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REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS

NAS RODAS DA "PARIS-DAKAR"
esde hai poucos días e durante
bastantes máis, a TV vainas ter moi
ben informados da gran carreira chamada " París-Dakar". Durante miles de quilómetros que unen a capital de Francia coa
capital do Senegal, camioneiros, automobilistas e motoristas competirán por un primeiro pasto na meta, ou polo menos por
chegar á heroicidade de presentarse ne/a,
que xa non é pouco nun recorrido tan accidentado. Nós admirarémo-la audacia deses
homes, reflexada en suorosas imaxes no
areal do deserto, chufarémo-la potencia e a
técnica dunhas máquinas a toda proba, e ...
colorín colorado.
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CONTRA AFAME
12 de Febreiro, día do xexún voluntario

Non negamos que algo de todo isto sexa
certo: que haxa heroicidade, que haxa boas
máquinas, que haxa organización occidental, etc. Pero todo isto non nos quita o tondo
convencemento de que a "París-Dakar",
vista con outros o/los máis humanos e menos técnicos, é un solemne insulto ó pobo
africano. A "París-Dakar" é un derroche de
poder, de técnica, de cartas en definitiva,
feito xustamente diante dos fuciños de pobos famentos, que ven diariamente ameazada a súa existencia por causas tan elementais coma a talla de pan, de auga, de
vacunas básicas. Un case- pode pausa-lo
dedo a cegas sobre o mapa de Africa, e
seguro que baterá cun pobo atravesado por
fondas crises, sen outra saída cá do decaimento humano.
A frica segue senda un lugar de heroicidades extrañas, de sataris á moderna, de ambientes maravillosos para a rodaxe de películas fantásticas; e, tristemente, segue
senda tamén o lugar da marte por talla de
auga, de técnicas de cultivo, de servicios
sanitarios de primeira arde;·nos seus países
abunda a débeda externa ata límites de verdadeira dependencia; os rexímenes dictatoriais espállanse dunha parte á outra do
país. Este é en boa medida o froito dunha
presencia colonial europea, que agora
adopta formas de dominio que se ven menos, pero que atan máis.
Certamente hai que ir a Africa, pero non
en plan de burla. Hai que facer unha " ParísDakar", pero coas máquinas e os corazóns
cheos de heroicidade e de imaxinación no
compartir, causa na que ata o momento presente os occidentais europeus non tomos
precisamente héroes.

• Dez anos no movimento veciñal da cidade
de A Coruña
• As arbres nobles en Galicia
• GENOSA: A unidade dos traballadores deu resultado
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O SERVICIO GALEGO DA SAUDE é unha das teimas
do país para os vindeiros meses; compre facer unha
planificación total de atención sanitaria galega, moitas
veces deficiente. Por certo, nas pasadas eleccións o
sindicato gañador nos centros de saúde_foi o SGS
(SGS-CXTG) cun 22,5% dos delegados'.

Rufus
ERA UN HOME. TAN ffico
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**

AS OLIMPIADAS BRANCAS ou de Inverno escomezarán no mes de febreiro en Calgary, no lonxano Oeste
canadiense; despois, e noutra latitude, terán lugar as
de verán, na polémica Seul. .. A cita de febreiro fáinos
lembrar ás minorías autóctonas de indios que subsisten non lonxe do poderío petrolífero de Calgary.

**

DOUS MIL MARIÑEIROS GALEGOS quedaron embarrancados ó rematalo ano pola falla de entendimento ,
entre CEE e Marrocos. Máis de cen pesqueiros galegas
-sesenta conxeladores e corenta pesqueiros de frescoagardan tempos mellares para seguir faenando. Coma
case sempre, os gobernantes quixeron tapala boca dos
perxudicados facendo chover pequenas subvencións,
máis só dando traballo os nasos mariñeiros poderán
seguir vivindo.

**

VIGO SEGUE SENDO A CAPITAL CREATIVA DE GALICIA, e sabor de todo no eido editorial e literario. Os
premios "Xerais" e "O Barco de vapor" de Galaxia-SM,
siguéu o de novela curta: "De catro a catro" que gañóu
Cid Cabido co "Foumán", que mesmo narra a comp~e
xidade dun escritor co seu entorno.

**

"CAN SEN DONO" aquel a revista de humor que tanto
nos fixo rir e amala vida, volta a estar nas librerías a
partir do vindeiro mes; con algunhas navidades, quere
ter longa vida, pilotada por Pepe Carreiro. Na súa primeira etapa "Can sen dono" mantívose tres anos.

**

"GALICIA EN OBRAS" é o eixo dos Presupostos do
88 que agora están a estúdar no Parlamento galega. De
cen pesetas aprobadas ou proxectadas: 32 van para
persoal, 30 para transferencias de comunidade autónoma e concello 7 para servicios e 30 para inversións,
das que hai que salientar: carreteras, obras hidráulicas,
actuacións agrarias ...

**

"O PELOURO" é unha experiencia pedagóxica sen
precedentes ... É unha casa-fogar-comunidade creativa, en Caldelas de Tui, a carón do Miño. Moi ben
levado, o nena atopa neste recuncho o mellar camiño
para ser e facerse; todo é alentador na vida de "O
Pelouro", e paga a pena visitalo para aprende-la verdadeira liberdade. Talleres de arte, granxa, amistade ... ,
toda unha mestura para crear un clima integrador para
cada nena, aínda para os que teñen máis problemas.

**

TAMEN O INVERNO PODE SER QUENTE no mundo

laboral, pois aínda non se sabe por onde van ir as
relacións laborais neste primeiro semestre. Na nasa
terra, o panorama é moi mouro, pois pisamos sobre as
cinzas do desmantelamento industrial que estamos a
padecer. No pasado ano perdéronse en España 76 millóns de horas de traballo.

**

UNHA OLLADA ATRAS e unha lembranza para moitos neste comenzo de ano. Aquel 1968 volta ó corazón
de moita xente: o maio francés, a revolución "hippy", a
primavera de Praga, a non violencia, mil e unha mostra
dun xermolar de novos tempos que desde o sesenta e
oito non fixeron máis ca decaer. Unha nova moral máis
individualista e pechada está destruindo moitas asociacións e comunidades baseadas na xenerosidade
dos cidadáns.

**

OS CONDUCTORES SUICIDAS, mellar dita homicidas, estan sementando de marte e de horror as autopistas, perta das grandes cidades. É un sinal dos tempos
asfixiantes polos que atravesamos. O idealismo doutros tempos deixóu en moita xente un tráxico vacío. Xa
non é só imprudencia temeraria o que tan estes conductores, é máis ben un verdadeiro homicidio.

**

O CONGRESO DO PSOE enfréntase cunha das máis
fortes crises: a desconfianza do sindicato socialista a
economía do goberno 9e sesgo liberal. Por outra
banda, esta xuntanza desenvólvese neste clima de desprecio e indiferencia contra todo o que sane a solidariedade e compromiso cidadán, que moitas veces leva
ós que teñen o poder a alonxarse do pobo e a crear un
abismo peligroso entre a sociedade real e os que
mandan.
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

VIVIR A FONDO O SUFRIMENTO
Máis dunha vez ternos talado neste espacio do sufrimento,
da enfermidade. Eran teorías cunha miguiña de experiencia
propia. Hoxe traemos aquí o testemuño dunha persoa, muller
e galega, que pasou pola proba do cáncer na súa vida. Parécenos un testemuño sinxelo e sorprendente que ten unha
fonda raigame cristiá.

((Realmente foi unha experiencia dura, pero síntoa positiva, no seu conxunto.
Nin que dicirten que pasei (pasamos) un medo tremendo
desde que fun en setembro á consulta (vou tódolos anos) e
me dixo a Doctora que había que facer mamografías e
seguramente biopsia, cando facfa un ano que sabía e/a que
tiña o bulto e non lle dera importancia ningunha, nin me
fixera ningunha proba. Hai oito anos que me quitaron do
mesmo peito outro bulto moi parecido aparentemente (por
eso eu estaba tranquila), anque polo visto non tiña nada que
ver con este.
Xa vos figuráde-las causas que pasaban pota miña cabeza cando me dixeron que me tiña que operar. Co tempo
que tiña o bulto, ¡víame xa criando herbas! Deume a vida
que entre prepararme para a operación (consultas, análises ...) o comenzo do curso (reunións de preparación, buscar xente para o novo grupo de mulleres, etc.), as reunións
da comunidade, ... andiven con tanto trabal/o, que pouco
tempo me quedaba para pensar; pero eso si, o que me
quedaba aproveitábao ben. ¡Pegueime unhas fartadas a
chorar. .. ! Pero non só choraba, tamén facía oración, e aproveitaba para fer causas que me poidesen axudar: o libro de
Torres Queiruga " Creo en Deus Pai ", a Plegaria sobre a
marte de IRIMIA, e outros recursos que vía que me podían
facer afrontar mellar a situación.
En conxunto afronteina moi ben, xamais pensei que ía
reaccionar tan ben, con baches, claro está. A verdade é que
recibín moitas axudas. ¡Sentín con tanta forza o Amor do
Pai... ! ¡Canta xente estaba pendiente do que me pasaba!
¡Canto cariño! ¡Canta axuda supón ter con quen fa/ardo que
a un lle pasa : Patxi, Loli, Ana, Miren e outros fóronme de
gran axuda. Os da casa tamén, pero doutra maneira, máis
ben comportándose con naturalidade e bo ambiente, pero
evitando talar da posibilidade de que tos.e un cáncro. ¡Na
casa había medo a afrontar eso!.
Sentinme, síntome,unha mu/fer moi privilexiada, por tanta
axuda; ese sentimento tíveno tamén desde que souben
que tiña cancro, ata que me dixeron que non tiña metástase;
~sa semana na que sentín a amistade, o cariño de tanta
xente (non sei nin cantos desfilaron pota clínica, as enfermeras estabari asustadas), que non sentía angustia polo
que me pasaba; ¡sentíame tranquila!.
Foi unha experiencia que me levou a sentí-lo AMOR de
Deus tamén no sufrimento, a sentir moi fortemente a amistade da xente, a ser moito máis sensible cos que sofren e
incluso a ver doutro xeito o feito da marte. Non sei por que,
estou moito máis convencida de que hai "VIDA " despois da
marte.
Hai uns 15 días o médico mandoume facer unhas probas
nos osos e médula, o que fixo que va/vese o medo sobre se
había algo máis, pero non, gracias a Deus, estou ben. Teño
a alta ata xuño, así que estou moi contenta))
(Emilia Rosende)

Os que viven enredados cos cartas, cos negocios, ca poder,
ca sexo, coa fama .. . non poderán irse con Xesús

Enredados (Dom . 3º do Tempo Ordinario)
" Eles, deixando as redes, fóronse con Xesús " (Me .
1,19)
Redes son os atumes que nos prenden .
Redes son os medos e complexos que nos
atan.
Redes son as causas que nos escravizan .
Redes son os vicios que nos afogan.
Redes son os costumes sociais que nos
despersoaliza.n.
Redes ...
Ninguén que esteña enmarañado con redes
pode irse con Xesús. El chama a persoas que
fagan esforzo por voar ceibes.
Os que viven enredados cos cartas , cos nego cios, co poder, co sexo , coa fama ... non poderán
irse con Xesús. El chama a persoas que se empeñan en vivir na liberdade.
Fálame con feitos (Dom . 4º do Tempo Ordinario)
"Xesús adoutrinaba con autoridade " (Me. 1,22).
Estamos cansos de palabras. Abundan os paroleiros. Non sobran os que antepoñen os feitós
ás palabras. Os .que así actúan causan impacto ,
son escoitados, fan pensar. Estes talan con autoridade , coa autoridade que lles dá unha vida
auténtica.
.
Os que escoitaban a Xesús decatábanse de que
El non adoutrinaba coma os letrados, escribas e
fariseus . A diferencia estaba en que en Xesús
había coherencia ; nel os feítos e as palabras son
unha mesma cousa. Po r iso non se fundamentaba en nada extrano para darlle forza ás súas
palabras; atopaba forza na súa prop ia radicali dade que vivíu con autent icidade .
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Dezanos
no movimento veciñal da cidade
de A Coruña
Os comenzos
Non é doado resumir nunhas
poucas liñas a historia do movimento veciñal de A Coruña.
Nos anos do 75 ó 77, foron organizándose a mor parte das asociacións de veciños.
Denantes, as reivindicaciós
eran presentadas polas comunidades cristiás, asentadas en algúns barrios, e por outras asociaciós, como pais de familia, etc.
As asociaciós de veciños xurdiron para loitar pala solución de
algún problema ou pala iniciativa
de
militantes
de
partidos
políticos.
Pero, aínda neste último caso,
as reivindicaciós centráronse, sobre todo, en problemas de infraestructura urbanística, como a
falla de alumeado púbrico, de pavimentación de ruas, de suministro de auga, de alcantarillado.
En algúns casos, foron os equipamentos, especialmente os centros escolares, os obxectivos das
reclamaciós das asociaciós de
veciños.
Case ó mesmo tempo que as
asociaciós de veciños, escomen-

zóu
a
funcionar
un ha
coordinadora.
As asociaciós de veciños cubrían a totalidade dos barrios da
periferia, nos que a devandita
problemática era máis grave e
urxente.

As dificultades da legalización
A partires da marte de Franco,
no ano 75, ata as primeiras elecciós municipáis, celebráronse
numerosas manifestaciós, algunhas moi concurridas, como
aqüela na que se pidéu a dimisión
do alcalde Liaño Flores.
Eran toleradas pero non recoñecidas legalmente. Por esta razón, lanzaron unha campaña no
76 para conquerir este recoñecimento legal, que acadaron a partir do ano seguinte.
Máis traballo costóu conseguir
a inscripción, no ·r existro de asociaciós, da Federación de Asociaciós de Veciños.
A coordinadora intentóu, sen
resultado lograr esta inscripción
no ano 79. Os atrancos burocráticos, con intencionalidade política, retrasaron o recoñecimento

SE QUERES LE.R.

O

Ata nova orde.

O

So para os novas suscriptores.
Non usar para facer o pago.

- Suscripción de
apo io - 2.000 pts.

Actualmente, están federadas
nove asociaciós. Probablemente,
duas ou tres asociaciós voltarán a

Pagarei p<>r:

O Transferencia á Caixa de Afor~oe de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Reembolso

•

(máis caro e molesto ca transferencia)

Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano - 1.300 pts.

Asituación actual

l~l"IA i SUSCRÍBETEI

Quero 8118Cribinne ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

legal ata o ano 82, no que quedou
rexistrada a Federación de Asociaciós de Veciños no Goberno
Civil.
Como consecuencia das tensións producidas no interior de
algunhas das asociac'iós de veciños polos partidos políticos, que
querían ter o protagonismo e a
hexemonía, formáronse, en alguns barrios, duas asociaciós,
que posteriormente voltaron a
unirse.
Foron moi coñecidos os casos
da Agra do Orzán e das AtochasMonte Outo.
Recentemente, xurdiron duas
asociaciós, unha no Castrillón e
outra na segunda fase do Polígono de Elviña, por diferencias
relacionadas calina de actuación
das asociaciós existentes na
zona.
Algo parecido pasóu no interior
da Federación, da que se separaron varias asociaciós.
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Rúa ou Parrc:x¡uia............................................................ .
V ila.ou AxuntaDlento ..................................... Provincia..... ~ ............. .
Recorta
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IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo)
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integrarse na Federación.
Compre recordar que algunhas
asociaciós, anque sigan rexistradas, deixaron de existir na práctica dende fai varios anos.
Entre éstas, están as que foron
promovidas por persoas con intereses especulativos durante a tramitación da revisión do Plan Xeral de ordenación Urbán.
Un dos perigos contra os que
ten que loitar permanentemente
o movimento veciñal é o localismo, ou sexa a perda da visión
global dos problemas.
Unha das principais funciós da
Federación consiste precisamente en situar os problemas nun
contexto amplo, base imprescindible para unha solidaridade de
base.
A intensa participación das
asociaciós de veciños e da Federación no tramitación do Plan Xeral de Ordenación Urbán e· no
control actual da execución do
mesmo contribuéu e está a contribuir a manter esta visión global
da problemática.
Actualmente, o movimento veciñal atópase nunha crise esperanzadora de maduración, pero
que pode ser perigosa debido ó
cansancio de moitos dirixentes e
á dificultade para encontrar xente
experimentada e preparada para
reemplazalos.

1fncontro Xeral

Independencia, pluralismo eunidade

O 1Encontro de Asociacións de
Veciños
celebrado
r>ecentemente, e a Xornada prevista para
o mes de febreiro poden representar un valioso impulso para fa- .
cer avanzar o movimento veciñal.
Os temas escollidos para a devandita Xornada sor:i moi siñificativos: "Reestructuración do movimento veciñal"; "Tráfico e
transporte pubrico"; "Participación cidadán nas institucións,
especialmente no éoncello".

Para rematar, quera insistir no
que manifestéi en diversas ocasións. A necesidade de que o movimento veciñal se manteña na
liña seguinte: Independencia dos
partidos políticos e das instituciós, especialmente do Concello;
pluralismo político; postura unitaria, non partidaria, democrática
e reivindicativa da solución dos
problemas plantexados polos veciños.
Non se trata de que os dirixentes do movimento veciñal deixen
de lado a sua ideoloxía.
·En primeiro lugar, porque ésto
é imposible. Pero, ademáis resulta léxico e conveniente a existencia dun contraste de opiniós,
posturas, entre as que é de esperar que teñan un peso decisivo as
que subordinan os intereses individuáis e sectóriáis ós intereses
xeráis e que prestan unha atención primordial ós problemas
económicos, políticos e culturáis
do naso país.

As asociaciós de veciños están
sumamente sensibilizadas en relación coa falla dunha participación regulada no concello, a pesar do establecido na Lei de Bases de Réxime Local e, sobre
todo, no Estatuto do Veciño que
figura no Regulamento da devandita Lei.
A falla de canles de información e consulta ós veciños por
parte do Concello e a actitude burocrática e autoritaria do Goberno Municipal, especialmente
do Alcalde, representan un grave
atranco para o movimento veciñal, e están a fomentar unha conciencia social acrítica, contra a
que as asociaciós de veciños están a loitar.

Marcelino Liste Buján
Presidente da Federación de Asociaciós
de Veciños de A Coruña
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As arbres nobles en Galicia
ustaria-nos ver Ga/icia vestida de gala, coa sua
paisaxe frondosa de árbres nobles. Cada especie arbórea ocupando o seu sitio, o seu
espacio natural; e cada sitio, cada espacio natural,
cumplindo a sua función productiva e paisaxística
corresponden te.

G

En tempos pasados, ainda relativamente recentes,
as árbres nobles foron moito mais abundantes do que
son hoxe . .
Soutos de Castiñeiros e Carballeiras, e tamén nogueiras, abe/airas, bidueiras, faias, e varias especies
de árbres de ribeira, ocupando as chairas baixas, as
vaguadas, as /adeiras baixas e mil recantos de tantos
montes.
Os castiñeiros conservan unha moi importante
presencia no su/ da provincia de Ourense e no Su/Este da provincia de Lugo, a pesar dos estragos que
fixo a enfermidade da "tinta" e ainda mais o
tronzador.

Polo demais, das árbres nobles en Galicia quedan
testigos residuais, en forma de pequenas manchas
acompañando o curso dos ríos, ou agachadas nalgunha /onxana vaguada, ou ben en rodais que ocupan pequenos recantos do terreno, sempre temerosos da chegada do tronzador, agora disfrazado de
motoserra.

Edicíóns Xerais de Galicía
presenta as últimas navidades. Os premios "Xerais" e "Café De Catro a Cátro"; ·
Ferrín ilustrado por Quintana Martelo; Cunqueiro. biografiado polo periodista X. F.
Armesto; os autores universais da literatura infantil e xuvenil na Colección Xabarín.
Un libro: o mellar agasallo.
NOVELA

BIOGRAFíA

INFANTIL E XUVENIL

Premio "X erais"

Cunqueiro: ~nha biografía
Xosé F. Armesto Faginas

Colección Xabarín

Para Jespois Jo aJeus
Xosé Ramón Pena
Premio "De Catro a Catro"

FouJiJán
Xosé Cid Cabido

Méndez Fenín ilustrado por
Quintana-Martelo

AMOR DE ARTUR.
FRÍA HORTENSIA
E xa nas librerías

o ESTUCHE FERRíN:
un fermoso presente.

UNIVERSITARIA

·29. O can Jos BaskerviDe
Arthur Conan Doyle

30. O primeiro amor

Dereito Autonómico
Je Galicia
Baldomero Cores Trasmonte

31 . As minas Jo reí Salo-

(Letrado do Parlamento de
Galicia)

món
Henry Rider Haggard

E, sempre,
algo co que contar.

Iván Turguiéñef

Serie Mitoloxías
Mitoloxía Jos Indios Je
Norte América
Marion W ood / Ilust.: John
Sibbick

D1cc10NAR10 XERAIS DA L1NGUA
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A cobiza
forestal

rompe o equilibrjo

O longo dos úftimos tempos, o .
tronzador seguido da motoserra,
guiados moitas veces pqla cobiza
e polo afán de lucro inmediato,
fixeron verdadeiros estragos.
Pero ainda, quizaves, o peor de
todo foi e segue sendo que, tras
os abusos pinchando árbores nobles, a mesma cobiza e afán de
lucro a corto plazo que os pinchou, con frecuencia inexplicábelmente estimulada pola propia
Administración, ocupa os seus
espacios vitais con outros cultivos e outras especies arbóreas de
crecemento rápido, cando non
quedan simplemente abandonados sen nada.
~'

Moitos castiñeiros e algúns
carbal los
estan-se
salvando
desta era de motoserra, as carrocetas, as palas mecánicas e as
pistas todoterreno, namais que
porque teñen demasiados anos
encima para seren de proveito
para madei ra.

Cada especie ten o seu sitio nos
montes galegos

Castelao, no seu canto "O ALBRE", entre outras cousas deixou dito:
"Val mais unha Terra con albres nos
montes que un Estado con ouro nos
Bancos ...

O día que seipamos o que val un
albre, aquel día non teremos necesidade de emigrar".

Pero Galicia segue tendo moitos milleiros de Has. sen árbores
nin apenas proveito algún:
Unhas porque non se repoboa-

ron. Outras porque se lle pincharon as árbores que tiñan e non se
plantaron outros. E moitas porque se repoboaron con especies
non axeitadas ou porque foron
pasto do lume.
Ainda así, hai repoboacións indebidas por ocuparen espacios
o~ terrenos que non lle corresponden.
Compre respetar os terrenos
dos cultivos, dos prados e dos
pastizais. Reservar para as especies de árbores nobles todos os
espacios vitais que precisan, e
que xa ocuparon antano en Galicia. Despois teñen o seu sitio os
eucaliptos, os choP.º ?· os bidueiras e por suposto as distintas especies de pinos e abetos axeitados para cada lugar, e as outras
especies arbóreas que forman a
variada floresta galega, pero sen
avasallamentos nin abusos, nin
competencias desleais.

Que debemos facer aprol das arbres nobles

Antes de nada, consideralas de
primordial importancia para a
paisaxe, o clima, a conservación
e o enriquecimento do solo, e
pola sua producción de froitos
tan interesantes como as casta-

ñas e as noces, a corto plazo, e as
madeiras nobles a longo plazo.
E por conseguinte:
Os propietarios de terrenos
a) Coidar e conservar o que hai,
dentro da sua explotación e aproveitamento racional.
b) Plantar e recuperar para as
árbores nobles tan siquera os millores espacios que perderon e
que é posíbel recuperar.
A Administración
- Distribuir os espacios con
normativa ó efecto.
- Primar ou subvencionar as
repoboacións
con
especies
nobles.
- Non primar as repoboacións
con outras especies en espacios
ou terrenos viabeis ou idóneos
para árbores nobles.
- Proh.ibir ou non autorizar talas abusivas sen garantía de recuperación das árbres pinchadas
repoboando novamente.
- Potenciar e fomentar a investigación e a creación de viveiros para facilitar as repoboacións
con especies nobles.

Constantino Mariño Torreira
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GENOSA: A unidade
dos traballadores deu resultado

GENOSA (Grafitos Eléctricos do
Noroeste, S.A)

·José Antonio Quiroga Piñeiro,
presidente da cámara de comercio e navegación de A Coruña, é o
seu xerente. Representa en España ó grupo francés Pechiney,
do que forma parte Genosa. Esta
empresa dedícase á fabricación
de electrodos de Grafito.
O 24 de abril do 87 a dirección
comunicou a retirada da oferta de
convenio e o inicio dun estudio
de viabilidade dada a grave situación no mercado do grafito. O 30
·de xuño, o director xerente comunica ós traballadores as conclusións dos dous estudios realizados. Un deles recomendaba a
reducción da plantilla nun 40%.
Out ro apuntaba o despido de 116
traballadores, pasando dos 345
do mes de xuño a 213. O director
xerente argumenta que GENOSA
repartira beneficios durante 25
·anos seguidos (3.802 millóns ptas
brutas nos tres últimos) e que segundo ditos estudios prevense
perdas de 600 a 800 millóns para
087.
Reacción dos operarios

O comité afirma a necesidade
de que técnicos do sindicato de
CC. OO. realicen estudios da situación. De resultar excedentes,
defende un trato non traumático
con baixas voluntarias e xubHacións anticipadas.
A dirección négase ás conversas e busca a vía administrativa. O
25 de xuño presenta rescisión de
contrato para 116 traballadores.
Comenzan as tensións. Por fin
ambalas dúas partes negocian.
Pero o clima se deteriora. A direc-

c1on coloca na sá de negoctacións grabadora e cámara de vídeo, realiza movilidade de per..,
soal, sustitue encargados. por
mandos titulados de grado medio
e fai pública a lista dos 116 traballadores que van ser despedidos.

Veñen as folgas

Diante desta situación convócase folga para os días 5 e 7 de
agosto. A dirección fixa unilater.a lmente uns mínimos de mantenimento moi amplos co fin de rachar co paro acordado, manda
cartas intimidatorias ás casas dos
operarios.
O 31 de xullo a dirección volvera presentar expediente por vía
administrativa pero diante da resposta maioritaria dos traballadores na folga accede a negociar.

Chegan os acordos

Proponse unha taboa de baixas
voluntarias incentivadas, ás que
se poderían acoller tódolos traballadores que quixesen, ata completar o número de excedentes
previsto pola dirección. Tamén
un plan de xubilación anticipadas
que podería acoller ós maiores de
55 anos, garantindo o 100%,
coma se fosen xubilados con 65
anos. Negóciase ademáis un plan
de movilidade pero a direcCión
pretende impoñer o seu criterio
exclusivamente. Volven as negativas á negociación. Celébrase un
novo paro o día 16 de outubro. A
unidade dos operarios demostra·
a súa efectividade e consigue que
a dirección reinicie as negoctacións. Acádase un acorde case
total.
R.V.B.

Morreu en Asturias
Don Alvaro, o crego en
activo mais vello do mundo
Don Alvaro Fernández, considerado o crego en activo mais vello do
mundo, morreu o pasado día 4 de xaneiro na sua casa parroquial de San
Tirso de Abres, pobo asturiano perto
de Vegadeo, á id ad e de 107 anos.
Xubilado como sacerdote tan so o
pasado 31 de decembro, atendia varias parroquias, entre as que se contaba unha galega, pertencente ó bispado de Mondoñedo. En San Tirso de
Abres, onde levaba mais de 69 anos
de párroco, confesaba "ter atopado
un paraiso". A sua filosofia baseábase en " facer o ben ós meus seme1lantes ~ ·-según propia confesión-, e a
sua meirande preocupación era a de
"poder atender ós meus fregreses
como se merecen".
No momento da sua morte atopábase perto del dous cregos de Mondoñedo, que acudiran aquel día a visitalo, Don Uxío Garcia, Amor, vicario
da diócese, e Don José María Diez;
ambos fixéronlle a "recomendación
da alma". "deseguida quedouse
coma un paxariño", confesou Don
Uxío a IRIMIA; precisamente Don
Uxío fora ó Seminario levado por este ,
digno sacerdote.
Tamén nós tiñamos programado ir
visitalo hai un mes, pero ... agardamas
demasiado. Sentíamonos atraidos
pola indudable bondade deste home,
que contaba coa admiración, o agarimo e o respeto dos seus veciños,
cousa que non é sempre habitual botando tanto tempo seguido ó frente
dunha parroquia cos seus inevitables
conflictos. Sen dúbida un exemplo de
entrega e amor a unha vocación.

V.P.
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COUSAS DA CASA
COUSAS DA CASA é unha sección que iniciamos con este ano novo.
Ne/a trataremos precisamente desas pequenas "causas da casa" que
no fondo son ben importantes porque consiguen enche-/a maior parte da
nasa vida: a cociña, a limpeza e os coidados do fogar, os amaños
caseiros; as persoas. que convivimos debaixo dun mesmo teito, e os seus
problemas de a diario .. .
Ó alcance de todos .. .

Unha alimentación racional e equilibrada,
debe inclui-lo consumo dun ovo diario, ou un
mínimo de 5 por semana.
-¿Como sabemos se un ovo está fresco?
lntroducindo un ovo
nun recipiente con
auga salgada; se é
fresco irase ó fondo do
mesmo.
O ovo fresco cascado
nun plato presenta a
xema alta e consistente
e a clara fortemente
concentrada ó redor
dela.
Observando ó trasluz
dunha bombilla potente, a cámara de ar
interior do ovo fresco é
moi pequena.

O amoniaco engadido á auga quente, é un bo
desengrasante para limpar azulexos, cristais,
alfombras ...
Para sacar o máximo zume dos limóns pódense facer as seguintes causas:
• mete-lo limón en auga fervendo durante
quince minutos antes de exprimilo.
• quentalo no forno (se o ternos aceso, senón
non compensa) durante uns minutos.
• gardar os limóns enteiros na neveira dentro
dun frasco cheo de auga e cerrado .
En caso de mordedura dun animal
doméstico:
• limpa-la ferida con auga e
xabrón.
• contro-la la hemorraxia (perda
abundante de sangue) cunha
venda limpa.
• consegui-la identificación do
animal (dono, vacunas, ... )
•Consulta-lo médico.
.-

O grado de frescura
dun ovo pódese coñecer, unha vez cocido,
pola
situación
da
xema: o ovo fresco ten
a xema ó centro; e
cánto menos fresco é,
máis se vai para un
borde.

POSICION
CORRECTA
DO

ovo

VT

./.
SI

NON

Se queremos sacar un tapón de corcho de
dentro dunha botella, podémolo facer con fadlidade, metendo nela un cordón groso e forte, con
un nó na punta. Ponse a botella boca abaixo para
que caia o corcho na gorxa e tí rase do cordón que
fará que o corcho saia, enteiro ou en pedazos.

En caso de queimaduras non graves:
• enfrta-la qeimadura con compresas empapadas de alcohol e
de auga.
• cubrí-la queimadura con po-.
mada antibiótico da pel (se se ten)
e unha venda limpa.
•consulta-lo médico.

Sobre todo non:
•arrinca-la pel das ampollas.
•nin usar como remedio aceite dos utilizados
para toma-lo sol.
Calquera queimadura meirande dunha palma
de man debe ser tratada automáticamente polo
· médico.
As cascas de ovos machacadas serven para
abono de plantas ou terra á que se lle queira botar
cal. Os ovos podemos entón aproveitarlles ata a
casca!.
Cando a vista nos falla e queremos enfiar
unha agulla de olla pequeno , da bo resultado
pasa-la punta do fío por unha pastilla de xabrón
mol lada e retorcelo despóis entre os dedos.
Emilia Rosende
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- - - - - - - Lembranza da ruta xacobea - - - - - - na bisbarra Monterrosina
O camiño de Santiago
Dende tempos moi antergos tivo grande importancia un Camiño que leva ata Santiago de Compostela, capital de Galicia que acolle a catedral,
santuario do Apóstolo Santiago.
Son moitos os camiñantes que guiados palas
estreliñas que parpadexan no ceo dende lugares
lonxanos de Europa e do Mundo enteiro, percorren o vieira e veñen a Compostela, a monumental cidade que amasa as tradicións e costumes, o
senso galega que enche e cobixa a nosa cultura.
Conta a historia que sempre houbo no itinerario xacobeo hospitales e refuxios para acoUe-los
enfermos e pelerins que vestían un traxe ptntoresco: un ha capa esclavina de cor negro con cunchas de vieira e bordada a cruz bermella do pe~e
rin; na man un bastón e pendurando del un cabazo, que cheo de auga era de moita utilidade
para beber un grolo e apagala sede, viaxeiros que
ian camiñando con ledicia para chegaren a carón
do Santo e purificarse co alento sacro do
botafumeiro.
Recunchos e lugares no camiño de Monterroso
A miña lembranza, vai hoxe adicada a ruta xacobea na bisbarra de Monterroso, para nomealos recunchos e lugares que forman parte dela.
Comenza na aldea do Hospital, onde se cobixaban e curaban os camiñantes enfermos, despois
de abandona-la vila xardín de Portomarín, aquelpobo asulagado que agora medra e xermola; segue polo rueiro ó seu paso polo concello de Monterroso, cheo de fermosas paraxes, onde se pode
oUa-los pazos e torres medievais, cruceiros, nos
que rezaban pregando ánimo e saúde para seguir
camiñando. En Ligonde, ali tamén, está o antergo
cimeterio de peregrinos; na Serra de Ligonde o
camiño discurre por Previsa, Lameiros, Eirexe e
O monte da Pallota, recibindo refuxio os viaxeiros na Casa do Rego, curruncho de acougo na
viaxe, na que ca cordialidade que caracteriza os
meus paisanos collían forzas para o carpo e
mailo espíritu.
Son moitas as lendas e cantos que envoltos en
míticas fazañas que talan das aventuras que os
camiñantes contaban con moito xeito para
deleita-las noites do inverno e a luz do candil ou

O pelerin, coa sua esclavina negra e as suas cunchas,
o bastón na man e pendurando o cabazo coa auga

da lúa.
Velaí que o meu concello ten historia, hasta nos
lugares e recantos limítrofes con Portomarín e
Palas de Rei, porque o Camiño de Santiago continua por Vilar de Donas, que conserva o maravilloso templo románico.
Con esta xeitosa evocación para o Camiño, desexo convidar a todolos galegas que nunca fixeron o percorrido por estas terras, para que se
decidan a viaxar e coñece-la con fé e relixiosidade, sen esquencer o interés cultural artístico e
universal.
A invitación está feita para todas aquelas persoas que sintan admiración e profundo sentimento para cuida-la tradición xacobea, engaiolando a todo o mundo para que o visite, cultivando a orixinalidade de todo un pobo.
Este é o meu desexo de aviva-lo lume da nosa
historia, onde as fragas ainda crían o noble carballo, lembrando as vellas tazañas e as tradicións
fermosas que conserva a nosa Terra.
Mª Guillennina Mosquera de Monterroso
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Odesafio da fame
iriximos un chamamento a tódo/os homes e a tódalas mulleres de
boa vontade, ós poderosos e ós
humildes, cada un coas súas propias
responsabilidades, para que sexan reintegrados á vida decenas de millóns de
seres humanos, que agonizan pota fame
e o subdesenrolo, victimas do desorde
político e económico internacional que
reina na actualídade".

D

Este é parte do manifesto que 54 premios Nobel de todo o mundo lanzaron hai
poucos anos contra afame e o subdesenrolo intentando sacudir as conciencias
ante unha realidade que se perpetúa e
aínda aumenta de ano en ano. A próxima
campaña contra afame que entre nós organiza " Mans Unidas" fainos volver a
ollada cara un problema permanente que
nos colle a todos queiramos ou non.
Un escándalo que se repite

Dun libro callo estes datos que probablemente sexan xa algo vellos e polo
mesmo curtos: dous mil millóns de persoas están desnutridas, máis de 500 millóns están famentas, a mitade son nenos
menores de cinco anos. Arredor de 50.000
persoas morren diariamente por falta de
alimentación. Mentres no mundo rico , no
"norte", gástanse enormes cantidades en
dietas de adelgazamento, ou en manteros
ca ns e os gatos domésticos ou na carrei ra
de armamentos.
Xeografía da fame: o Norte e o Sur

Aínda recoñecendo que nese mesmo
"Norte" (Europa, América do Norde, algúns países árabes productores de petroleo, Xapón, Australia, Nova Zelanda) hai
poboación que vive na miseria no que se
chama "bolsas de pobreza", a realidade é
que a fame está repartida maioritariamente en grandes zonas de Asia meridional que viven no " límite da desesperación", de Africa que viven no "límite da
miseria" e de América Latina "no límite da
pobreza": é o que se ven chamando Sur.
O No rte con un 25% da poboación consume en cambio un 93% da producción
mundial. O Sur, co 75% da humanidade
consume o 7% da producción a pesar de
que xenera o 80% das materias básicas.
Un neno norteamericano consume 500veces máis recursos materiais que un neno
do terceiro mundo. Os aparatos de aire
acondicionado dos USA consumen máis
enerxía eléctrica que o total consumido
por China.
Falsas razóns

A fame non é debida á escasez de ali-

mentos ou de terra: de feito só se cultiva o
44% das terras úteis do mundo e ademáis
os alimentos malempréganse para atender ás demandas dos xa suficientemente
alimentados.
Tampouco é debida a que haxa demasiada xente en relación cos recursos agrícolas: a cantidade de hectareas cultivadas
por persoa é na China a mitade das que se
cultivan na India, e só en 25 anos China
conseguiu eliminar a desnutrición e a India non .
Un gran experto na materia, o brasileiro
Josué de Castro, xa atinou hai anos co
diagnóstico: "A fame é a causa e non a
consecuencia da superpoboación . Non
hai fame por exceso de xente senon exceso de xente como consecuencia da
fame" . Os pobos máis pobres son xeralmente os máis prolíficos e a elevación do
nivel de vida leva consigo un descenso no
índice de natalidade.
Empobrecidos máis que pobres: as causas causadas

Complexas son as causas da fame:
tipo de propiedade da terra, baixa tecnoloxía, baixa productividade, problemas do
clima, pero sobre todo explotación económica dos países empobrecidos do chamado Sur respecto dos países enriquecidos do Norte que seguen financiando boa
parte do seu nivel de vida explotación do
Sur.
Estas son as ferramentas da explotación.
1. Economías forzadas polo mercado
internacional á producción en monocultivo agrícola (azucre, cacao, café, caucho ,
plátanos, madeira, carne, algodón) ou mineiro (cobre, estaño, ferro , etc.) que despois controlan e marcan os precios como
queren porque son moi poucas compañías (monopolio) as que comercializan ; 2.
As empresas muttinacionais que quitan

dos países nos que invirten moito máis
capital do que aportan; 3. A débeda externa multiplicada polos intereses e polo
artificial crecemento do dólar nestes últimos anos: en 1985 América Latina tivo que
desembolsar o 36% das súas exportacións só como pago de intereses da súa
débeda e nese ano tiña a mesma renta per
cápita de 1977. O Fondo Monetario Internacional dominado polos países máis ricos impón medidas de saneamento" das
economías que sempre son meirandes explotacións das clases máis desfavorecidas; 4. Dependencia industrial e tecnolóxica. Os productos manufacturados disparan o seu precio e as materias primas
son mantidas á baixa. Así en 1960 con 25
Toneladas de caucho comprábanse 6
tractores pero en 1980 só chegaban para
mercar dous. En 1960 chegaban 200 toneladas de azucre para comprar un bulldocer de 180 cabales pero en 1984 xa com prían 800 toneladas para mercar a mesma
máquina.
O círculo da miseria

Según o organismo da ONU para a alimentación, a prestixiosa FAO, cerca do
70% da poboación mundial está subalimentada: sen alimentación non se pode
trabal lar ben e sen ese traballo non se sae
da miseria. E outro factor máis a carón dos
moitos anteriores para pechar o círculo da
fame que se reproduce de ano en ano.
Cómpren medidas económicas e políticas
a nivel mundial pero cómpre tamén potenciar dinámicas de concienciación e desenrolo xerado desde os países da fame
(no Lonxano Oriente 303 millóns de persoas, en Africa 70 millóns, en América La.tina 41 e no Cercano Oriente 10 millóns)
A Campaña contra a Fame de Mans
Unidas

Como cada ano neste mes de febreiro
vainas pedir a nosa colaboración económica: é moito menos que un mendo para a
inmensidade do problema pero polo menos é algo que ternos na n·osa man . Eses
cartas vanse invertir sobre todo en potenciar pequenas realidades de desenrolo según a filosofía de que é moito mellor
aprender a pescar a quen ten fame que
regalarlle un peixe. Mellar que o donativo
é facerse socio de cal quera das Organizacións non Gubernamentais que se enfrentan ó problema como Mans Unidas, Cáritas, Voluntariado, lntermon, Axuda en Acción e outras.
X. A. Miguélez
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----------------------------------------------Vai de mobles
Xosé Chao Rego

Moble é todo aquilo que se
pode mover. Cando anuncian
un ha inmobiliaria, están a se referir a unha compañía que constrúe
inmobles, é dicir, casas ou edi·f icios. Unha vez feíta a casa, todo
se enche de mobles.
Ata aquí todo vái ben, pero se
eu digo que, tras de merca-la
casa e os mobles, quero procurar

un automóbil, haberá quen poña
o berro no ceo porque escribín
con Ben galego o que en castelán
é con V. Sen embargo, tanto en
catalán coma en francés escríbeno con B.
Pero a contradicción está no
castelán porque, se do latín "mobile" tiran o vocábulo "mueble",
non se ve o porqué de que digan

"inmóvil" ou "automóvil".
En galego habemos dicir, logo,
porque móbil, o mesmo ca mobilizar e mobilización. Certo que dicimos mover, do latín "movere",
pero as outras palabras proceden, Gomo dixemos, do adxectivo
latino "mobile'', que é con B. Para
a normativización do galego séguense criterios etimolóxicos ou
de orixe da palabra.
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Oense serias protestas
de cristiáns, monxas e curas
por culpa da marcha atrás
que dan desde as alturas.
Padece hoxe a lgrexa
unha forte involución
¿ Vai tocar/le ó Concilió
''R.l.P. kirie eleisón''?
Na lgrexa está sémpre vivo
o Espirito de Oeus:
a forza da profecía
alenta nos fieis seus.
Tamén convén que nosoutros
porfiemos día a día
por tace-la comunión
coa nasa xerarquía.
Pero isto non impide
que amémo-la verdade
para dici-lo que pasa
con toda sincerídade.
Así han de estar en xogo
para facer dobre danza .
a crítica por un lado
e polo outro a esperp.nza.
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