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A PAZ TEN UN NOME: 
Solidariedade 

Papa Xoán Paulo 11 publicou ó re-o mate do ano 1987 unha carta encí
clica. Chámase//e así ás cartas que 
os Papas escriben a tódolos cristiáns, 

curas e bispos do mundo para tratar algún 
punto da doutrina ou da moral católica. A carta 
encíclica leva por título "A preocupación so
cial da lgrexa", e, coma xa o indica o título, 
trata dos problemas que afectan hoxe á socie
. dade, ó naso mundo; e trata tamén das respos-
tas que os cristiáns lle debíamos dar a eses 
problemas. 

A lgrexa, anque moitas veces ten dado unha 
de cal e outra de area, case sempre tivo ansia 
palas causas da sociedade que afectan á telici
dade da xente. Esto non se pode negar, e esta 
carta que imos comentaré un ha proba. Coma o 
to ron outras cartas parecidas escritas polos Pa
pas hai xa anos, Enbre todo a que escribiu o 
Papa Paulo VI no ano 1967, que titulaba "O 
progreso dos pobos". Tamén é proba desta 
ansia da lgrexa sobre todo -e moito máis que 
as cartas e os escritos, por moi bonitas que 
sexan- o trabal/o de moitos cristiáns que polo 
mundo adiante se unen e organizan para dar/le 
frente ó mal que acaba coa paz, coa xusticia e 
co avance dos pobos pequenos e da xente 
humilde. 

¿Que di o Papa nesta carta? 

Non imos facer unha exposición polo miúdo 
do ·que o Papa di na carta. O que si tacemos é 
recomenda-la súa lectura . Cremas que pode 
ser un texto moi bo para despertar un pouco a 
conciencia persoal e a de toda a lgrexa cara ós 
problemas que padece hoxe a nasa sociedade. 

Nada máis dicir que, despois dunha pe
quena introducción, o lector atoparase cun ca
pítulo onde o Papa recorda e comenta a orixi
nal7dade da carta xa citada de Paulo VI, "O 
progreso dos pobos". Certamente foi aquela 
un ha carta excepcional que marcou un posicio
namento especial cara ós problemas do 
mundo. Todo cómpre dicilo, en case nada me
/lora a presente carta de Xoán Paulo a exposi
ción de Paulo VI. 

A continuación o Papa fai un repaso do pano
(Segue na páx. 4) 

¿TEN FUTURO A 
PRODUCCIÓN DE 

CARNE EN GALICIA? 

•Caso Alúmina-Aluminio 
O xuíz da a razón os traballadores 

• Consellos da xuventude 
¿ voceiros da Mocidade? 

• A familia e as drogas 
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DEIXOUNOS O PADRE IGNACIO ARNAIZ, 
monxe do Mosteiro de Sobrado. Foi ün dos dez 
monxes que voltóu coa estabilidade desta comu
nidade no actual mosteiro, un doce de marzo do 
setenta e dous; o mesmo día, dezaseis anos des
pois, finó u en Roma, e foi o primeiro grao de trigo 
enterrado nesta nova xeira da Comunidade cis
terciense de Sobrado, a primeira semente de vida · 
que rexurde en novos froitos . 

•• 
A PRIMAVERA DE PRAGA, vinte anos despois, 

é a lembranza arrepiante da opresión dos impe
rios contra a liberdade dos pobos. Agora soplan 
na URSS noves ventes de concordia na rexión. As 
autoridades rusas veñen de propoñe-la retirada 
das flotas rusa e americana de toda a ribeira me
diterránea, así como a desnuclearización dos 
países balcánicos. 

** PERTO DE CEN MIL PESCADORES encheron 
as marxes dos nosos ríos, en percura dunha troita 
ou un salmón. Cómpre lembrar que os amigos da , 
pesca deben se- los primeiros en respeta-lo curso 
da naturaleza. Galicia é despois de Cate~a-León, 
e A Coruña despois de Madrid, as segundas ad
ministracións en conceder licencias de pesca. 

** OLIMPIADAS 92 segue sendo a teima de tódo-
los días, máis segue sen notarse unha política 
deportiva de base, desde a escola; o sesenta e 
dous por cento dos mozos practican algún de
porte, que é case sempre fútbol ou natación. 

** UNHA GALICIA CADA VEZ MAIS POBRE é o 
resultado dunha investigación feíta polo banco 
de Bilbao. Mentres hai países dentro do Estado 
que medran , o noso entérrase na pobreza. E o 
campo, o sector que menos riqueza aporta ó Pro
ducto Interior Bruto da nosa nación, a pesar de 
ocupar ó corenta por cento da nosa poboaci.ón 
activa. 

** 
SEGUEN AS INTROMISIONS DE REAGAN EN 

CENTROAMERICA, por un ha banda encirrando a 
Honduras contra Nicaragua, e por outra revol-
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vendo a Panamá, ó que sempre quixo USA ter 
baixo os seus pés. Reagan agora contra Noriega 
escondéu as implicacións de políticos de tódolos 
bandos no narcotráfico. Non só Noriega está me
tido nesta corruptela, tamén os políticos que 
agora quere lavarlles a cara o Reagan están meti
dos neste negocio. 

** 
A IGREXA COMA OBRA SOCl'AL é unha das 

imaxes que se está a ofrecer neste intre de Es
paña, cando os contribuintes poden destinar 
unh~ porcentaxe dos seus impostas á lgrexa. 
Perto de tres mil centros asistenciais son a rede 
que atende a lgrexa: hospitais. residencias para 
minusválidos e xente da tercefra edade, ou para 
acollida de marxinados. 

** 
AS VACACIONS DE SEMANA SANTA trouxeron 

outra vez o negro neboeiro dos accidentes de 
tráfico, moitos deles por imprudencia e consumo 
de alcohol. Entre o trinta e o cincuenta por cento 
dos accidentes mortais son provocados por con
ductores bebidos. (Nos tres mil accidentes do 
oitenta e seis producidos por esta causa, houbo 
máis de douscentos mortos e máis de catro mil 
feridos). 

** 
NOVAS REBAIXAS DA NORMALIZACION DA 

NOSA LINGUA segundo a nova orde da Xunta. 
Ante as presións do Goberno de Madrid, a Xunta 
limita o uso donoso idioma no ensino. 
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POLA VIDA: OBXETORES DE CONCIENCIA 

Hai unhas semanas fíxose a lei que regula a obxeción de 
conciencia; é dicir, ¿que han facer aque/es mozos que non 
queren ir á mili porque a súa conciencia non /les permite 
aprender a usar armas, aprender a matar?. No canto de irá 
mili, deberán desempeñar un servicio social durante 18 
meses. Detalles desta lei poderédeslos ver noutro número 
de IRIMIA, aquí querémonos referir ó significado cristián 
que pode te-la actitude de se negar a manexar armas de 
marte. 

Un recordo histórico 

Esto de se negar a col/e-las armas nos exércitos xa non é 
de hoxe. Os primeiros cristiáns negábanse con frecuencia a 
servir de soldados nos exércitos romanos por non admiti-la 
autoridade dun emperador que se presentaba coma Deus, 
e por non querer tace-la violencia de matar a ninguén. 
Despois destas primeiras negativas, os cristiáns foron ad
mitíndoo todo, e hoxe a maioría dos que se negan a tace-lo 
servicio militar non o tan porque os seus sentimentos reli
xiosos /lo aconsel/en, senón máis ben por certo humanismo 
e pacifismo que, desde lago, leva dentro moito de Oeus. 

Un caso aparte constitúeno os "Testigos de Jehová", 
que se negan a ir á mili por non querer entrometerse na 
organización política da sociedade para nada, causa que 
non compartimos; anque tamén manteñen ese convence
mento de non verter sangue nunca, porque o sangue é sinal 
de vida, e a vida é causa só de Deus. 

¿Que pensar hoxe? 

O máis normal sería que un cristián sentise moito noxa en 
irá mili. E ¿por que? 

•Por espírito non violento, pacifista. Se queremos un 
mundo de paz, como anunciamos a diario os cristiáns, non é 
bo que a xente nos preparemos para a guerra, nin participe
mos noutras accións violentas. Por aquí moito hai que facer 
na liña da taita non violenta pota vida e a dignidade da xente 
e dos pobos. 

• Por espírito antimilitarista. O militarismo sempre foi 
unha manía da xente; abonda con ver con que gusto os 
picariños botan man das armas coma xoguetes. Pero hoxe 
o militarismo chegou a unhas maneiras que poñen en pe
rigo a convivencia e a supervivencia humana, favorecendo 
moitos abusos e barbaridades, como oímos a diario na TV. 
Ser antimilitarista é unha obligación moral. E unha maneira 
de se/o é negarse a participar no servicio militar e nas 
guerras. 

•Por apego ó Evanxelio do noso Señor. Non hai nin
gunha pasaxe do Evanxelio que nos empuxe ó militarismo; 
en cambio hai moitas páxinas do mesmo que nos chaman a 
ser pacíficos e a loitar pota xente coas armas da paz, da 
bondade, da limpeza, da sinceridade. Asi o entenderon 
moitos santos, S. Francisco por exemplo. 

O dereito a ter ilusións e soños 

A moitos estas causas han/les parecer soños. A vida é 
complicada, din. Os países enfréntanse; hai que estar pre
parados. Ben, coidamos que témo-lo dereito a soñar nunha 
sociedade diferente onde os conflictos entre países · se 
solucionen con outros métodos. Pode parecer un soño, tan 
afeitas como andamos a usa-la forza para todo. Pero quen 
non soñe nesta vida, desde lago non vale moito para crear 
un futuro mellar, non vale moito para cristián. 
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Cristo 
• 

'· - vive 
esta é 

a noticia 

da Pascoa 

A resurrección está perto de.nós 

Tamén hoxe, no noso mundo, existen testemu
ñas do poder de Deus, proclamadores da Boa 
Nova de lib.eración. Eles berran con feitos o que 
na súa vida supón a fe na resurrección de Cristo: 

Tereixa atendendo ós moribundos de Calcuta. 
Pedro defendendo ós indios brasileños .. 
Roger promovendo encentres de comunión. 
Xoán que fixo as paces entre dous veciños. 
Victoria que está empeñada en que non se des-

faga o grupo de catequistas. 

... Son casos reais ós que ti mesmo podes enga
dir máis testigos. Todo isto manifesta que é certo 
que Cristo vive e que o seu Espíritu comunicouse 
ós que eremos nel e está transformando o 
mundo. 

Cristo é a nosa esperanza 

Cando un sae da escra.vitude do pecado, loita 
pela xusticia, tende a man ó necesitado, fai co
munidade e non ten me-do ós sofrimentos que 
iso leva consigo, ráchase o silencio de Deus, 
como pasou na primitiva comunidade cristiá. 
Deus tala nas nosas eucaristías se son festa e 
expresión dun auténtico compromiso. Deus está 
connosco; e segue construindo cos homes a his
toria da salvación. 
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rama actual do mundo. Non se avanzou gran causa nestes 
20 últimos anos; os países ricos, como temía Paulo VI, 
tixéronse máis ricos. · e os países pobres afondaron na súa 
probreza e dependencia. Esta impresión xeral vaina debu-
1/ando o Papa ó repasa-los indicadores desta situación. 
Cando o Papa busca as causas desta situación, a súa tese é 
esta: os países do norte (Rusia, América do Norte, Europa 
Occidental) son ricos, e os do sur (Asia, Africa, América do 
sur) son pobres, pala existencia de dous bloques imperia
listas, o soviético e o norteamericano, que traen en danza a 
convivencia e a economía dos países débiles. Non todo é 
mauro, di o Papa, hai causas positivas, pero as perspectivas 
non son nada prometedoras. 

O capítulo IV dedícao o Papa a expoñer cal é o auténtico 
desenrolo ou progreso humano. Non é nada orixinal na 
exposición. El non ere no progreso coma se o progreso 
fose unha causa que se dá pala simple marcha da historia. 
Tampouco non ere no progreso baseado únicamente na 
abundancia. Recolle o tema tan insistente xa en Paulo VI da 
diferencia entre o ter e o ser, e destaca o feíto de que a 
persoa é persoa de verdade cando é consciente da súa 
dignidade de creatura, e cando recoñece en Cristo Xesús a 
coroación de todo o programa de desenvolvemento persoal 
e mundial. 

Nesto que acabamos de dicir xa hai moito de Deus, pero 
o Papa insiste nesto no capítulo V, onde estudia coma toda 
esta realidade do mundo, a maiores das interpretacións 
económicas e políticas que mereza, ten a súa causa no 
pecado de xente que foi converténdose en estructuras de 
pecado; é dicir, que a base de moitos pecados persoais 
irnos tacendo que o tuncionamento da sociedade se monte 
sobre do pecado e empuxe a novas pecados e abusos. De 
aquí a urxencia da conversión no plano persoal e no plano 
das estructuras; de aquí a urxencia da solidariedade no 
plano das persoas e dos pobos. 

Quizabes a parte máis frouxa da carta sexa o capítulo 
dedicado a ve-las posibles saídas ou aportacións necesa
rias para sair da situación. Para o Papa a lgrexa, que non ten 

solucións técnicas, cumpre ca seu deber propoñendo a 
doutrina social da lgrexa. Merece a pena fixarse na "9pción 
preferencial polos pobres" que Xoán Paulo 11 sinala como 
forma de caridade especialmente urxente neste momento, 
aplicada ás nasas responsabilidades persoais e sociais. 
Esta mesma opción polos pobres debera guia-las accións 
dos organismos internacionais. 

A nosa opinión 

- Estamos ante unha carta encíclica moi boa, anque no 
fondo pouco novedosa respecto á de Paulo VI. 

- A carta supón un afianzamento de todo o trabal/o polo 
progreso dos pobos aue se leva a cabo nalgúns sectores da 
/grexa . /so é evanxelizar, sen isa non hai evanxelización. 

- O futuro inmediato do naso mundo adivíñase preocu
pante; os grandes puntos de trabal/o que propón o Papa 
non están na mente dos que dirixe hoxe o mundo. 

- A carta, como todo documento deste tipo, renuncia a 
sinalar ca dedo a ninguén en causas concretas; esto quiza
bes sexa unha das causas que desvirtúa trabal/os deste 
tipo, que quedan cando máís en bos guíóns doctrínaís. Pero 
este é o método eclesial de aborda-los problemas. 

Edicións Xerais de Galicia 
presenta as primeiras navidades do ano: a novela finalista da IV edición do Premio 

(( Xerais,,; o número 32 da colección Xabar:ín; o primeiro título da colección 
Didáctica e unha novela de autor escocés en Extramuros Narrativa . 

VÍSPERAS DE CLAUDIA 
Manuel Guede Oliva 
Finalista Premio "Xerais" 

O SEGREDO DE CIBRÁN 
E OUTROS CONTOS 
X. A. Perozo 

A EDUCACIÓN MEDIO 
AMBIENTAL EN EXB 
EEE.MM. 
M.i C. Sánchez Carrera 

-------
MIVOZ 
Ron Butlin 
!En español) 

" 

REVISTA GALEGA DE 
EDUCACIÓN 
Publicación de 
Nova Escala Galega. 
Edición e subscripcións: 
Edicións Xerais de Galicia. 
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Caso Alúmina-Aluminio: o xuiz da a razón ós traballadores 

1. Os traballadores gañan unha 
batalla 

A sentencia da Maxistratura, agora 
apelada poi a empresa di ante do tribu
nal Supremo, declara "radicalmente 
nulo" o despido dos traballadores. 
Houbo non só bagoas de alegría, se
nón verdadeiros prantos de emoción 
en moitos deses homes ó coñeceren 
a sentencia: o seu. futuro, que para 
moitos era de fame, comenza a acfa
rarse. A empresa viuse abrigada a 
readmitilos. Atrás queda unha tre
mendcl campaña de prensa e T.V. en 
contra deles, marcando o son que to
caban os poderosos. Atrás queda 
unha forte presión para racha-la 
unión dos traballadores que, a pesar 
das moitas artimañas argalladas pola 
empresa, se mantivo fiel en bloque 
arredor do seu comité: así o demos
tran o continuo entendemento entre 
os cinco sindicatos que o compoñen 
e a solidariedade de tódolos que con
tinuaron traballando, cotizando 5.000 
pts. por traballador para a bolsa co
mún dos despedidos. 

Diante queda aínda a batalla ante o 
supremo. Pero a avogada laboralista 
lucense Esperanza López Silvosa, 
que colaborou na defensa, dinos que 
"non lle ternos medo ó supremo". Ela 
axúdanos cos seus informes a enten
der este conflicto que tantos medios 
de comunicación se esforzaron en es
curecer culpando ós máis febles: os 
traballadores. 

2. Unhas perdas que se volven ga
ñancia para a empresa 

Hay causas que fan pensar. 
- O precio do aluminio subiu 

O 
maxistrado O. José Manuel Pardo 

Manjón decano da maxistratura de 
trabal/o de Lugo deu a coñecer re
centemente a sentencia favora

ble para os 109 trabal/adores despedidos 
con motivo dos incidentes producidos coa 
presencia na factoría de Alúmina-Aluminio 
de parte dos bidóns que transportaba o bu
que CASON. 

desde o decembro pasado máis do 
30%. O 9 de decembro do 87 cotizá
base na bolsa dos metais de Londres 
a 909 libras a tonelada. O pasado 16 
de marzo a cotización estaba a 1.294. 

- Hai que ter en conta que o com
plexo Alúmina-Aluminio de San Ci
bráo, pertencente ó INESPAL {Indus
tria Española do Aluminio) é propte
dade do estado e das multinacionais 
Alcán (canadiense) e Pechineyt 
(francesa). 

A baixa da producción na factoría 
de S. Cibrao neste tempo supuxo cer
tas melloras no precio do aluminio 
que Alcán fabrica en Brasil e a Pechi
neyt noutros lugares. 

- Segundo informou o periódico A 
NOSA TERRA (dato que non foi des
mentido por ninguén) o día 14 de de
cembro, un día antes de que a em
presa anunciase a paralización das 
cubas, INESPAL cancelou un c9n
trato de 25.000 toneladas que acorda
ran exportar ó Xapón. Coa variación 
dos precios que tivo o Aluminio e a 
baixa do dólar, esto supuxo un aforro 
para a empresa de 10.000 millóns de 
pesetas. 

- Se ademais INESPAL (na que 
Solchaga manda indirectamente a 
través do INI) conseguise culpar ós 
tré;lballadores de " tumulto incontro
lado" e das perdas habidas pola para
lización das cubas (calculada en 
18.000 millóns de pesetas), cobraría 
esa cantidade das compañías asegu
radoras e o negocio para INESPAL, e 
máis aínda para Alcán e Pechineyt, 
sería redondo. De feíto, antes xa da 
paralización das cubas, INESPAL ini
ciara os trámites para reclama-la 
indemnización. 

- Non é temeridade sospeitar que 

a empresa e o goberno agardaban ou
tra gañancia máis: domesticar e aco
bardar ós traballadores da factoría de 
S. Cib.rao e a clase obreira en xeral, 
para facilitar novas reconversións. 

O alcalde de Vilanova de Lourenzá, 
na mariña lucense, manifestou a este 
respecto que o director do INESPAL 
dixera que "había que dar un escar
mento" cando empresa e traballado
res estaban negociando a reincorpo
ración ó trabal lo durante o conflicto. 

"Escarmento" que lles sería moi 
beneficioso, tendo en conta que xa 
antes do conflicto a empresa comuni
cara ós traballadores a súa decisión 
de reforma-las cubas nun prazo de 5 
anos, o que levaría consigo ur:iha re
ducción do emprego. 

Visto o visto, parécelle a este redac
tor que, baixo a aparencia de grandes 
perdas, o que puido supoñe-lo con
flicto de S. Cibrao foron grandes ga
ñancias para a empresa, se non fose 
agora o importante tropezo da sen
tencia favorable ós traballadores. E 
esto parecería claro a moita outra 
xente se non fose a tremenda cam
paña dos medios de comunicación 
que se botaron agresivamente en 
contra dos traballadores acusándoos 
de irresponsables e egoístas. Pero 
¿houbo tanta irresponsabilidade? . 
Recordémo-los feitos. 

3. ¿Un falso perigo? 

Na carta de despido que o 7 de xa
neiro pasado a empresa remitiu á to
talidade do comité de empresa, for
mado por traballadores da UXT, 
CCOO, INTG, USO e un sindicato in
dependente, a patronal acusaba ó co
mité de " promoción , participación 

(Pasa a pax. seg uinte) 
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activa e sostenemento de folga ife
gal ", así como de cometer outros ac
tos abusivos e ilícitos. 

A tese dos traballadores (cando 
esto escribimos non saíu aínda a sen
tencia xudicial sobre o despido do co
mité) é que en ningún momento 
houbo folga, senón simple evacua
ción ante unha situación de perigo e 
que entra dentro das súas obrigas 
como comité de empresa velar pola 
seguridade dos traballadores da fac
toría. Ademáis din que foi unha eva
cuación pactada coa empresa, anque 
esta despois dese marcha atrás. 

A situación de perigo non parece 
inventada polos traballadores á vista 
dos seguintes datos: 

1) No buque Casón encalado o 5 de 
xuño de 1987 morreron 23 tripulantes 
entre eles o capitán . 

2) Entre a súa carga ían dous reac
tores nucleares e gran cantidade de 
productos químicos altamente peri
gosos e con toda probabilidade resi
duos nucleares. 

3) A Xunta de Galicia ordeou no seu 
día a suspensión das faenas pesquei
ras desde cabo Fisterra ata cabo 
Vilano. 

4) A Delegación do Goberno en Ga
licia organizou como ben se recorda a 
evacuación de miles de persoas pró
ximas a Fisterra. 

5) As autoridades en ningún mo
mento previo á chegada dos camións 
ó complexo de Alúmina-Aluminio in
formaron do contido concreto da 
carga dos camións, o que creou na 
poboación pánico , oposición e quei-

xas, como se viu en Guitiriz e como 
manifestaron a maioría dos concellos 
polos que transcurriu o convoi . 

6) Por testemuñas no xuizo dun 
mariñeiro do Galerno, barco que 
transportou os bidóns embarcados 
en S. Cibrao , sabemos que o desem
barco desa carga no porto de Rotter
dam estivo acompañado de grandes 
medidas de seguridade con coches 
de bombeiros incluidos. 

7) O propio gobernador de Lugo or
deara o desaloxo das vivendas próxi
mas ó lugar de embarque como me
dida precautoria. 

4. ¿Folga ilegal ou evacuación? 

Ante esa situación a empresa e o 
comité dos traballadores negocian a 
oposición á entrada dos residuos na 
factoría e a evacuación en caso de 
embarque. Esta evacuación foi pac
tada coa dirección da factoría como 
quedou en claro n.o xuizo a pesar das 
primeiras negativas a recoñecer este 
feito por parte dos directivos. 

O pacto tiña estes puntos : 

1) Evacuación durante as tarefas de 
descargue e embarque. 

2) Certificación polo Gabinete de 
Seguridade e Hixiene Provincial de 
que durante a manipulación da carga 
non houbera verquidos nin fugas 
perigosas. 

3) Distanciamento do buque Ga
. lerno a unha distancia prudencial de 
10 a 12 millas. 

4) Reincorporación ó trabal lo. 

XAQUÍN MARÍN ---------------------.. 
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No xuizo quedou claro que a direc
ción calaborou co comité ou mandou 
colaborar para a construcción de 
atrancos ou barricadas que impedi
sen o acceso dos camións. 

5. A empresa cambia a unha postura 
intransixente 

Coa chegada do Sr. Montero desde 
Madrid , alto cargo de INESPAL, as ne
gociacións do Comité coa empresa 
durante o día 14 chegan a un calexón 
sen saída pola actitude intransixente 
de este señor, que rechaza acordos 
iniciais do director da factoría coco
mité no tocante á atencións das cu
bas da serie de electrolise. 

Este mesmo día 14, á noitiña, des
pois de embarcar os bidóns, os traba
lladores queren poñer fin á evacua
ción e poñen estas condicións : 

1) Certificación de que non que
daba perigo trala manobra de des
carga e embarque. 

2) Que non se produzan sancións, 
pois defenden que a súa evacuación 
foi legal. 

3) Que non se fagan descontos das 
nóminas de decembro. 

4) Que o barco (fondeado perto) 
non volva ó porto de partida. 

Era unha proposta de negociación 
que a empresa non atendeu cando o 
proceso nas fam·osas cubas podía ser 
atendido sen perigo da avaría que 
seica custou despois 18.000 millóns 
de pts. Pero a empresa xa se negaría a 
negociar. Todo axuda a pensar ou 
ben que según as súas contas e en 
contra das aparencias o peche das . 
cubas non debía ser mal negocio para 
lnespal· -sobre todo se conseguían 
cargar as culpas nos traballa
dores- ou ben que a postura dos di- · 
rectivos foi moito máis irresponsable 
que a dos traballadores. 

O xuiz de Lugo condenou á em
presa a readmitir ós traballadores por · 
despido " radicalmente nulo ". A ape
lación está no Tribunal Supremo. 
Quizáis entón o pobo poida pedir res
ponsabilidades ós que por unha acti
tude avariciosa ou por inutilidade xo
garon cos cartos de tódolos cidadáns, 
que terán que axudar probablemente 
a sufragar os gastos da recuperación 
do que se derramou. Quizáis entón 
quede claro o que xa cheira: que os 
" malos". obreiros eran años a carón 
de certos lobos con peles de ovellas. 

Xosé A. Miguélez Díaz 
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O CAMPO 

O futuro da producción de-carne de vacuno en Galicia 

O 
futuro da producción de 
carne en Galicia pasa, 
por unha banda, pala in-. 
tensificación da produc

ción con vacas de razas de carne 
nas áreas de montaña e nas zonas 
desfavorecidas; e por outra, pala 
recuperación do inmenso poten
cial productivo dos xatos tillos de 
vacas leiteiras, que na actuali
dade se exportan do país para ir 
cebar tora. 

Nos países . europeos a ceba 
dos xatos nacidos na explotación 
é un complemento fundamental 
na economía dos granxeiros (en 
Dinamarca chega a un 25%), polo 
que resulta incomprensible que 
os nasos pequenos productores 
de leite renuncien á producción 
de carne por simple comodidade. 
Probablemente, no futuro, coas 
cantidades de leite limitadas po
las cuotas, e debido á imperiosa. 
necesidade de incrementar os in
gresos das explotacións, a pro
ducción de carne valva ser unha 
actividade atractiva. 

Sobre desto compre facer un ha 
pequena reflexión. Se os cata
láns, aragoneses, rioxanos, etc. 
mercan os nasos xatos para ce
balos, tendo que pagar comisións 
a tratantes, transportes, soportar 
baixas e enfermidades dos ani
mais a causa das viaxes, etc., será 
porque é unha actividade renta
ble. E léxico supoñer que debe 
selo mais ainda facelo na propia 
explotación, xa que non ten nin
gún dos inconvenientes citados. 

Producción de carne con xatos 
procedentes de rabaños leiteiros 

A maior parte da carne de va- · 
cuno que se consome en Europa 
(un 70%) é procedente de ani
mais de razas leiteiras, vacas que 

. se sacrifican relativamente no
vas. A maioria das vacas darán 
un ha media de tres partos e xatos 
de raza pura ou tillos cruzados 
das vacas que se muxen. 

Un sistema de cria e cebo ren
table sería: 

Vaca de carne (Su/ de Galicia) 

1. Toma dos costros. É moi im
portante que os xatos recién na
cidos tomen os costras da nai o 
antes posible e sempre antes de 
cumplir as 6 h. de vida, xa que a 
partires dese período de tempo, a 
absorción de anticorpos dismi
núe rápidamente. A toma dos 
costras é o que vai facer qu~ o 
animal adquira defensas contra 
numerosas enfermidades; sen to
malos é caseque imposible que 
animal sobreviva. 'o leite da nai 
debe consumilo durante 4-5 días 
polo menos, ata o momento en 
que se podia entregará Central. 

2. Lactancia artificial. Consiste 
en sustituir o leite materno polo 
leite artificial, cara ó final da pri
meira semana de vida. Existen 
numerosos ensaios que amasan 
que os xatos responden bastante 
ben a cantidades fixas deste leite 
en pó diluidas en auga; outros, 
entroques, recomendan cantida
des de leite en pó crecentes, au
mentando segundo as semanas 
de vida ata a 4ª ou 5ª e disminuido 
posteriormente ata cesar o con
sumo entre as-8-12 semanas. 

A experiencia propia é que se 
poden usar sen problema 500 g. 
de leite eri pó repartidos en duas 
tomas diarias durante toda a lac-

tancia, gastando en total 30-40 
Kg. por cada xato; destetando ós 
2-3 meses de vida, cando o ani
mal xa é capaz de consumir 1 Kg. 
de concentrado por día. 

3. Fase de recria e cebo. Xa an
tes de realizarse o destete, com
pre que cos animais dispoñan 
constantemente de herba seca e 
auga libremente, aparte .de canti
dades crecentes de concentrado. 
Se o destete ten lugar na prima
vera, os ariimais poderian sair do 
pasto e mesmo ir paulatinamente 
disminuindo as cantidades de 
concentrado, co fin de que os ani
mais se alimenten únicamente 
con pasto durante os meses de 
abril , maio e xuño. Esto, que pode 
parecer extraño, é unha práctica 
común en Inglaterra, Irlanda, e al
gún centro de investigación ga
lega (Mabegondo). O número de 
animais recén destetados que 
pode soportar unha Ha. de prado 
de boa calidade e ben abonado é 
de 30, aproximadamente. No 
caso de que non sexa posible fa
cer pastoreo, pódese levar ós xa
tos a herba ó comedeiro , anque 
esa herba non adoi ta ter tanta ca
lidade coma a que se pasta direc
tamente. 

Durante o ·vran compre sup ~e

(Pasa a páx. seguinte). 
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mentar ós animais con cantida
des de concentrado (1,·5-2 Kg. 
aproximadamente por animal
día). Por outra banda, os xatos 
son animais que valoran moito os 
ensilados; en países coma lng~a
terra ou Irlanda, durante á época 
que non hai pasto, a base da ali
mentación consiste no en si lado 
de herba de alta calidade. Se
gundo experiencias levadas a 
cabo en Mabegondo, os xatos po
de rían cebarse no noso país -
aparte do composto e a herba 
verde- con uns 4.000 kg. de ensi
lado e 1000 kg. de concentrado, 
segundo os animais naceran en 
outono ou primavera, e se sacri·fi
casen entre l2-14 meses. 

Desgraciadamente, os gandei
ros galegas dan lle moi pouca im
portancia á herba como alimento 
dos xatos, cando, aproveitándoa 
no seu momento óptimo, é un ali
mento de primeira calidade. 

, Desde o punto de vista da léxica 
económica, en Galicia non ten 
ningún sentido imitar os sistemas 
de cebo empregados en Cata-
1 uña, en base a grandes cebadei
ros e alimentacións artificiais. 
Nós debemos buscar o naso pro
pio modelo en base a pequenos 
cebadeiros e produccións das 
nosas terras (herba e millo). 

Producción con vacas de razas 
de carne 

Actualmente este tipo de pro
ducción de carne está ligado a 
explotacións atrasadas e ás zo
nas mais desfavorecidas. A me
llara do nivel de vida de extensas 
zonas de Galicia que non entra
ron na producción deleite, vai de
pender do aumento de produc
ción de carne con razas especiali
zadas e, polo tanto, do incre
mento do número de vacas por 
explotación, que na actualidade é 
moi baixa. 

Trátase de correxir que cada 
vaca paira tódolos anos e que 
teña un xato viable. O obxectivo 
de conseguir que o cen por cen 
das vacas teña un xato por ano é 
imposible de acadar, xa que sem-

. pre quedan animais valeiros, xa
tos que marren, etc.; pero debe
mos esforzarnos porque sexa o 
mais alto posible, esto e, arredor 
dun 90%. Para rentabilizar a ex
plotación compre que o parto 
teña lugar nunha época axeitada; 
que en contra do que opina moita 
xente non é primavera, senón o 
outono e final do inverno. Os par
tos da primavera teñen o incon
veniente de que as vacas produ
cen nesa época. unha cantidade 
excesiva de leite, e preséntanse 
con frecuencia diarres dificeis de 
cortar; ademais, cando o xato xa 
é capaz de pastar ven o verán, co 
que a oferta de pasto redúcese ou 
anúlase. Cos partos na primavera 
serodia ou en pleno verán, o ante
rior problema agrávase, pois os 

Vacas en pastoreo nunha zona de Montaña 

pastos están baixo mínimos. 

Os partos de outono adoitan 
ser mais interesantes, pois permi
ten acadar un mais elevado peso 
vivo ó destete, anque teñen o in
conveniente de que durante o in
verno hai que facer unha sup~e
mentación mais intensa das va
cas con concentrado (2-3 kg. va
ca/día durante 90-120 días), co fin 
de sortear a producción de leite 
das vacas e permitir que a vaca 
valva quedar preñada en pleno 
inverno. Nos partos de fin de in
verno, tal suplementación non é 
imprescindible xa que é a propia 
producción de herba, en plena 
forza, a que permite cu.brir tóda
las necesidades alimenticias da 
vaca sen necesidade de sup~e
mentación . 

O destete debe facerse entre os 
·6-8 meses co fin de permitirlle á 
nai recuperar peso, de cara ó pró
ximo parto e lactancias. Despois 
do destete os animais pasan ó ce
badoiro, no que poden levar o 
mesmo réxime alimenticio que o 
descrito para os xatos de razas de 
leite ensilados, herba seca ou pa
lla e concentrados) . A grande 
ventaxa destes animais é que os 
seus índices de crecemento e 
conversión dos alimentos en 
carne son moi superiores ó das 
razas non especializadas. 

Un matadeiro para as cooperati
vas 

En Galicia prodúcese carne de 
excelente calidade, sen hormo
nas e sen finalizadores; cal id ad e 
que ós productores pouco lles re
porta, debido a que é un sector 
totalmente desartellado, xa que o 
cooperativismo prácticamente 
non existe aquí. Afortunada
mente estanse a abrir novas pers
pectivas gracias á posibilidade 
que a Mancomunidade de Muni
cipios de Ferrolterra ofrece ás 
Cooperativas de explotar o mata
deiro comarcal co fin de que os 
gandei ros cooperativistas ga~e
gos poidan contar cun instru
mento que lles permita racionali
zar o sistema de ~omercialización 
da carne. 

Eloi Villada 

. l 
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MOCIDADE 

CONSELLOS DA XUVENTUDE ¿ VOCEIROS DA MOCIOADE? 

- X osé Manoel López Gallego: Pulso á Estructura Social ~ 
Este rapaz lucense, que non pasa do cuarto de século, 

estudante na EUETA (lnxeñeiros Técnicos Agrícolas) e 

representante de alumnos na súa Xunta de Escola, 

vencellado á ERGA e ó CAF, membro do MESCAL, e respon

sable de mocidade no consello local do BNG, é todo un 

indicativo da nova mocidade galega que latexa con forza en 
percura dunha sociedade mellor. 

- Xosé Manoel, estase a talar 
moito do Consello da Xuventude, 
mais, ¿que é realmente? 

- Ben, é unha especie de institu
ción recoñecida polos que mandan. 
Será un consello, si, nel haberá xóve
nes, mais non é da xuventude 
lucense. 

- ¿Como foi convocado este 
Con sello? 

- A min comentáronmo a nivel per
soal, sen convocatoria como tal. En 
canto ás convocatorias oficiais, foron 
feitas catro meses despois de for
marse unha xestora no meirande 
oscurantismo. 

- Lego, ¿pensas que non houbo 
unha convocatoria aberta, transpa
rente, con suficiente información? 

-Non. 

- ¿A que foi debido esto? 
- De certo non sei. Pero sei que en 

tódolos sitios que se intentou facer un 
consello local, obrouse do mesmo 
xeito. En moitos sitios esto voltouse 
en contra deles, porque había xa 

·un ha estructura de participación da 
Mocidade na vida social; ademáis, 
neses lugares, o asociacionismo xu
venil está moito máis asumido, e, polo 
tanto, tómase máis en serio do que se 
toma aquí , en Lugo. A proba está en 
cidades como Ourense. 

- Na nosa cidade, ¿Poden ser cul
pables desto os políticos locais? 

- A pesares de que algún dos parti
cipantes no consello talaba de que 
éste non debería estar influenciado 
políticamente, ese mesmo grupo 
forma parte dunha executiva na que 
priman as tendencias políticas sobre, 
por exemplo, as culturais. O mellar 
trabúcome, pero sería porque aínda 
non din descifrado o significado das 
siglas dalgunha destas " asociacións 
xuvenís". 

- Hoxendia, e tal a como está o 
noso consello da xuventude, ¿cal é a 
súa representatividade real?. 

- Non se pode pretender que sexa 
representativo cando as asociacións 

Estivemos a talar con el sobre o Consello da Xuventude de 

Lugo, e doutros temas vencellados á vida local. 

O NOSO LUGO DE HOXE 
Según a peculiar visión de Xosé 

Manoel 

Concello: Museo paleontolóxico . 
Cultura Popular: Sen contar co pobo 
Deportes: Si , pero ¿ónde? 
Transporte público: A cova do interno. 
Zonas verdes: ¿Onde? 
Tráfico: Que non te collan de parto na 
Praza Maior en horas punta. 
Seguridade Cidadana: ¿De noite ou de 
día? 
De día: Qué medo! 
E de noite: Asta os " chorizos" fican na 
casa. 
Limpeza das ruas: ¿ Hai ruas? 
Residencias de estudiantes: E a primeira 
nova que teño . 
Prensa local: Parcial. 
Emisoras locais: Como os anteriores, es
quecen ós estudantes, salvo raras 
excepcións 

Vicente Quiroga: Simplemente non me 
"mola" . 
Varela Flores: Demasiado español para 
ser un bó galeqo. 
Ramón González: Desque se foi do meu 
barrio non bachean as ruas. 
Caharro P.: Home pequeno , fol de veneno 
Marije Díaz: Psss ... EG. 
Aniceto Codesal: Nuevos tiempos. 

e organizacións nacionalistas (que 
por certo , non nos deixaron integrar) 
tivemos que contactar con perto de 
trinta asociacións ou organizacións 
que non están integradas por desco
ñecer todo o proceso de constitución 
do consello. E cando falo de asocia
cións, falo de colectivos con autén
tico peso específico, como o " Valle
lnclán " , o "Clavicembalo ", ou vaca-

lías da mocidade en sindicatos como 
INTG ou as Comisións Labregas, que · 
supoño que ninguén pode dicir que 
son asociacións pantasmas. 

- ¿Calé, lego, a vosa postura con 
respecto ó consello? 

- A nasa postura, por suposto, é a 
de participar, por moito que se teña 
dita e talado en senso contrario na 
prensa ou na mesma asamblea cons
tituinte. Non percuramos nen un con
trol nen un dominio do consello . O 
consello chámase " da xuventude" 
porque é da xuventude e de ninguén 
máis, polo tanto é necesario levar a 
cabo as accións necesarias para que 
este consello albergue ó maior nú
mero de colectivos xuvenís , e unha 
vez conseguido esto, concienciar a 
estos colectivos da importancia da la
boura que deben desenrolar dentro e 
fara do consello, de cara á mocidade. 

- Agora que xa sabemos mais ou 
menos como é o Consello da Xuven
tude de Lugo, ¿cómo pensas ti que 
debería ser en realidade? 

- Ten que ser unha can le de reivi·ri
dicación, participación e integración 
da mocidade na vida social local , e 
unha fonte de información e asesora
mento dos temas que nos afectan e 

. nos preocupan ós xóvenes lucenses. 

- Poñámonos no suposto de que 
por fin se constitue un consello rural; 
representativo, e en condicions de 
desempeñalas suas funcións: ¿cales 
serían as accións a levar a cabo? 

- Un consello que se preciase de 
se-la voz da mocidade luguesa, ia ter 
moito que dicir e que facer , escomen
zando por recuperar os locais desti
nados á mocidade (antiga OJE, zona 
de FRIGSA, etc ... ) que hoxendía están 
infrautilizados, namentres que os 
grupos musicais modestos ou os de 
teatro , teñen que mendigar un " ro
cho" calquera. 

Tamén hai moito que facer no 
campo do emprego xuvenil , da pro
blemática da muller, etc. E dun tema 
que me preocupa moito, do que esta
mos fartos de ir falar, pero que moi 
poucos coñecen verdadeiramente, 
que é a obxección de conciencia. 

Alexandre Martín 
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Amigas e amigos: 

Voltamos de novo a conquerí-la vosa solidariedade na von
tade de Paz, Xusticia e Liberdade que todos nós queremos para 
Latinoamérica. 

Neste intre, trátase dunha causa ben sinxela: 

O COSAL de LÚgo é moi pequeno, por isto necesitamos de 
todos os que: SABED ES e SENTID ES no fondo de vós, que o que 
hoxe se está a xogar eri Centro América, non é un problema 
rexional, máis ou menos lonxano, politizado, ideoloxizado, 
economizado .. . 

Non, é o estarzo, sobrehumán , moitas das veces, duns irmáns 
nasos por acada-la Liberdade: 

A responsabilidade da sua dignidade 
A posibilidade de busca-lo seu xeito de vida 
O dereito a ser LIBRES. 
Por iso chamámoste a ti, para que sumes o teu estarzo ó noso, 

para apoiar dalgún xeito esa esperanza, que dende o outro lado 
do mar, chega tan fondo ata nós. 

Sabemos que ti a~oparás como facelo, con todo, dámosche 
unhas pistas por se poden valerte: 

- Uníndote a nós. 
- Participamos nas campañas que a diferentes niveis se van 

facendo. 
- Suscribíndote a Barricada, a revista que informa dende 

Nicaragua (Barricada apdo. 9542 Barcelona) 
- Facerido a tua aportación económica á canta do COSAL. 

Para poñerte en contacto connosco, podes facelo ós teléfo
nos de Lugo: 36 01 66- 2112 75- 22 22 27 

ou ben en~ Piugos nº 15;no km. 2 da carretera de Portomarín . 

Esperamos e agradecemos a túa participación solidaria. 

Nesta ocasión. a axuda que nos piden é concreta 

coma sempre: 

Cremalleiras 

Agullas de coser 
Fios 

Esta é a nasa campaña de agora. 
Témonos que facer con cantas agullas 
grandes, pequenas, grasas, miudas ... poidamos 
cremalleiras de plástico , metal . longas. curtas .. . 

cantas máis ... ¡mellar! 
E Fios brancas, verdes. roxos , marelos. mauros ... 

e,.O.S.A.L 
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.------------------------AS DROGAS 
A familia e as drogas (2) 

, A familia en crise 

Hai xa tempo que se di que a familia está en 
crise, o que polo menos é certo entendendo por 
esta crise a evolución á que a familia está sendo 
sometida nos últimos tempos, anqueas suas fun
cións fundamentais sigan inamovibles. Ata agora 
o pai traballaba tora da casa e a nai permanecia 
ad icada ás " su as labores", entre as que a 
" crianza dos fil los" era a tarefa fundamental. Ac
tualmente o home segue traballando tora e, cada 
vez mais frecuentemente, faino tamén a nai. 

Desta maneira, funcións que ata fai pouco de
sempeñaba o "grupo familiar" son sustituidas 
por outros grupos, como é a organización do 
tempo libre, a instrucción , a educación , etc. Cada 
vez mais, é a sociedade a que intervén de forma 
mais directa na educación dos tillos. Os prob~e
mas do entorno familiar interveñen en maior ou 
menor medida no uso e abuso de drogas. Non 
quere· isto dicir que unha deficiencia no grupo 
familiar .. supoña necesariamente como conse
cuencia o uso das drogas, pero pode levar a elo. 

Elementos da familia que levan ó consumo de 
drogas 

1. Unha excesiva proxección dos pais nos ·fi
llos; ou sexa, pais que queren que os seus tillos 
fagan ou se · convirtan no que eles quixeran ter 
sido ou realizado. Tratan de satisfacer as suas 
propias frustracións por medio dos seus fil los. 

2. Parellas inestables, conflictivas, que xeran 
climas de tensión e desasosego; o que repercute 
negativamente nos fil los. 

3. Exceso de protección que coarta a autono
mía persoal e da lugar a sentimentos de inseguri
dade e inferioridade; ou ben a actitudes excesiva
mente ríxidas que bloquean o desenrolo das pro
pias capacidades do filio. 

4. A falla de diálogo e comunicación entre os 
diversos membros, así como as carencias afecti
vas favorecen a falla de crecemento persoal e dan 
lugar a rasgos de inmadurez e capacidade para 
enfrentarse ás s'ituacións diarias. 

5. Tendencia dos p~is ó uso de todo tipo de 
drogas legais coma o tabaco, o alcohol e as pasti
llas para adelgazar, píldoras para durmir, etc. lsto 
vai ser motivo de imitación por parte dos fil los, o 
que pode levalos cara un consumo posterior de 
drogas. 

A actitude correcta dos pais 

Visto o que víñamos dicindo, resulta funda-

Os pais son modelos de imitación para os tillos, deles aprenden os 
bós e os malos hábitos 

mental que a familia traballe na prevención do 
consumo de drogas, potenciando a comunica
ción e o diálogo dos fil los, convertíndose en mo
delo para eles, mostrándolles mais afecto e 
apoio, etc. 

É moi importante que os pais estén atentos ós 
procesos e cambios polos que atravesan os fil los, 
valorando e mellorando a relación que van esta
blecendo con eles, preocupándose pola sua con
ducta e as diferentes actitudes respecto das suas 

. actividades dentro e tora da casa; así os pais 
podrán atallar os problemas a partires dos pri
meiros síntomas, como poden ser o cambio de 
caracter e aspecto, alteracións no apetito e no 
sono , novas e diferentes amistades, pasotismo· 
ou falla de motivacións, etc. 

¿Cal debe ser, pois, a actitude dos pais? 

- Non tomar unha postura alarmista. 
- Evaluar a dimensión do problema. 
- Facerlle frente. 
- Aumentar a comunicación e o diálogo. 
- Gañar a confianzado tillo. 
- Ofrecer responsabilidades e participación 

na dinámica familiar. 
- Participar xuntos en actividades. 
- Dialogar sobre do tema con coñecemento 

deste. 
- Adoptar unha actitude comprensiva. 
- Buscar.solucións conxuntamente. 

Manolo Varela Veiga 
Dtor. do Centro de Drogodependencias de Lugo (ALIAD) 
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Poderiamos ser campeóns 
Non me retiro ó Celta, que anda 

ben alto, nin moito menos ó De
portivo, equipo dos meus entu
siasmos adolescentes; quera re
ferirme á nosa lingua, como cóm
pre nesta sección. Os galegas po
deriamos, coa nosa tala, ser cam
peóns dos idiomas españois, 
agás, claro está, do castelán. A 
porcentax~ ou tanto por cento 
dos galegas que falámo-lo noso 
idioma é meirande cá doutras 
partes de España. 

Por exemplo, de cada cen habi
tantes de Cataluña, soamente se
senta (60%) talan catalán. Pero 
coidadiño, non nos enganemos: 
os cataláns talan máis catalán cós 
galegas galega. O que sucede é 
que al í hai moita xente de fóra, 

inmigrantes do resto de España, 
que adoitan talar castelán. 

Un caso máis claro haino no 
País Vasco ou Euskadi, onde o 
eusquera ou vasco só o tala o 
25%, causa que é debida tanto á 
inmigración,canto (e aínda máis) 
á dificultade para aprenderen esa 
misteriosa lingua. Nas illas Balea-
res tala catalán o 75% e en Valen
cia o 50%. Caso este semellante ó 
de Galicia en canto ó pouco apre
cio que tan os burgueses do 
idioma propio. 

Segundo diversas enquisas, o 
galega talámolo de 75 a 80 per
soas de cada 1 OO. Po ida que estas 
cifras estean algo avultadas (si , 
vulto en galega, coma en latín, 
évos con V). Pero, con todo e iso, 

non somos aínda campeóns. Por
que o catalán fálano case que tó
dolos tillos de Cataluña, sexan 
"payeses" (campesiños) ou xente 
urbana e burguesa. Teñen orgu
llo polo seu idioma. 

En cambio os galegas urbanos 
teñen a menos talar galega, por
que lles parece pouco fino. Aínda 
máis: obreiros, labregos e mari
ñeiros foron escolarizados e ás 
veces educados en castelán, 
rompendo .así coa propia tala, 
que non se cultivou, e que eles 
empregan (nós empregamos) 
cun certo aquel de inferioridade. 
Échevos unha verdadeira mágoa. 
Non somos campeóns e ¡que non 
descendamos! Deus o faga 
mellar. 
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A pequena igrexiña desafía á gran torre que se 
ergue ata o ceo com'a un poder omnipotente 
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