
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS ANOVll 

1 mos facendo memorla: 

r ecobrando o ser gal.ego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando pauta: 

man con man lnxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historla. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

'Nº 282, 26 Dec. ó 9 Xan. 1988 - 50 pts. (IVE incl.) 

eERTA MaJlt. O 9tin1R. :rAl.A :DE -:?A2. 

~A O 9'f,LJ"'frJBo t f>S SEVS ;AMl&t>g. 

A SA.L.VAGJÓtJ ~ ~ev ~s QU€ o 
"""TCM-éú, 

A ~UA 6t..DRJA :-HA'B~ lSA ~A~ 

o At-Wl< € A :fiDEU~ ,ATOPA'R.AtJSt I 

A~ A X\JSTJCIA€ 1-IAll.A -:PAZ.. 

tJA l€'RRA XtRH-OLA'RÁ. A riDEUDAD'E, 

€ A- X\JSTI<2-IA OLJ..A'RÁ :!:E~ o ceo. 

o ~H.-0 g.ePzn<. DARÁ os 'BB)S I 

A t-Jl8A ~ 'DARÁ OS :r"RDrrD9. 

A ')(l)STtCIA rRÁ :DIAJJTt 'DEL/ 

~UIA"RÁ VSZ SEVS ':flGS M"D OAHJM'o. 



latlA-2 

O caso do "Casan" 

XA DA NOXO ... ! 

Galicia viviu un drama propio do país máis atra
sado, e isto pala irresponsabilidade dunhas auto
ridades, que aínda seguen matinando que Galicia 
é o cu do mundo. Hai unhas semanas, o buque 
"Casen" embarrancaba na Costa da Marte, car
gado de productos perigrosos. Fisterra, Cee, 
Corcubión, eran desaloxados, polo risco que 
amenazaba toda aquela comarca. Ordes e con
traordes dos que debían saber mandar (neste 
eido, aínda dependemos de Madrid, pois o Esta
tuto está sen desenvolver); a falla dunha lexis~a
ción que protexa o naso mar de moitos trafican
tes de marte e contaminación; segredos e falla de 
información coma se os cidadáns e os seus con
cellos só fosen coellos de experimentación. 

O pánico apoderouse de todos, e unha nube de 
insensateces escomezóu a cubrir parte da nasa 
terra. Hai que pedir responsabilidades e dicir que 
só o pobo estivo a altura das circunstancias; só 
os veciños da Costa da Marte, de Guitiriz, da 
Mariña de Lugo, os traballadores da Alúmina, 
actuaron con sentido común e impediron o que 
podía ser .unha verdadeira traxedia. 

Unha filtración dun medio de comunicación 
alertóu ós veciños de Guitiriz de que os bidóns da 
marte camiñaban cara a Terra Chá. As campás, as 
sirenas dos coches e un servicio de megafonía 
despertaron, na noite, a tódolos cidadáns do con
cello. Cáseque non houbo tempo para nada, pois 
tres camións con máis de douscentos bidóns es
taban entrando na vila. Unha marea de xente 
cortóuHe-lo o paso; barricadas en varios puntos 
da Nacional VI, camións cruzados, tiveron cor
tada esta carretera ata a primeira hora da tarde, 
en que unha salvaxe actuación dunha compañía 
da Garda Civil procedente de León metéu a 
" bomba" no corazón do pobo. Xa non houbo 
respiro , a reacción foi tan · g.rande, que alá na 
noite pechada, os camións tiveron que irse do 
Campamento, camiño da Mariña de Lugo. Había 
veciños vixilando todolos movimentos daquela 
noite de espanto, e seguiron ós camións, avi-. 
sando ó alcalde de Xove, do agasallo que alí lle 
mandaban. Os obreiros da Alúmina néganse a ser 
a comparsa da morte e da destrucción. ¡Qué te
rán estes bidóns que a todos lles cheiran!. 

Moito queda por escribir destas xornadas de 
arrepío. Guitiriz, que ese día iba homenaxear ó 
seu poeta Díaz Castro, veu cambiar un día de 
festa por unha xornada de espadas erguidas. 

A salvaxe actuación dunha compañía da Garda Civil meteu a 
"bomba" no corazón do pobo de Guitiriz, xa en pe contra o perigo 

que //es viña do mar: un barco fantasma cargado de marte. 

O " BELEN DE OURENSE" do escultor Arturo Saltar volta 
ser punto de excursión nestas datas; coma por exemplo, a 
que organiza o Museo Arqueolóxico da Coruña, para o vin
deiro día 27. Este mesmo "faro da cultura" ten montado outro 
"Nadal Galego" do ceramista Pérez Porto. 

•• 
A CREACION DUNHA ASAMBLEA DA CULTURA é o obxec-

tivo dunha xuntanza que Asociacións Culturais e colectivos 
que traballan na cultura de base, van ter o nove de xaneiro en 
Santiago (Consellería da Presidencia. San Gaetano ás 17 ho
ras). Urxe artellartódolos grupos que loitan pola promoción e 
recuperación da nosa cultura. 

•• 
"NOITE DE PAZ, NOITE DE AMOR" é a panxoliña máis 

universal; a primeira vez que se escoitóu , fói nun pobo perto 
de Salzburgo, en Oberndorf, na misa do galo de 1818. Compre 
facer un ha recolleita de moitos vilancicos e panxoliñas que se 
crearon na nosa terra e que están a piques de perderse. 

•• 
A MARIÑA DE LUGO E FERROL TERRA seguen movilizán

dose para que a desfeita industrial atope algún remedio. Ma
nifestacións, folgas xerais, estudos e alternativas ... , que moi

. tas veces non reciben resposta dun Goberno Central que se 
ensaña con Galicia nisto da reconversión . 

•• 
A XORNADA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO ce~e

bróuse por pririleira vez, o pasado cinco de Nadal e pasóu sin 
pena nin gloria ... Trátase de sementar na xente a idea de que o 
tempo de ocio cada vez máis amplo, sexa tamén adicado a 
axudar ós demáis. Hoxe hai en España máis de mil grupos 
locais e organizacións que asocian a estes traballadores so
ciais, e mesmo hai duas grandes organizacións: "Plataforma 
para a promoción do voluntariado en España" (San Andrés, 
36-3º Madrid) e " Coordinadora de Organizacións non Guber
namentais para o Desenvolvimento" (Roger de Lauria, 15. 
Barcelona). 

•• 
ALUMINA-ALUMINIO de San Ciprián (Lugo) pode ser pe-

chada como presunta consecuencia do paro feito polos tra
balladores a causa da invasión dos "bidóns da morte" do 
"Cason". De ser certa esta noticia -sin confirmar ó peche 
desta edición-, máis de 3.000 traballadores quedarían sin 
emprego. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

¡QUE HAXA SORTE! 

Moitas veces, ó nos felicita-lo ano, témo-lo cos
tume de nos dicir: Que haxa sorte. E aínda hoxe estou 
impresionado pota teimosía ou tenacidade coa que 
algúns véciños meus defendían hai pouco nunha 
xunta parroquial que a sorte era o que realmente 
condicionaba o éxito ou o fracaso ca gando. Tratá
base de proceder ou non ó saneamento do gando; e 
frente á alternativa do saneamento respondían coa 
alternativa da sorte. 

Sorte e inxenuidade 

Hai algúns casos na vida en que ó mellar se pode ría 
talar de sorte; un vai e merca un boleto de lotería para 
o_ Nada/ ou para Reís, e casualmente a el e non a outro 
lle toca unha boa presa de millóns. Pero na maioría 
dos casos a así chamada sorte, ou a falta de sorte, 
non é senón a consecuencia dunhas determinadas 
causas de diferente tipo que se poden dar na vida 
dunha persoa, dun animal ou dunha máquina ou 
causa ca/quera. Ca/quera feíto da saúde corporal, da 
marcha da persoa e da sociedade, das circunstancias 
dos pobos e do mundo ten sempre unhas causas que 
debemos coñecer cada vez máis, para facer que 
beneficien á xente, que contribúan á xusticia, á paz, á 
fe/icidade. 

Cando todo se pon nas mans da sorte, cabe sos
peitar que estamos caíndo en grande ignorancia, e 
que nos convertemos nuns inxenuos, que é o 
mesmo ca dicir nuns parviños; e o terro dos parvos é 
o máis axeitado para que ne! xeremolen resignacións 
males, abusos, cacicadas, atrasos, etc. 

Deusnonéunhasorte 

Moita xente xunta estas palabras: sorte, destino, 
Deus. A sorte está no destino de cada un; e o destino 
de cada un é o lugar e as circunstancias que Deus 
algo caprichosamente lle aplicou a cada persoa para a 
súa vida. 

Pero non hai causa que menos apareza nos Evan
xe/ios do naso Señor co feíto da sorte; según Xesús 
nada queda nas mans desa ilustre señora; todo está 
nas mans do home, e o home todo está libremente, 
gratuitamente, nas mans de Oeus.' San Paulo tala algo 
do destino de cada un en Oeus; pero ese destino é, 
nada menos e nada máis, que o de ser amado por 
Deus, en /iberdade, en gratuidade, desde ·sempre e 
para sempre. "¿ Quen nos poderá arredar do amor 
que Deus nos manifestou en Cristo Xesús? Este é o 
destino de toda persoa. Esta é a súa gran sorte, que 
nos podemos asegurar unha vez máis para o ano 
1988, se medo a nos equivocar. Desde aí todo o 
demais será tarefa, taita, conquista, descubrimento 
por parte das persoas. 

Familia aberta (Festa da Sda. Familia) 
"Xosé e María estaban ademirados do que se dicía do 
nena " (Le. 2.30) 

Criterios a ter en canta para crear unha familia 
na que as persoas vivan como tales: 

1º Tódolos membros da familia teñen algo que 
aportar. 
- tamén a mullere os fil los (anque sexan peque
nos) deben ter iniciativas dentro da familia . 
- o plantexar en común os temas que interesan a 
todos leva consigo o que todos se responsabtli 
cen nas solucións. 
- o que cadaquén poida manifestarse como é 
sen que ninguén se enfade é fundamental para 
que cada ún poida superarse e enriquecer así o 
conxunto familiar. 

2º Cada familia forma parte dunha familia mái"s 
ampla que chamamos humanidade. 
- a familia que se pecha en sí mesma afógase 
nos seus propios problemas. 
- debe valorarse o feíto de que membros da 
familia participen en círculos asociativos. 
- as necesidades da sociedade deben atapar 
resoancia na familia. 

Onde atoparmos a Deus? (Dom. 2º de Nadal) 
" O Verbo fíxose carne " (Xn. 1, 11) 

Todos quixéramos ver a Deus. A historia da 
humanidade dinos que os homes sempre adive
ron á percura de Deus. Creron que se facía pre
sente nas fontes, no pico dos montes, no sol. .. 
Nós tamén nos preguntamos: ¿onde atoparmos a 
Deus?. Levamos algo clavado no corazón que 
nos empuxa a buscar resposta a esta pregunta. 
Os cristiáns decimos que atopamos a Deus en 
Xesús Cristo. A Deus non o viu ninguén ; pero 
deuse a coñecer de forma plena en Cristo: Pa~a
bra de Deus. 
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A "movida" das fusións bancarias 
Dezasete días que estremeceron ó 
mundo (financieiro) 

O día 19 de novembro produciuse 
unha auténtica "bomba financieira" 
en España: o Banco de Bilbao fixo 
pública a súa intención de fusionarse 
co BANESTO, xa fose pola vía nego
ciada, xa pola " hostil" (presentando 
unha O.P.A.). 

Diante do fracaso da primeira vía, o 
B.B. presenta 6 día 30 dese mes a súa 
oferta para a adquisición de accións 
de BANESTO nas Bolsas españolas 
(que abreviadamente se coñece 
como O.P.A.) e que non é, xa que 
logo, máis que o intento de comprar 
ós accionistas de BANESTO ós títulos 
(accións) no mercado bursátil, para 
poder chegar a controlar o B.B. 
aquela empresa. Para elo, fíxolles pú
blicamente unha oferta determinada 
(que supoñía ó redor dun 30% de ga
nancia para os accionistas que lle 
vencieran os seus títulos) . 

Xa en plena "guerra aberta", o BA
NESTO contraatacou presentando 
nese mesmo día unha O.P.A. ó tra
veso dunha empresa do seu grupo 
(PETROMED); o seu obxectivo básico 
era dificulta-la O.P.A. do B.B. e pre
sentábase só por un 25% do capital 
da empresa. 

Pero a "guerra da fusión" non se 
resolveu polos accionistas (vendendo 
a un ou a outro Banco os seus títulos) 
senón que perdeuna o B.B. na "bata
lla xurídica", porque o día 4 de nada! 
as Xuntas Sindicais das Bolsas de 
Madrid , Barcelona e Valencia (anque 
non a de Bilbao) decidiron rexeita-la 
O.P.A. presentada polo B.B.; o argu-

O intento de fusión entre o Banco Español de Crédito (BANESTO) e o Banco de Bilbao (BB) -na 
foto- non é senon un episodio na batalla de Concentración financiera que se está cociñando en 

España. 

mento principal foi o de que se esta
ban ofrecendo accións do B.B. que 
aínda non tiñan existencia legal, por
que non houbera acordo da Xunta Xe
ral de Accionistas aprobando a am
pliación do capital. 

O día 5 de nada! o B.B. retira a súa 
operación , polo que o intento de fu-

sión volve a ser só unha posibilidade 
teórica de cara ó futuro. Nese día re
mataron dezasete días que estreme
ceron ó mundo financieiro español, e 
neles xurdiu un novo banqueiro espa
ñol: Mario Conde, ó redor de quén 
BANESTO pechou filas e que en 
plena " movida da fusión" (o 28-N) foi 

(Segue na páx. seguinte) 

Edícións Xerais, outono, novos libros. 
NOVELA ENSAIO LITERARIO LITERA TURA INFANTIL E XUVENIL 

Antonio R. Baix:eras 

O rei dos a1.neneiros 

POESÍA 

X. AfttÓn L. Dobao 

Desde o teito da noite 

TEATRO 

Cario Goldoni 

A pousadeira 

LI.NGUA 

X.R. Pena/M. Rosales 

Manu3.I de Galego Urxeme 

Nicole Dulin 

El Granito y las Luces. 
Relaciones ·entre las 
literaturas gallega y fran cesa 
en la época moderna 

X ERAIS 
UNIVERSITARIA 

Cipriano Jiménez e outros 

As voces de mármore. 
Autismo e psicoses 
infantís en Galicia. 

X. Pardellas/E. Polanco 

A acuicultura mariña 
en Galicia 

Un novo deseño e a incorpm .. ción de autores 
contemporáneo;;, configuran a nova etapa da Co lección 
Xabarín , ca ndo pasámo-lo número 25 

XABARÍN 

ltalo Calvino 

Marcovaldo 

Carlos G. Reigosa 

Irmán Rei Artur 

W. Femández Flórez 

O bosque animado 

J onathan Swift 

As viaxes de GuUiver 

ADEMAIS, 
UN CLÁSICO: 

Cario Collodi 

As aventuras de Pinocchio, 
en traducción de 
Antón Santamarina 

E O PREMIO 
"MERLÍN" 1986 

Ursula Heinze 

A casa abandonada 
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deus tamén tala 

· Asoc.· l'l"IA 

Enerueillada 
Revista galega 
de pensamento 
cristidn 

(Ven da pax. anterior) 
nomeado Presidente do principal 
banco español "a data fixa" (para o 
16 de nadal). 

A 0.P.A. que veu de Europa 

Anque a actualidade bancaria do 
último mes tivo como tema central o 
intento de fusión 'B.B.-BANESTO 
cómpre sinalar que éste non é senó~ 
un episodio na batalla da concentra
ción financieira que se anda a prepa
rar nas cociñas rectoras da economía 
española, co aquel da integración de 
España da C.E.E. E xa dende hai me
ses sonan as " quinielas bancarias" 
apuntando ás parellas de bancos que 
se poden ir unindo co Banco de Es
paña como padriño e a Moncloa 
c?mo madriñ_a (Central-Vizcaya, 
Hispano-Central, etc.) 

Nese contexto é no que hai que 
enxerta-la decisión do B.B. de lan
zarse á fusión co BANESTO, decisión 
que era coñecida (e apoiada) por Sol
chaga, Felipe González, etc. desde 
antes de se facer pública -concre
tamente desde o 29 de setembro , an
que o nome concreto de BANESTO 
non se comunicara ata o 11 de 
novembro-. 

Esta "movida das fusións" quérese 
facer de aquí a 1992. ¿Para 
conmemorar-lo V Centenario do Des
cubrimento de América? ¿Para me
llar celebración das Olimpiadas de 
Barcelona?. Non , porque en 1992 re
mata o proceso de adhesión de Es
paña á C.E.E. e dende aquela data a 
Banca Europea poderase establecer 
l!bremente en España, co aquel da 
libre circulación de capitales exis-
tente na C.E.E. . 

Véndase as orellas ó lobo, qué
rense argallar nos cinco anos que 
quedan operacións que " racionali
cen " , " redimensionen " , etc, a Banca 
española para poder competir en me
llare:; co.ndi~ións coa Banca europea. 
O P.nme1ro intento foi o de B.B. , que 
curiosamente chamoulle "Operación 
Europa" ó seu proxecto de fusión co 
BANESTO e deulle a cada Banco co 
que i~i,cialmente consideraba posible 
a fus1on un nome de reloxio (BA
NESTO era Tissot, o Hispano era Ro
lex, e o Central , Cima). Pero desta vez 
fall?u a " precisión suiza" , e saltou 
má1s ben unha " bomba de reloxería " 
coas decisións das Bolsas do 4 de 
nadal de rexeita-la O.P.A. do B.B. 

A concentración do capital: de Carlos 
Marx a Carlos March 

O proceso de fusións do que anda
mos a talar hai que inscribilo nun pro
ceso máis a longo prazo, que se ven 

EDUCACION 

dando dende hai moitos anos en tó
dolos países e do que xa hai máis dun 
século falou D. Carlos Marx a cre
cente concentración do capital que 
se vai producindo a medida que se 
avanza no desenrolo capitalista. 

Anque polo reducido espacio dun 
artigo destas características non se 
pode profundizar no tema, sí que se 
poden apuntar algúns "signos dos 
tempos" da concentración": 

- Dos 98 Bancos españois, os 5 
primeiros concentran case o 50% dos 
recursos alleos totais (e os 15 primei
ros, o 75%). 

- De se tace-la fusión B.B.
BANESTO, o Banco resultante con
trolaría máis do 20% dos recursos 
al leos da Banca española. 

- Nos últimos corenta anos houbo 
máis de 100 absorcións de Bancos en 
España (lembrando algunha impor
tante para Galicia, non se poden 
esquence-la do Banco de la Coruña 
(polo B.B.) ou do Banco del Noroeste 
(polo grupo RUMASA) . 

- Nos últimos anos houbo unha 
forte crise bancaria que afectou a 53 
Bancos, con importantes quebras 
(como a do Banco de Navarra) ou 
" sonadas" suspensións de pagos 
(como ~daBancaCatalana); parasaír 
desa cnse o Estado aportou máis dun 
billón de pesetas só no período 1978-
1984. 

- De feito xa se está facendo unha 
"reconversión silenciosa" da Banca 
e~pañola na percura desa " competiti
v1dade europea" : Só no período 
1980-86 perderon o seu pasto de tra
bal lo 21 .000 traballadores da Banca. 

- Hai ben poucos días (o 25 de 
novembro) o grupo árabe Kuwaitie 
K.1.0. " nacionalizou " o seu " paquete 
bancario" no Banco Central , e fixo 
público que xunto cun socio español 
(Construcciones y Contratas) for
maba unha sociedade que era a ac
cionista principal do Banco Central (o 
2º de España en importancia) . 

Pero o proceso da concentración 
do capital continúa. E agora, cecais a 
ritmo máis acelerado palas "presas 
que veñen de Europa". Pero do futuro 
neste terreno pode talar mel lor D. 
Carlos March, que non é autor de O 
Capital (anque sí propietario de parte 
del) e que xa aparece nas " qu inielas" 
das futuras fusións bancarias como 
promotor da fusión do Bancos His
pano e Popular (nos que ten unha im
portante participación , ademais da 
que posee na Banca March). 

Seña baixo a concepción Marxista 
ou baixo a . ~archista , parece que a 
concentrac1on do capital continúa. 

M. Roca 
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11 A Cooperativa " Mondigoleite" , na Mariña lucense, 
agrupa a 55 explotacións pertencentes ós concellos 
de: Ribadeo (35), Trabada (5). Barreiros (14), Foz (1). 

Características das explotacións integradas na cooperativa 

Clasificación das Explotacións polo número de vacas 

O número de vacas a finais de 1986 era de 1.237, 
distribuidas da seguinte forma: 

Nº DE VACAS 
De O a 10 
De 11 a 15 
De 16 a 20 
De 21a25 
De 26 a 30 
De 31a35 
De 36 a 40 
De + 40 

NºEXPLOTACI. 
5 
7 

14 
15 

7 
1 
2 

___.±.. 
55 

~ 
9,09 

12,73 
25,45 
27,27 
12,73 

1,82 
3,64 
7,27 
~ 

O número medio de vacas por explotación é de 22,94. 

Clasificación das explotacións pola súa superficie 
agrícola útil (S.A.U.) 

A superficie agrícola útil total era a finais de 1986 de 
777,73 Has. distribuidas da seguinte forma: 

Nº Has. DES.A.U. Nº EXPLOTAC. ~ 
De 5 a 10 Has. 17 30,91 
De11a15Has. 23 41,81 
De 16 a 20 Has. 7 12,73 
De 21 a 25 Has. 2 3,64 
De 26 a 30 Has. 4 7,27 
De 31 a 35 Has. 
De 36 a 40 Has. 2 3,64 

55 100 

A S.A.U. media por explotación é de 14,46 Has. e a 
carga gandeira media de 1,59 vacas-Ha. 

Volume de leite entregado ás Centrais Leiteiras 

Estas 55 explotacións vencieron ás Centrais Leiteiras 

"MQNDIGOLEITE" unha cooper 

V1s1a xe rc11 da Cooperaliva. Todo o materral é de ace1ro inoxidable 

no ano 1985 3.876.936 litros e no 1986 4.529.269 litros. 
O aumento do leite comercializado no ano 1986 res
pecto do ano 1985 é do 16,82%. 

A clasificación das explotacións según o voiume de 
leite vendido no ano 1985 (ano de referencia para asig
nar cuotas) vén ser: 

Nº L. VENDIDOS 
20.000 - 40.000 l. 
40.000 - 60.000 l. 
60.000 - 80.000 l. 
80.000 - 100.000 l. 
100.000 - 120.000 l. 
120.000 - 140.000 l. 
140.000 - 160.000 l. 

+ 160.000 l. 

Nº EXPLOTAC. 
10 
15 
13 

9 
1 
3 
2 
1 ----s4 : 

% 
18,52 
27,78 
24,07 
16,67 

1,85 
5,56 
3,70 

----1.&§. 
100 

Unha explotación non vendeu leite no ano 1985. 
Como se observa, so o 53,70% das explotacións supe
ran un volume de 60.000 litros de leite vendido no ano 
1985. 

REGALE l~l"IA OS SEUS AMIGOS 

~v ____ ~~o ~la~. ~ra~ceranllo eles e mais nós 
~~ 1 

Nome ....................................................................... 

1 Rúa ou Parroquia ................................................... . 
Vila ~u ~xuntamento .............................................. I 
Prov1nc1a ......•.......................................................... , 

Queda suscrito á revista IRIMIA por cortesia de: 1 

.................................................................................. 1 

............................ ......................... . ............................ 1 

1 

Recorte e envie a: 
IRIMIA Aptdo. 5, VILALBA (Lugo) 

1 

COMO REGALAR UNHA SUSCRIPCION 

1.- Encher o recuadriño da dereita cos datos da 
persoa á que lle quere face-lo galano. No caso de 
que queira facer máis de un pode fotocopiar este 
boletín ou face-lo simplemente a máquina. 

2.- Cubra tamén os seus datos, obsequiaré
molo cunha pegatina plastificada de IRIMIA. 

3.- O pago (1.300 pts) pode efectua-lo ou ben 
por medio dun talón nominativo enviado ó noso 
apdo. (faránllo en calquer banco), por unha 
transferencia bancaria á nasa canta (Caixa de 
Aforras de Galicia, Vilalba N.º 04950/0), ou ben 
por medio dun xiro postal (faranllo en Correos). 
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O CAMPO 

rativa leiteira na Mariña lucense 

1 

Tanque de a/macenamento do leite e zona de recepción (ver 
características no artículo) 

Características da cooperativa 

Fins da Cooperativa 

O artigo 2º dos Estatutos dí que o obxecto da Coope
rativa é comercializar en común a totalidade do leite 
producido polos socios. Para ilo organizará a recollida 
do leite de cada explotación familiar ou das Socieda
des que as agrupen , para o seu enfriamento , hixieniza
ción , calificación por calidades e venda en común . 
Cando se considere conveniente tarase o envasado do 
producto para a súa venda directamente ó consumidor. 

O ámbito de actuación da Cooperativa será o corres
pondente ós concellos de Ribadeo , Barreiros, Trabada, 
Foz e Lourenzá. 

Condicións para ser socio 

Según o artigo 6° dos Estatutos para ser socio dé
bense reuní-los seguintes requisitos: 

- Ser titular de explotación agrícola, gandeira ou 
mixta. 

- Te-lo gando vacuno deleite saneado de brucelose 
e tuberculose, para o que será necesario a certificación 
expedida por técnicos veterinarios que o Consello Rec
tor en cada momento determine. En todo caso sempre 
será válida a certificación oficial expedida pola Xefa-

tura Provincial de Sanidad Agropecuaria. 
- Contar na explotación cun tanque de refrixeración 

para o leite producido cunha capacidade de almacena
mento de 24 horas. 

- Que se poida tace-lo muxido na explotación por 
un sistema de circuito cerrado. 

Aportación económica dos socios 

A aportación ó capital social é de dúas pesetas por 
cada litro de leite comercializado anualmente. Para o 
cálculo da aportación ó capital social de cada socio 
terase en conta o leite entregado o ano anterior. Anual
mente tarase unha actualización dos módulos que co
rresponden a cada socio. 

Establécese en 100.000 pesetas a cuota de ingreso 
con que o socio ten que contribuir ó entrar na Coopera
tiva. A Asamblea Xeral fixará a cuantía da cuota de 
ingreso dos novos socios, en función das xa satisfeitas 
polos socios preexistentes. 

Características técnicas 

O Centro de Recollida consta dos elementos : 
Tanques isotérmicos cunha capacidade de recep

ción de 30.000 litros, Enfriador de 10.000 l./hora, Hixfe
nizadora de 9.000 l/ hora, Pasterizador de 5.000 l./hora, 
Envasadora de 1.200 l/ hora, Desnatadora-homoxe
neidora, Frigorífico de 132 m3 de capacidade, Depura.
dora de augas, Laboratorio para control de calidade do 
leite, Báscula 

As inversións feitas son: 

- Instalación de trio 
- Instalación de vapor 
- Instalación de luz 
- Instalación de auga 
- Hixienizadora 
- Envasadora 
- Desnatadora-homoxeneidora 
- Depuradora 
- Frigorífico 
- Báscula 
·_ Laboratorio 
- Solar 
- Edificios 
- Tanques de recepción e 

Equipo de pasterización 
TOTAL 

4.500.000 ptas. 
7.000.000 ptas. 
4.000.000 ptas. 

700.000 ptas. 
4.800.000 ptas. 
2.500.000 ptas. 
2.500.000 ptas. 
1.500.000 ptas. 
1.300.000 ptas. 
2.500.000 ptas. 
5.500.000 ptas. 
1.500.000 ptas. 

17.000.000 ptas. 

15.400.000 
70.700.000 ptas. 

A inversión media por socio é de 1.285.455 pesetas. 

Suso Mundiña 

1 ENCONTRO DE ANIMADORES DO MUNDO RURAL: buscando coordinarnos 

O día 28 de Novembro celebrouse en Lugo o 1 
Encontro de Animadores do mundo rural galega 
promovido por Cáritas. Estivemos presentes 
mestres, asistentes sociais, curas e relixiosas, 
sindicalistas, técnicos, labregos e demáis ani
madores, promotores ou axentes de cambio do 
medio rural galega e das súas xentes. En total , 
unhas 170 persoas. 

estar á porta dun sector grande da poboación 
rural , como consecuencia da entrada na CEE, 
asustou amáis dun. 

todos estivemos convidados, dividímonos en pe
quenos grupos de discusión e busca de camiños 
de acción no campo sindical , cooperativo , no 
dos movementos culturais, no dos servicios so
ciais de base e no dos movementos de lgrexa 
rural. 

O obxetivo desta xornada era atapar espacios 
de encontro e coordinación futuros nunca aca
dados ata o momento a este nivel. 

O fu tu ro de marxinación e pobreza que parece 

A actuación decidida da Admin istración na 
posta en marcha dunha Política Agraria Galega, 
que tivera en canta a tan mentada Reforma Agra
ria, así como a organ ización do sector desde as 
bases (en cooperativas, sindicatos e demáís mo
vementos sociais agrarias) serían os dous gran
des pilares para poder asentar medidas máis 
concretas. 

Pala tarde, e despois dunha pulpada á que 

As diversas propostas de traballo e coordina
ción que foron debatidas posteriormente non 
atoparon eco abando para botalas a andar. Os 
organizadores deste 1 Encontro quedaron lago 
encargados para convocarnos de novo no ano 
entrante. Ali estaremos ... 

Teresa Ledo 
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Sobre o fio 

º
fío, material de grandísima 
variedade, pode ofrecer á 
casa e á escala unha man

chea de aplicacións, a cal mais 
creativa, práctica, artística ou 
lúdica. 

Unindo a isto a facilidade ad
quisitiva coa que conta ó ser ma
terial de desfeito presente en cá
seque tódolos fogares, podere
mos contar na aula menos pro
vista cun caixón máxico de fíos 
prestos a transformarse en borre
cos, tapices, alfombras, encaixes. 

Cun fío podemos exercita-lo 
tacto, a motricidade fina, 
discrimina-las cores, reseguir ·li
ñas, ensartar bolas e abelorios, 
pechar conxuntos, ser formas de 
relieve, facer xoguetes, redes, te-
1lares, macramé, infinidade de ~a
bares de ganchillo, calceta, cosi
dos, bordados, palillo ... 

O primor das labores calca na 
sensibilidade da persoa, poten
ciando o gusto polo detalle e a 
perfección, configura o senso es
tético e inculca un aprecio polas 
manualidades de moito interés de 
cara á era do ocio que 
albiscamos. 

As actividades con fios propi
cian un clima cálido, relaxante e 
afectivo; adoita aurealas unha 
corrente de empatía que ten un 
expoñente notable na práctica de 
facer novelos: dous nenos, un fa-

/ 

cendo un novelo, o outro, en
frente, portando a madeixa nos 
seus brazos (que ámbolos dous 
acompasan en rítmicos movi
mentos de arrolinco), e o fío que 
esvara e une un e mailo outro . 
Rematan, suspiran, e sorrín. Un 
nó atouse entrambos. Comunica
ron quizáis a ledicia da fonda ex
periencia fetal na que un fío, o 
cordón umbilical, uníao á naj 
mentres mecíase sosegado no 
seu ventre. 

Lembrando que un neno medra 
máis canto máis aprecia as viven
cias que lle procuramos, a escala 
non ha de esquence-lo fío, que foi 
amable compañeiro das tardes 
invernais nas aulas de fai aínda 
poucos anos. 

Un xogo popular para dis
tingui-lo fío: o berce. Xogo que 
cobre unha morea de obxetivos 
pedagóxicos, hábitos e destre
zas. Xogo moi vello que non debe 
morrer. Córnpre dun metro a 
dous de fío anoado a trenzar nas 
mans ata soster unha primeira e 
sinxela figura que logo se pro
longa neutras nos dedos doutros 
xogadores. Son movementos e ·fi
guras idénticas en pobos antípo
das, un enigma cultural na que o 
noso participa. 

Na casa ou na escala, o fío nas 
mans dos nenos queda bordado. 

Mª Asunción Louzán Tomé 

EDUCACION 

-M-A-NS~-~-U_N_l_D_AS-
CAMPAÑA CONTRA AFAME 

No nome dos benefida
dos polos 637 proxectos 
de desenrolo que se van 
financiar, total ou parcial
mente, este ano no Ter
ceiro Mundo. 
GRACIAS a tódolos que 
tedes aportado algo do 
voso tempo ou diñeiro: 
particulares, medios de 
comunicación social, co
lexios, parroquias, profe
sionais, etc. 
Comité Executivo: Barquillo , 38 , 
2° - 28004 MADRID. 
Tel. (91) 410 75 00 
Delegación: 

Donativos: Banco Español de 
:? Crédito , Vizcaya, Hispano Ame

ricano, Bilbao, Central, Popular 
Español , Santander, Cajas de 
Ahorro Confederadas (en toda
las suas sucursais) e nas 71 De
legacións de MANS UNIDAS. 

MiNS -~ - uN10As 
1 CAMPAÑA CONTRA A FAMEI 
C. Barquillo , 38, 2·º -Tel. 91-410 75 00 

1 28004 MADRID r 

1~~d~J~~~ ·.··········· ···· · ·············· · ······ ···. •. •. ·. ·.•.•.•. •. • ¿·~···· · · ··· · ···· · · 1 · 1 Rog~e envíen mais informac~obre M~ L 



RlltlA-9 

A favor do bon humór. 
Irnos facendo novas. 
Man con man, pé con pé. 
Informando dos abatares do 

Radicais ó máximo 
Irnos facendo caral lada. 

mundo. 

MOCIDADE 

SEMANARIO DE TOLOS GALEGOS QUE SAE CANDO LLES PETA RADICAL 50 pesos + IVE 

O "Regan" e mailo " Corbatacho" antes de empezar a chover 

Unha foto exclusiva do intre no que Fraga convence 

a Fernández Albor 

1° ENCONTRO.¿¿AMISTOSO?? DE 
TOLOS GALEGOS 

28 de decembro en MIAMl-BEACH 
tódolos gastos pagos 

Organiza: AIMIRI Radical 

Incidente no cumio 
de Guasinton 

No reciente cumio celebrado en Guasinton entre o 
" Regan " e o " Corbatacho " produciuse un grave inci
dente cando despois de firmalo tratado de desarme 
entre os dous, o " Corbatacho" díxolle ó Regan : ¡E 
agora, e como proba de amistade, deberiamos desfa
celo muro de Berlín, tamén chamado "muro da ver
goña" ! Pero según parece ese día, o Regan non lavara 
ben os oídos e o que entendeu foi: ¡E agora vouche a 
desface-lo mundo de aquí por que es un senvergonza!. 
Despois disto empezaron as palabras fortes, e empeza
ron a agarrarse polas chaquetas e acabaron por desa
fiarse a un duelo , causa que por sorte non chegou a 
celebrarse pois cando estaban para eso empezou a 
chover, isto destapoulle os oídos o " Reagan " e despois 
xa se puideron aclara-las causas. 

Congreso de A.P. de Galicia 
Ana Tomia .- Representantes de A. P. de Galicia de

clararon en exclusiva á nasa corresponsal na zona que 
xa estaba decidido que o señor Manuel Fraga ía se-lo 
candidato á presidencia da Xunta nas próximas elec- . 
cións autonómicas. Parece ser que na última reunión 
que celebraron para chegar a un acordo, despois dun 
bo xantar e de tomarse un has copas, tódolos asistentes 
acordaron por unanimidade a candidatura do Sr. 
Fraga. Claro que ata chegar a este punto sucederon 
varios incidentes, senda o último un protagonizado 
polo Sr. Fraga e o Sr. Albor, cando este último dixo que 
se lle ofrecían o pasto volvería a presentarse gustoso 
para a presidencia: o Sr. Fraga tirándoselle enriba díxo
lle: " ¡Ti á presidencia! ¿Para que valva a pasar o que 
paso u?. 

¿j 

VENDESE 

ARMAS AVERIADAS 
A PAIS TERCERMUNDISTA 

o 

(Non matan, pero asustan 
bastante ben) 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Benqueridos amigos irimegos: 

Teño a oportunidade de mandar 
esta carta por unha persoa a España, 
co que hai seguridade de que chegue, 
e ap roveito para escribirvos. 

Xa levo eiquí tres meses nunha al
dea ex ipc ia; o 89% musulmana e o 
resto cri st iá, 16.000 habitantes, unha 
2.800 familias. Digo aldea, pois a 
xente é labrega e ningunha rua está 

Humor 

CARTA DESDE O EXIPTO 

asfaltada, tq¡jas elas moi estreitas. A 
xente é moi acolledora na sua po
breza, que para moitos é verdadeira 
miseria. So unhas 350 casas teñen 
auga corrente, luz algunhas mais. A 
casa e a corte é o mesmo nunha soa 
habitación para todo, os mais ricos 
teñen duas habitacións. Non hai ca
nalización para as 2.800 casas ilmaxi
nádebos a merda .. .!-con perdón , todo 
tírase ás ruas cheas de lama. Os ho
mes tan as suas necesidades na rua, e 
non teñen inconveniente en saludar 
nesa postura polas mañás! . 

Nenos, a montóns ... A píl'dora que 
toman moitas mulleres non ten éxito , 
dada a debilidade que teñen as mulle
res. No dispensario en que traballo 
como enfermera vexo a cotio nenas 
desnutridas, pois as nais queren que 
morran , xa que se non teñen comida, 
o pouco que teñen é para o neno, que 
vai antes ou despois. Dos 600 nenos 
que nacen so un 55% pode escolari
zarse. 

Na nosa aldea ternos 14 mezquitas, 
unha igrexa católica , outra ortodoxa 

e outra protestante. Os cristiáns van 
indistintamente a calquera das 
igrexas. 

A maioria dos fellajs ou labregos 
van ó xornal. Neste momento a reco
lleita do algodón, o millo xa se reco
lleu. A cana de sucre recollerase en 
xaneiro e os tomates recóllense todo 
o ano. Os ricos teñen unha búfala ou 
camella, os pobres nada ou unha ca
bra. Xa se vai vendo algún tractor. A 
situación do país respecto da infraes
tructura está en pésimas condicións. 
Cada dez meses nace un millón de 
nenos. 

Val a pena estar aquí, a xente qué
renos moito,,apoia o noso traballo sa
nitario, de alfabetización , de escala e 
de catequese. O estado está desbor
dado e a lgrexa pode facer bastante 
gracias a axudas de Mans Unidas e 
outras organizacións. 

Alegraríame de vez en cando poder 
ler algunha IRIMIA. 

Unha forte aperta para todos. 

Tere Mailly. Beni-Ebeid, El Minia - EXIPTO 

¡Angelitos! 
(Adicado os "salvadores " da huma
nidade Reagan e Gorbachov ... 
¡Pena dos billóns que destragaron!) 

-;¡; 
e: 
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As leis e as razóns do galego 

25.000 persoas maniféstanse en apoio do noso idioma 

O pasado día 13 de decembro, uns 25.000 galegas de 
tódolos partidos de esquerda á dereita, e de xente sen 
partido, manifestáronse en Santiago en apoio e de
fensa do idioma galega. Xente de toda idade, sobre 
todo mozos e mesmo nenos, alcaldes e parlamentarios, 
xente loitadora de toda a vida en favor do idioma e 
xente que nos novos tempos recuperou o seu ser ga
lega, estiveron nesta manifestación histórica facendo 
súa a frase de Castelao " Se aínda somos galegas e por 
obra e gracia do idioma". 

Pero ¿por que esa manifestación? Sentíanse ataca
dos polo goberno central español que pretende anular 
unha disposición da Xunta na que se regula o uso do 
galega na escala. Irnos recordar os feítos e as diferen
tes reaccións. 

Os feitos 

· O 15 de xuño de 1983 o Parlamento de Galicia 
aprobou a Lei de Normalización Linguistica. Basán
dose no Estatuto galega que declara o noso idioma "o 
propio de Galicia"; esa leido 1983 manda que o galega 
sexa lingua oficial das institucións da Comunidade Au
tónoma e da súa Administración. Manda tamén promo
ver o uso do galega na escala. Anque esta lei foi protes
tada polo goberno do PSOE ante o Tribunal Constitu
cional, e retocada por éste en algún término, non foi 
considerada anticonstitucional nos puntos agora 
sinalados. 

·O 4 de setembro do 1987 o Diario Oficial de Galicia 
publica unha Orde da Consellería de Educación (entón 
gobernada por A.-P.) na que, despois de 4 anos, por fin 
se decide a promover o uso do galego no ensino a Orde 
era do 31 de agosto. 

· Esa Orde manda, entre outras causas, que nos ci
clos medios e superior de EXB sedean en galega (libro 
de texto, exercicios, examens ou avaliacións de paf a
bra ou escritas) ademáis da asignatura do galega ta
mén a de Ciencias Sociais. 

· Esto representa 5 horas á semana en galega, é dicir, 
o 20 por cen das horas. O outro 80% seguira sendo en 
castelán . 

· Manda tamén que no bacharelato, COU e Forma
ción Profesional se ·dean en galego duas asignaturas. 

· Esta Orde do goberno galega está case calcada 
doutra que rixe para o catalán en Cataluña dende hai 
anos. O goberno central non protesto u a Orde catalana. 

As reaccións 

---'- A máis da xente nin se entera nin opina. Maioría 
demasiado silenciosa. 

- Pouco a pouco vai habendo reaccións de protesta 
por parte dalgúns país e profesores, maiormente na 
Coruña, que consideran excesiva esta imposición do 
galega para-os seus tillos. Escriben moito nos periódi
cos e organizqn a oposición a esa Orde . . 

- Algúns grupos de país e mestres, e asociacións 
diversas tamén protestan polo contrario: timidez da 
Xunta en facer cumprir esa· Orde e en xeral a Lei de 
Normalización Lingüística. 

- O Goberno -central comunica á Xunta actual que 
retire a Orde da anterior Xunta ou do contrario reda-

"Se aínda somos galegas é por obra e gracia do idioma" 

maría ante o Tribunal Constitucional , quedando, men
tres este non dictamine, a Orde galega sen efecto. 

- A Xunta decide non anular a devandita Orde. Pero 
tampouco non a defende. O prazo pasto polo Goberno 
de Madrid cúmprese. Cando esto escribo aínda non se 
sabe se presentará o recurso ou non. 

- A sociedade galega reacciona e ten lugar a gran 
manifestación de Santiago. Só asiste un conselleiro da 
Xunta de Galicia e ningún dos homes importantes do 
PSOE de Galicia. 

Colofón 

· Se os nenas que en Galicia talan castelán se sinten 
discriminados por ese 20% de gal ego na escala¿ Como 
se sentirán os nenas galego-falantes de hoxe e de tan
tos anos atrás polo 100% ·bu aínda agora polo 80% de 
castelán na escala?. ·· 

.' Nos tempos modernos un idioma sen protección 
oficial e escolar acaba desaparecendo irremisibfe
mente. O galega segue estando en grave perigo. O 
castelán non. 

· Anque as leis tan falla cómpre sobre todo gañar 
simpatías e vontade en favor do galega. Se p. " letra con 
sangue" case nunca entra, e máis ben case sempre é 
como peor entra, convén non usar a leí-necesaria como 
tropezo para ninguén, senon como axuda e estímulo , e 
adaptala ás circunstancias de cada alumno e profesor 
ou claustro. Que como dixo o Mestre dos cristiáns 
" Non foi feito o home para a lei senon a lei para o 
home" , anque Xesús se refería ó home comunitario e 
solidario. Non pensemos que sen leis vai vivir o galega : 
sería matalo. Pero non esquenzamos que só coas leis 
tampouco vivirá: cómpre o esforzo diario de todos e, 
sobre todo, o amor que loitando, sabe crear espacios 
de liberdade. 

Xosé A. Miguélez 



Xosé Chao Rego 

Hai un vilancico de Nadal -unha 
panxoliña- que afirma que o Nene 
Xesús ten uns olliños como pero
liñas. Un desprensivo traductor 
verqueu esta frase ó castelán fa
céndolle dicir que o Nene tiña 
" Ojitos como cazuelitas", sen dú
bida porque pensou que pérola 
ou xoia era o mesmo có castelán 
" perola", que significa pota. 

Estas son cousas que fan rir, 
pero en cambio hai xente que tra-

GALERIAS 

Ollos como pérolas 

duce a palabra arume · -ese 
"arume harpado" ou en forma de 
harpa que vén no noso himno
por recendo ou aroma, enganán
doos a semellanza do vocábulo. 
Pero ben sabemos que arume é 
un dos moitísimos nemes que ten 
a folla do piñeiro. 

Tamén lle sucede a non poucos 
que confunden a palabra sinxelo, 
que significa sencillo, coa verba 
sincero. Certo qu'e as persoas sin-

xelas adoitan ser sinceras, pero a 

sinxeleza é algo distinto da 

sinceridade. 

Hai así mesmo quen se trabuca 

e pensa que adoitar (estar afeito a 

algo, acostumar) é o mesmo ca 
adoptar, que isto significa tomar 
unha resolución ou coller legal
mente a un nene ou nena da que 
non es nai ou pai. A xente sen 
fil los adoita adoptalos. 

~ARGADE:ls>P 
Veña a paz á nasa terra 

e que calen os fusís: 
xa Reagan e Gorbachov 
disminúen os misís. 

Desexamos pra Galicia 
en Nada/ e Aninovo 

"~ ~~ 
EN 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 

máis acerto para a Xunta 
e benestar para o pobo. 

E xa por pedir, pedimos 
ós señores Reís Magos 
que este ano veña bo 
e que non haxa destragos. 

CERVO LUGO 

Que a felicidade abunde 
durante o ano enteiro 
principiando a subir ben 
a costiña de xaneiro 

o CASTRO SADA- A CORUÑA 

SANTIAGO RUA NOVA, 16 

Lago axiña ha de vir 
· nun suspiro, nun descoido 
o día da Candelaria 
e as festiñas do Entroido. 

Veña a paz á nasa terra, 
que calen os armamentos 
e que as festas de Nada/ 
a todos deixen contentos. 
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