que ten esta rexión . 

•• 
O ESTUDO E A CONSERVACION ECOLÓXICA DAS 

NOSAS COSTAS é urxente, e non só algo que todos 
lembramos na tempada do verán por isa da contamina
ción das praias. O abandono e desfeita das nosas cos
tas é un perxuicio sempre, pois a súa riqueza é funda
mental: o sesenta e dous por cento da pesca de baixura 
e máis do setenta do marisco de todo o estado prove
ñen da nosa nación. 

• • 
UN ENCONTRO DE MOCIDADE EUROPEA ten lugar 

en Gandarío-Sada nestes días de setembro (18-23) , co 
obxectivo a acadar un meirande protagonismo na vida 
social e política dos nosos días. 

• • 
\'AS TRES IRMÁS" unha comedia dramática de 

Chekhov, adaptada ó galego por Paco Pillado pode 
se-la obra de teatro deste verán-outono nos nosos es
cearios , gracias á interpretación do Centro Dramático 
Galego. E unha obra realista-naturalista na que o papel 
dos actores é fundamental. O Centro Galego ven po
ñendo en escea tres obras cada ano . 

• • 
A FARMACODEPENDENCIA é un problema econó

mico polo moito que supón para a Seguridade Social ; 
tamén é un problema de saúde pública, polo excesivo 
consumo de medicamentos. Un servicio que traballa 
para a Organización Mundial da Saúde ven de dicir que 
o corenta por cento dos medicamentos que se están a 
vender non teñen utilidade algunha a non ser engañar ó 
consumidor. 

• • 
ASEMELLA QUE OS NERVIOS son os que mandan 

nalgún representante do Estado en Euskadi , referímo
nos ós gobernadores civís ... ; quizáis tiñan que escoitar 
mellor ós sindicatos de policías que veñen aconse
llando maiores facultades á policía vasca, ó non ama
ñar os problemas incrementando o número de disposi
tivos policiais naque! país .. . Por outra banda, os mes
mos xornalistas tiveron que denunciar ó gobernador de 
Guipúzcoa por non deixalos traballar. Nótase dema
siada improvisación no " feito basca" , e pouco sentido 
común e aínda menos imaxinación. O medo á liberdade 
endexamáis traguerá bós resultados . 

RUFUS 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

DE CREGOS AUTORITARIOS 

Outra vez en Ourense 
/mas dicí-/o pecado sen nomea-lo pecador. Foi en 

Ourense coma tora en Ourense o caso do cura pisto
leiro, pero puido ser en ca/quera parroquia desta 
Galicia nasa tan orixinal, que tanto ten que dicir en 
cuestión de cregos, devocións, santuarios e causas 
tales. A falla de entendemento entre crego e parro
quianos chegou a tal ponto, que o día da festa do 
patrón a parroquia enteira, sen cura, fai a procesión 
con toda a so/emnidade e galanura, e lago reza na 
igrexa o Rosario e outras devocións ó caso. Se nos 
guiamos pala información do periódico a causa non 
se debeu precisamente ás quenturas do verán que 
en Ourense non taran cativas, senón ós comporta
mentos anormais dun cura mandón, que quere te-la 
parroquia nun puño. 

Unha cura de silencio 
Aínda que sen chegar a estes extremos na protesta 

da xente, o certo é que por Galicia adiante hai curas 
verdadeiramente abusóns que queren impoñer por 
riba de todo as súas opinións á xente, que teñen moi 
pouco aprendido aqueta de que unha comunidade 
parroquial é unha comunidade onde todos temas 
unha palabra que dicir, anque sexa o crego quen 
asuma unha responsabilidade especial de coordina
ción e animación. Para estes cregos a parroquia é un 
pequeno reino persoal, onde eles son reís e señores, 
e os parroquianos son servos chamados a obedecer 
e calar. 

É doado queixarse de que os parroquianos somos 
tal ou somos cal, de que nos arredamos de ca/quera 
responsabilidade, pero desde lago que da escala que 
nos dan moitos curas non se poden sacar me/lores 
troitos. Os curas víñalles moi ben unha cura de silen
cio, de obediencia, de compartir decisións, pero non 
aqueren tomar, porque se eren con saúde. Coma /les 
pasa ós to/os, perdoan-do polos tolos. 

Todos á escola 
Non sabemos se esto pasaría no caso que comen

tamos; pero, a pouco que un abra os o/los, ben se 
decata de que debaixo destas situacións, anque non 
o digan os periódicos, hai tamén case sempre situa
cións raras; algúns parroquianos por veces quere
mos converte-la vida cristiá nunha verdadeira tranga
/lada, doada e ata graciosa, moi pouco seria e esi
xente, e cando alguén nos forza un chisquiño a nasa 
comodidade, alporizámonos e saltamos. 

Se os curas galegas teñen moito que aprender no 
asunto de compartir a fondo responsabilidades da 
lgrexa -desde as ideas ata os cartas-, tamén é certo 
que os parroquianos galegas temas moito que apren
der ata asumir responsabilidades de lgrexa como 
debe ser. Cando cregos e parroquianos nos dispoña
mos a col/e-lo camiño da escala para aprender xeitos 
e modos de compartí-la marcha da parroquia, da
quela a parroquia empezará a ser causa de todos, e 
iranse acabando as noticias coma as que hoxe 
comentamos. 

~t:l~I) no~ .. · q 
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Os veciños prescindiron do cura na procesión 
en Zarracós (Ourense) 

Eu fago da miña vida un pandeiro (Dom. 23 do T.. 
Ordinario) 

"Se o teu irmán peca, repréndeo" (Mt. 18, 15) 

1 Hoxe case ninguén se atreve a correxir a 
naide. Cada quen campea ó seu aire como lle 
peta. Estamos nunha sociedade libre e pluralista, 
na que se profesa como dogma o respeto á per
soa e na que non resultan estrañas as causas 
máis raras. 

No mundo actual, cheo de cambios e de tan
teos para buscar saídas e novas comportamen
tos, a corrección fraterna plantexa duros prob~e
mas; de ahí que moitos calen anque vexan que o 
seu compañeiro ou a súa amiga van dar onde non 
querían. 

Debíamos pensar seriamente que Deus taínos a 
nós responsables do que lle pasa ós irmáns. 

Saborea-lo perdón (Dom. 24 do T. Ordinario) 

"O mesmo fará convosco meu Pai do Ceo, se cada 
quen non perdoa de corazón ó seu irmán" (Mt. 18, 
35). 

Vinganza, xenreira, violencia ... é o que escoita
mos a cotio. O perdón é dos valentes. Somentes 
un corazón grande ten capacidade para perdoar. 

Na parábola do evanxelio vemos como o servo 
aquel non gustóu do perdón que lle deu o seu 
señor. Axionllóuse diante del para facer comedia, 
pero non houbo a aperta sinceira da reconciHa
ción. Por isa foi duro cos que estaban por de
baixo del. 

Xesús ensínanos que o perdón de Deus· vai 
unido ó perdón dos irmáns. 
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Hai un par de anos un grupo de 
alumnos e profesores de Guitiriz visi
tábamos a empresa SIDEGASA. Alí di
xéronos que era unha das empresas 
máis modernas do sector, non so de 
España, senon tamén de Europa. Era 
a imaxe que xa tiñamos por vivir perto 
dela. 

Por iso, sorprendéronos como 
un ha bomba as novas sobre o seu po
sible peche. NQn era unha serpe de 
verán, por aquelo de que esta fábrica 
esté ollando á Serra da Cova da 
Serpe, que separa as provincias de 
Coruña e Lugo, alí onde a Terra Cha 
deixa de selo. 

SIDEGASA (Siderúrxica de Galicia 
S. A.), está ubicada en Teixeiro, no 
concello de Curtis, e da traballo á 
xente de Betanzos, Sobrado, Guitiriz, 
Curtis, A Coruña (unha sección dos 
obreiros de EMESA viñeron parar ta
mén a ela), ... 

¿Quizais unha burla? 

Tamén para os obreiros foi un ma
zazo. Durante todo o mes de Agosto 
estivo negociando a dirección da em
presa a necesidade, segundo esta, de 
traballar no mes de Agosto, pois ha
bía mais trabal lo que nunca. Pero nas 
mesmas datas en que tiñan que aco
meter estas horas extraordinarias, 
FENOSA cortou o fluido eléctrico, e o 
peche da fábrica estaba xa á volta da 
esquina. 

O optimismo dos obreiros non era 
daqueles días; en xuño, o día 16, o 
director de fábrica, nomeado por 

. . 

. . . 

V E L A 

SIDEGASA en loita 
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Centenares de personas da zona onde se atopa SI DE GASA desp/azaronse á Coruña para 
esixir os deus dereitos 

CELSA (Compañía Española de La
minación S.A.) administradora de Sl
DEGASA, anunciou ó Comité de Em
presa a boa situación da fábrica , in
forme que enviou tamén á Consellería 
de Industria. 

CELSA (que ten capital catalán) 
tiña previsto mercar SIDEGASA, por
que era máis rentable que outras 
aceirias do sector. 

•• ... • ... ·.-.·:· 1 ••• 

' Xosé L. Tomé 
A CIDAÓE BRANCA 
. ::··. · ....... . 

Certo que a historia desta empresa 
tiña malos antecedentes: Foi mon
tada a base de créditos, e durante es
tes oito anos non facía mais que pa
gar os intereses; a sua localización , 
ou mellar o transporte de chatarra e 
de alambrón, que é o producto mais 
importante que manufactura SIDE
GASA, faise costoso ... Mais todas es
tas pegas teñen solución; non esque-

(Pasa a páx. seguinte) 

A décima das Guías de •• 
Xosé Luis Laredo :. 

Verdejo, adicada a : 
LUGO. TERRA DE : 

LEMOS. OS 
ANCARES . 

O COUREL. 

Dr. MaraM,n . 10. Jó211 VJC~O 
~ .... ~·: • •• ·........ •• ... • .. r • : ... • •• 

. . 
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zamos, por exemplo, que a via férrea 
atravesa os montes lindeiros á 
fábrica. 

O luns, día 17 de Agosto, estaba 
prevista unha entrevista dos alcaldes 
socialistas de Betanzos, Coruña, ... e 
outros dirixentes galegas do PSOE co 
Comité de Empresa; alí estaban cen
tos de obreiros cos seus parentes 
agardando o resultado da conversa; 
mais os políticos, ou politiquiños, non 
apareceron. Entón os obreiros, can
sos de esperar, decidiron sair eles ó 
encontro dos socialistas, que despe
dian en Alvedro ó "vice" Guerra. Alí 
fixéronse escoitar abaneando o co
che de Alfonso Guerra. 

Madrid só coñece Galicia para conse
guir mais votos 

Ata agora, o PSOE non se interesou 
polos problemas de SIDEGASA; se
gundo algúns, houbo ardes de Ma
drid ós alcaldes socialistas da bisba
rra de que non se movesen. 

A UGT de Cantabria, nos mesmos 
días, alentaba ós obreiros dunha 
aceiria de Cantabria, á que lle estorba 
a competencia de SIDEGASA, decín
dolles que o futuro da sua siderurxia 
estaba salvado porque SIDEGASA 
pechaba. 

Por outra banda, o Comité de Em
presa de SIDEGASA urxiu moitas ve
ces á Administración a que se desen a 
coñecer os plans de reconversión do 
sector do aceiro común, para ir estu
dando o futuro da planta de Teixeiro ; 
mesmo tamén para que os obreiros 
puideran acollerse á protección que a 
CEE ten previsto en caso de reconver
sión para os obreiros afectados; mais 
ata agora non se sabe nada de 
reconversión. 

SIDEGASA pode ser víctima dese 
lixeiro acceso de España á CEE, pois 
nésta sobran trinta millós de tonela
das de aceiro común, e polo mesmo, 
no Estado Español hai que pechar so
bre oito aceirias das dezaoito que es
tán funcionando actualmente. Seme
lla que a SIDEGASA vaille caer esa 
china. 

A burla pode ser ainda mais grande 
se ternos en conta que a CELSA inte
résalle o peche de SIDEGASA para 
poder así cobrar os 11.000 millóns de 
pesetas que pagaría a CEE pala su
presión das toneladas que ven produ
cindo a fábrica galega. 

José Antonio Suárez, portavoz do Comité 
de Empresa sentado 

DOCUMENT ACION 

SIDEGASA nace en maio de 
1979, coma empresa punteira en Es
paña por tecnoloxía, calidade do pro
ducto e coste social. Competitiva 
mesmo a nivel do Mercado Común. 

- E a terceira empresa de Galicia 
en facturación (12.000 millóns de pe
setas ó ano). 

- Canta con 520 postas de traballo 
en plantilla, 3.000 pastos indirectos. 

- A materia prima fundamental é a 
chatarra de Galicia, que segundo os 
técnicos é a mellar para o alambrón, 
producto primeiro desta fábrica. 

- O alambrón é fundamental para 
empresas galegas coma: EMESA e 
TRESA. Produce 350.000 toneladas 
de alambrón ó ano. 

- O porto da Coruña traballa en 
máis da mitade da súa actividade gra
cias a SIDEGASA: importación de 
chatarra e exportación de productos 
facturados. 

- SIDEGASA consome tanta ener
xía eléctrica coma toda a cidade da 
Coruña. 

¿E a Xunta de Galicia? 

Máis receptiva na persoa do seu 
presidente, presionado polos obrei
ros e varios dos alcaldes da comarca, 
semella que ata agora quixo apoiar a 
outra siderúrxica galega: MEGASA 
(Metalúrxica Galaica) do Ferrol , con 
270 obreiros ; moito mais anticuada, 
esixe grandes inversións para facela 
rentable. O Conselleiro de Industria 
pala súa banda, semella que a fábrica 
de Ferrol énchelle mellar o olla. 

Mais para SIDEGASA e outros moi 
tos, a solución da siderúrxica galega 
pasa por un entendimento e fusión de 

LABORAL 

ámbalas duas plantas, e por unha 
reorganización do sector siderúrxico 
galega, con vistas a que a nasa Terra 
non quede tamén desmantelada 
neste sector. 

O voceiro do Comité de Empresa, 
Xosé Antón Suárez, declarou para 
IRIMIA que fixeran ver ó Sr. Albor a 
forza de ·decisión de autonomias 
como a catalana, a cántabra, basca, ... 
que porque se moven poden botar ó 
traste a nasa industria, mesmo pala 
ineficacia dos nasos gobernantes. 

A solución: facer unha empresa pun
teira galega 

Os obreiros queren comprometerá 
Xunta no investimento en empresas 
de moderna tecnoloxía, facendo de 
SIDEGASA unha fábrica galega que 
traballa con materias primas do país : 

- chatarra (o 45% da chatarra que 
consome SIDEGASA e MEGASA é 
galega). 

- enerxía (FENOSA) 
- electrodos (GENOSA) 
- gases (Porriño) ... 

Ademáis da man de obra, por 
exemplo dos partos da Coruña, onde 

. chega a ocupar o 80% da actividade 
portuaria, e Ferrol. 

O facer unha empresa galega, Sl
DEGASA alónxase das intrigas políti
cas de Madrid e Cataluña, sen quei
mar máis ós obreiros que vén coma 
unha das empresas máis modernas e 
máis competitivas vense abaixo pala 
burla dos políticos centralistas. 

SIDEGASA está en loita ... , e non o 
sabe só o señor Guerra, que moitas 
veces dixo talar no nome das clases 
obreiras, víveo Galicia diario. Por iso, 
noutro número de IRIMIA traeremos 
aquí o pulso e a coraxe destes obrei
ros , que neste ano gastaron as súas 
vacacións de agosto en tomar con
ciencia e en informar da desfeita que 
sofre a nasa terra. 

Mentres tanto os cataláns, CELSA, 
mercaron outras fábricas nestas se
manas: " Nueva Montaña" de Canta
bria e "Torras Herrería" de Cataluña, 
que ata hai dous meses dicían eles 
mesmos que non eran rentables , e o 
seu ponto de mira alonxouse de Sl 
DEGASA ... Quizais, presións catala
nas, ou rirse de Galicia aproveitán
dose das 15.000 toneladas suprimi -
das se SIDEGASA deixa de funcionar, 
entregadas coma indemnización polo 
estado e pala Comun idade Europea, 
que irían a parar, sendo ben intencio
nados a outras siderurx ias de fóra. 

Alfonso Blanco Torrado 
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O CAMPO 

A Capacitación Pr• 

O futuro do campo galega depende en gran me
dida de que mozos ben capacitados profesional
mente e con iniciativas queiran permanecer no sec
tor. A agricultura, por outra banda, non é precisa
mente unha profesión moi activa para moitos dos 
mozos, ós que se /les escoita dicir: "O nivel de vida 

dos /abregos é moito mais baixo que o dos outros 
trabal/adores". "Temas pouca participación nas deci
sións das explotacións familiares e poucos recursos 
para levar adiante os cambios necesarios". "O pasto 
de trabal/o é inseguro, país depende das relacións 
entre o pai e o tillo", ... 

O campo ofrece postos de 
traballo 

Hai en Galicia 380.000 explota
cións agrarias censadas, moitas 
delas desaparecerán por falla de 
espacio. Pero tamén se pode ase
gurar que máis de 100.000, palas 
suas dimensiós, emplazamento, 
vocación dos seus empresarios, 
etc., teñen moitas posibilidades 
de continuar, ofrecendo rentas 
potenciais capaces de satisfacer 
ós que están ó frente das mesmas 
con orientacións de gando va
cuno (leite, carne, mixto). Un nú
mero semel lante pode satisfacer 
ós labregos con outras orienta
cións (horticultura, floricultura, 
fruticultura ou combinacións 
mixtas). Sen esquecer que tamén 
os montes veciñais en man co
mún poden ser o asentamento de 
mozos no sector. O resto das ex
plotacións ata acadar o censo ac
tual, terán que buscar a súa solu
ción no cooperativismo e na agri
cultura a tempo parcial. 

A maior parte das explotacións 
están dirixidas hoxe por labregos 
de máis de 55 anos, o que mani
festa un claro envellecimento do 
empresariado do sector e im
pónse un relevo na dirección e 
xestión das mesmas. 

Desta maneira vemos que cer
tamente o sector agrario ofrece 
postos de traballo , polo menos 
nun número igual á tasa de reno
vación dos labregos,é dicir, aque-

A capacitación profesional: unha 
inversión rentable 

A capacitación profesional é un 
dos puntais esenciais para a mo
dernización do campo, e un se
guro para o benestar, permanen
cia e satisfación profesional dos 
labregos. Por iso, non se pode 
considerar como un contra
tempo, ou mesmo unha pérdida 
de tempo, senón como un ha boa 

· inversión. 
o 
-ro 

-~ ~ A nivel individual, a necesidade 
x da formación ven imposta pola 

Compre ir preparándose dende mozo para nosa agricultura e gandeiria, ba-
serhoxe unbólabrego sada nas explotacións familiares 

les que por vellez ou marte vense 
. obligados a abandoar a sua acti
vidade. Pero este número de pas
tos de trabal lo pode verse i ncre
mentado por: Relevo voluntario 
na dirección e xestión da em
presa. Acordos familiares en fa
vor dos tillos. Montaxe de novas 
explotacións en base ós montes 
veciñais e novas cultivos con 
pouca esixencia de terras, etc. 

O que non cabe duda é que 
cada día, ser un bó labrego é máis 
difícil , pois nunha mesma persoa 
recaen moitas responsabilida
des: producir, mercar, vender, 
xestionar recursos, etc. E todo 
elo esixe unha preparación ade
cuada ós tempos en que anda-
mos. 

e na sucesión de pais a fil los por 
herencia, acordos familiares, etc. 
A rentabilidade déstas non se 
pode concebir sen homes e mu
lleres competentes, capaces de 
tomar decisións e de abordar ini
ciativas novas, que os convirtan 
en verdadeiros empresarios. Pero 
todos coñecemos tamén a neoe
sidade de agruparse para reducir 
costos e afrontar mercados cada 
vez máis competitivos. Dahí a im
portancia da capacitación no as
pecto cooperativo. 

Contidos da Capacitación 
Profesional 

Por un parte unha boa forma-
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ofesional Agraria 

ción de base, e por outra unha 
capacitación profesional que 
permita ós mozos acceder ó sec
tor con seguridade para afrontar 
os problemas de cada día, e ó 
mesmo tempo para adaptarse ós 
cambios que se producen a cotío. 

Mais que un feixe de coñece
mentos, a capacitación ten a mi
sión de desenrolar aptitudes: 
para informarse, para expresarse, 
para tomar decisións (técnicas, 
económicas, etc.), para empren
der novas accións e para trabal lar 
en grupo. 

Unha capacitación profesional 
esixe un nivel mínimo de coñece
mentos básicos para afrontar con 

éxito o aprendizaxe de coñece
mentos mais técnicos. Estes co
ñecementos básicos colocarán ó 
futuro labrego en condicións óp
timas para acceder ó sector, ad
qu irindo os coñecementos tec
nolóxicos necesarios. Este mí-
nimo pode situarse no que o Mº 
de Educación e Cencia marca 
para os programas de E.X.B. pero 
ben entendido, en condición de 
aplicalos ós problemas reais da 
vida ... Se un mozo non os recibiu 
ou non os superou, é imprescin
dible unha posta ó dia, un esforzo 

para superar ese bache, conside

rado absolutamente necesario 

para acadar o camiño elexido con 

garantías de éxito. 

O CAMPO 

Labor de todos 

O éxito desta empresa esixe 
unha coordinación de tódalas 
persoas adicadas a este traballo, 
facendo conxuntamente os pro
gramas e poñéndonos ó servicio 
dos mozos. A Consellería de Agri
cultura escomenzou un pro
grama que quere responder ás 
necesidades do campo nas Esca
las e Centros de Capacitación 
Agraria, reforzando o labor con 
cursiños desenrolados palas 69 
Axencias Comarcais de Gal icia. 

Eugenio Martín Martín 

ENSINANZAS DE CAPACITACION PROFESIONAL AGRARIA EN GALICIA 
f 

Titulo Ida de Obxectivos 1 Centros 1 

'Aprendizaxe agrario O rematar a Acadar ou consolidar o Guísamo (Coruña) 
(Diploma de Apr. agr. E.X.B. nivel básico da E.X.B. Montarte (Lugo) 

expedido pala Canse- posibUitando o aceso ó Santiago (Coruña) 
llería de Agr.) ensino da prof. agra. 

Agricultor diplom. maiores de 16 anos Formar ó empresario Monforte (Lugo) 

capataz-xefe de expl. Aprendices agrarios agrario no manexo da Sergude (Coruña) 

Gandeiro da explotación Guísamo (Coruña) 

Horticultor 
Floricultor 
Fruticultor 
Forestal 

Diploma de aptitude Maiores de 18 anos e Ser capaz de anal isa-la Becerreá (Lugo) 
empresarial, expedido menores de 40 en fase de situación , clarexar Benquerencia (Lugo) 

pala Cons. Agr. incorporación á proxectos, adoptar e Monforte (Lugo) 

empresa dirixir óptimamente a Guísamo (Coruña) 

explotación. Santiago (Coruña) 
Sergude (Coruña) 

Certificado de actualiza- Labregosincorporados Capacitar en técnicas Os mesmos que no 

ción profesional, ou en fase de incorpora- ós labregos, levándolles apartado anterior. 

expedido pala Cons. de Agr ción ó trabal lo. a tecnoloxía agraria 
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Galicia. A Nosa Primeira Empresa. 
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"AQUI A RELIXION NON E OPIO DO POBO" 
Declaraciqns do comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua 

(( Eu son bautizado e confirmado 
na lgrexa Católica, e síntome identifi
cado co cristianismo, e por iso eu in
terpreto, como interpretan moitos, 
que a lgrexa é o pobo de Deus. Sen 
pobo non pode haber lgrexa ... No diá
logo coa xerarquia da lgrexa Católica, 
nós sentímonos representando a un 
pobo cristián . Representándoo en 
canto ó que é a organización da na
ción, do Estado. Non estamos suplan
tando nin tentando suplantar aquí a 
dirección, desde o punto de vista es
piritual, que debe ter a xerarquía da 
lgrexa Católica sobre o pobo católico 
de Nicaragua ... O diálogo coa xerar
quía da lgrexa Católica é un diálogo 
que sempre ternos considerado como 
necesario ... Pero hai quen está intere
sado en que se rompa ese diálogo, en 
que haxa unha confrontación total 
entre a revolución e a xerarquía da 
lgrexa Católica. E insisto en sinalar: 
xeraquia da lgrexa Católica. Pois con
frontación co cristianismo non pode 
haber nesta revolución ¡porque sería 
unha confrontación do pobo consigo 

mesmo! Mais tampouco queremos 
confrontación coa xerarquia da 
lgrexa Católica ... 

"Algúns pensan que a revolución 
necesariamente ten que acabar coa 
relixión. Se os dirixentes da revolu
ción van a unha actividade relixiosa, 
entón dín: "van para dar a crer que 
son relixiosos, pero para acabar des
pois coa relixión . Se a revolución 
axuda ás escalas relixiosas, como fai 
a revolución sandinista, ... " entón din: 
" claro, é unha táctica para acabar 
despois coa educación relixiosa" 
Pero se lles quitamos axuda ós cole
xios relixiosos: "vedes, ahí está a 
proba de que querian acabar coa edu
cación relixiosa" ... E un problema 
convencer a algunha xente do que 
significa esta revolución, do que é 
esta revolución, da sua natureza. Por
que quedáronse co terror daquela 
frase de Carlos Marx de que a relixión 
é o opio do pobo ... 

" [Nos tempos de Somoza] a reli-

xión si era utilizada como opio do 
pobo aquí en Nicaragua ... Pero lago 
foi cambiando a situación. En Amé
rica Latina e en Nicaragüa. Porque a 
gran transformación dentro da lgrexa 
nesta década dos 60 non caeu en Ni
caragua ... A lgrexa identificada cos 
pobres non fo1 unha idea do Frente 
Sandinista ¡Foi a un Papa chamado 
Xoan XXIII a quen se lle ocurriu!... 

" Os cristiáns no Frente Sandinista 
e o pobo nicaragüense, na súa maio
ria cristián , estamos ante unha revo
lución que é dos pobres, que está a 
favor dos traballadores e campesi
ños, onde a relixión non é opio do 
pobo senon que é un elemento libera
dor. Esto é o que teñen que entender 
os que non queren entender .. . Aquí 
hai un proceso revolucionario onde o 
pobo cristián está presente ... Por iso é 
tan válida esa consigna de que entre 
cristianismo e revolución non hai 
contradición". )) 

("El Tayacán". Xornal nicaragüense) 

, . ------------·- ------ -- --------------------- ------------ -·--------X 
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FICHAS DE NATUREZA- As plantas medicinais 

Matilde Vázquez 
FAMILIA.- Babiatae (labiadas) 

XENERO.- Clinopodium 

ESPECIE.- Nepeta 

GALEGO.- Néveda 

CASTELAN.- Calaminta 

Pablo Rodríguez (" Oitabén " ) 
Primitivo Iglesias 

FLORACION.- Verán e parte do outono 

HABITAT.- Lugares secos e pedregosos 

DESCRIPCION.- Vivaz, as follas están en
frentadas con bordes festoneados pouco 
fondos. Os acios fiarais en número variable 
(3-7). A corola liliácea sobresae 15 mm. por 
riba do cáliz profundamente bilabiado con 13 
nervios tubulares. 

Ten 4 estames separados interiormente e 
convenxentes por riba. Toda e/a moi peluda. 

DISTRIBUCION: Na costa : Camposancos, 
A Garda, Baiona. 
No interior: Ourense, (Cudeiro, Esgos), 
Santiago. 

40 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

O emporcallamento da ria 
de Viveiro 

Querido Director: 
Ante todo, darche as gracias por 

publicarme a última carta. Hoxe 
quero falarche doutra cousa que me 
preocupa. 

O domingo pasado, fun cuns ami
gos de paseo ata Viveiro; cal seria a 
nosa sorpresa ó ver este pobo galega 

tan fermoso convertido nunha verda
deira escombreira, sobre todo na ria. 
Aquelo é verdadeiramente abafante, 
xamais vin na vida unha ria con tanta 
basura almacenada. Deseguida sen
tín desexos de berrar o meu noxo e 
escribirche unhas letras, pois o non 
facelo seria unha falla grande de 
amor a esta Terra que tanto quera. 

¿Acaso o Axuntamento de Viveiro 
non se preocupa da limpeza da ci
dade? ¿Acaso non podian facer 
como noutras zonas como á da Ma
ri ña, onde callen xente que está co
brando o subsidio de desemprego 
para empregala na limpeza das rias e 
as praias na época de verán?. ¿Acaso 
a Xunta de Galicia, que 'gastou tanto 
diñeiro en papeleiras, esqueceu po
ñer algunha en Viveiro?. 

Non poido crer que o Axuntamento 
desta cidade non realice algunha xes
tión referente a este problema, xa que 
pode acabar sendo non so unha 
cousa noxenta, senón mesmo un 
foco de contaminación grande. Cer
tamente este Axuntamento non debe 
saber que este ano foi declarado na 
CEE "Ano Europeo do Medio Am
biente". Por outra banda, a contami
nación atmosférica é responsable de 
moitísimas enfermidades como o au
mento das infeccións respiratorias no 

neno, das bronquitis crónicas e do 
asma, irritación das mucosas nasais e 
mesmo do cáncer. Quizais este Axun
tamento pense como un novo conse
lleiro do ramo, Xosé Miguel Martín 
Herrera (do PSOE), quen dixo na Cá
mara de Gasteiz: "O Goberno porá en 
práctica o principio internacional
mente admitido de que quen conta
mina paga". Eu penso mais ben que 
quen contamina non debe tanto pa
gar, canto descontaminar e poñer tó
dolos medios para non seguir 
contaminando. 

Quizais sexa necesario potenciar o 
que se deu en chamar educación am
biental, para que as xeracións vindei
ras aprendan a respetar o noso chan; 
anque tamén é certo que esta educa
ción ten os seus límites, de nada nos 
vai servir -como no caso da OTAN
estar absolutamente concienciados 
de algo, se as decisións témanse ó 
marxe da vontade popular, por via do 
"trágala". Por iso compre a acción 
ecoloxista, a loita cotián dos cida
dáns. Alguén terá que poñer a pri
meira pedra. ¡Que diria vilar Ponte se 
vira o seu Viveiro querido tan 
emporcallado!. 

Unha aperta 

María X osé García. Oirán 
Mondoñedo 

><-----------------------------------------------------------

PARTES UTILIZADAS: 

Flores e follas secas ou frescas. 

COMPOSICION VIRTUDES E USO: 

Contén notables cantidades de esencia, 

que varía moito segundo a procedencia, 
as mais olorosas empréganse igual ca 
Melissa (herba abelleira) pertencente á 

mesma familia e moi semellante á Né

veda. Na cociña utilízanse as follas e flo

res e engádense mellar no último mo

mento para que non ferva, nos platos nos 

que se desexe sabor a limón (castañas 

cocidas, carnes, etc.). Emprégase tamén 

na elaboración de licores (augardente de 

herbas, licor café) . Como planta medici
nal, en forma de tisana, con follas recén 
collidas, unha presadiña delas despois 

de ferve-la auga: calma os nervios, e os 
corazóns alporizados, reanima os des
maios, cura a histeria, ... En cataluña di o 

refrán : " La nepta tot mal rerta". 

HISTORIA: 
As sibilas dos templos de cunas, de del

tas, de eritrea, de Libia e de outros usá
bana xunto con outras herbas para 
desperta-la súa inspiración. Trouxéron 
os árabes desde oriente. E tamén foi lou
bada por paracelso, o famoso médico 
Suizo-Alemán. 

ACTIVIDADES: 
Reino: vexetal; 7ª División: Spermatup
hyta; 2ª Subdivisión: Angiospermae; 
Clase 1: Dycotiledoneae; Oroe 31: 
Tubiflorae 

ººººººº 
BIBLIOGRAFIA: Plantas medicinales (Pio 
Font Quer); Plantas medicinales y vene
nosas de Asturias, Cantabria, Galicia, 
León y País Vasco (ediciones Ayalga); 
Guia de Gastón Bonnier; secretos de las 
hierbas (Rita Schnitzer); Flora de Galicia 
(P. B. Merino S.J.); Guia Campo Flores 
Europa (Oleg Polunin); Plantas Medici
nales (Daimon); el arcano de las plantas 
(Paracelso ). 

o 

o 
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Un poema inédito de francisca Herrera Garrido 
No pasado mes de xullo recibimos unha carta 

dunha lectora de IRIMIA, que viña de tora da nasa 
Terra, de Santoña, en Cantabria, aportando un poema 
inédito da escritora galega Francisca Herrera Garrido, 
á que se lle adicou este ano o Oía das Letras Galegas. 

Polo seu indudable interés, reproducimos a carta e o 
poema orixina/, de gran calidade e fermosura ; que 
manifesta tamén un fondo agarimo pota nasa Terra, 
ainda que han tora escrito en galega. 

Francisca Herrera Garrido 
(1869-1950) 

Santoña, 9 Julio 1987 

Tienes el oriente 

de las bellas perlas; 

gesto de gitana 

en la faz morena. 

Llevas en los ojos 

las reminiscencias 

y las lucerias 

de las agarenas. 

Sangre de claveles 

-cálida y bermeja-

juega con el rictus 

de tu boca fresca. 

Dn. Victorino Pérez Prieto Plasman en tu risa 

Muy señor mio: 

Al recibir en el mes de mayo la 
revista IRIMIA, me entero que la 
Real Academia Gallega dedica 
este año a Dña. Francisca He
rrera, a la que hace muchos años 
conocí muy fugazmente. 

Fué en un corto viaje en tranvia 
de La Courña a Oleiros, pero con 
el tiempo suficiente para que, sin 
darme cuenta, fuera motivo de su 
inspiración. No la volví a ver, pero 
sí recibí, por intermedio de una 
pariente, esa poesia que me de~ 
dicó, con gran sorpresa eor m1 
parte. Apenas tenía yo 14 anos. 

Se la envío en fotocopia , por si 
puede aportar algo en pro d~ su 
obra. Será mi pequeña contnb·u
ción a este homenaje que las Le
tras Gallegas le dedican. 

Muy atentamente le saluda 

Pilar Fernández Encinas 
Santoña (Cantabria) 

-sones de vihue~a-

los amaneceres 

de esta santa tierra; 

vuelos de tus aves, 

miel de sus abejas ... 

Rie chiquitina 
de la faz trigueña! 

que al son de tu risa 

se duermen las penas 

y nacen los júbilos 

cara a las estrellas ; 

y al casbabeleo 

de esa pandereta, 

vendrán los rumores 

rondando a tu puerta. 

Tiéndeles tus manos 

que aún conservan huellas 

del robado fruto 

en la peralera; 

del traje de novia 

de aquella muñeca 

que durmió en tu lecho 

y comió en tu mesa 

y hoy en tus divanes 

rígida conservas ... 

-Loca infancia, que huye 

por la puerta abierta 

al galán que entona 

para tí su endecha-. 

¡ Rie, ~ie siempre, 

chiquitina inquieta, 

raza de Zaraidas, 

vasos de inocencias, 

libro de cantares ... 

con tus impaciencias!. 

¡Que bon ita eres, 

gema de diademas, 

campaneo de gloria 

que repica a fiesta!. 

Sal, niña de gracia, 

chiquinina inquieta 

¡Bendita la mano 

que te ungió gallega!. 
Oleiros, Julio 1933 

Francisca Herrera y Garrido 



Xosé Chao Rego 

Ousar, rutar e tordear 
Amigo Chao: 
Hoxe quéroche falar de verbos 

que por aquí empregamos moito, 
e dos que soamente un -ousar- é 
ben coñecido pola maioría dos 
galegas. Os tres teñen que ver co 
acto de andar por un camiño ou 
estr~da de día ou de noite, pero 
cada un, xaora, co seu aquel es
pecial ben diferente. 

Ousar: empregámolo sobre 
todo cando queremos dicir que 
non ternos medo a ir a tal ou cal 
sitio, anque sexa de noite, ou an
que teñamos que pasar por 
diante do camposanto. " ¿A que 
non ousas ir cas do Demetrio ás 

tres da mañá? -iA que ouso!- ¿A 
que non?" Este podería ser un 
diálogo calquera duns pícaros de 
por aquí. 

Rutar: quere dicir aquí saber ou 
acertar co camiño ou ruta que un 
debe levar. 11 ¿E rutarei para che
gar á ponte Xestide? Coa néboa 
que vai non sei se darei rutado 
para volver do monte á casa. ¿E i 1 
rutarán os políticos galegas para 
nos ofrecer un goberno autó-
nomo decent~?" Non atopo este 
verbo nos diccionarios de que 

me parece moi vital. 
Tordear: un pode coñecer moi 

ben o camiño, pero se vai algo 
"chispa", daquela non lle che
gará o camiño por ancho e chan 
que sexa, e irá tambaleándose, irá 
medindo a estrada dun lado ó ou
tro, ira tardeando. "Moito tar
deas, debeches cargar para Na
via. Os bispos galegas co asunto 
do galega na liturxia parece que 
queren deixar de tordear, ¿non 

º?" SI . . 

Ata outra, amigo dispoño, e son varios, e sería 
unha pena que se perdese, por
que ten un significado que a min __ ____:.~~~~~~~~~~~~~--, Manolo Regal 

jLOt!BADD S€XAS,t-iEllSE~,"PDLA IRHA 
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