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¡O campo ... outra vez o campo!
campo en Galicia podería ser novidade
cada día, porque cada día se dan nos
seu~ catro co~tados unha chea de feítos
e c1rcunstanc1as que converten en rechamante o ir e vir de cada día da xente labrega.
Cando se olla o agro galega con olios europeus -e
así parece que nos abrigan a olla/o agora-, case
todo se va/ve curioso, anormal, noticiab/e.
No obstante, nestes últimos días déronse varios
feítos que poden ter un especial significado para a
evolución do campo galega. En primeiro lugar a
medida adoptada para reducir e racionaliza-la producción agraria, consistente en favorece-Ja xubi/ación anticipada dos trabal/adores do campo ós
55 anos. Esta medida acordada por tódolos países
do Mercado Común para os países membros que
o desexen aplicar, anque poda favorecer a determinados agricultores e ó conxunto da agricultura
europea, tende a frea-/o desenrolo productivo de
zonas coma Galicia, onde o naso progreso consiste en desenrola-las posibilidades reais e normais de ampliar enormemente a productividade
agraria. De momento aínda non se procedeu á
aplicación deste acordo; cando chegue ese día, o
lector de IRIMIA terá unha cumprida información ó
respecto.
Outro feito é o acordo a que chegaron a Conse1/ería de Agricultura e 20 entidades bancarias para
que se /les poda pagar inmediatamente ós labregos, unha vez cumpridos os requisitos que marcan as normas, subvencións palas vacas sacrificadas nas campañas de saneamento oficial. A medida parécenos l:xJa, elemental, para facilita-las
causas nunha tarefa coma a do saneamento, que
non está resultancb nada cómoda para as economías labregas, realmente xa ben achicadas por
moitos outros conceptos. Cómpre aumentar tódolos elementos que fagan viable e rápido o plan de
saneamento, causa na que, coma noutras moitas,
estamos descolgados en relación a outras zonas
do estado español.
Tamén habería que estar ó tanto sobre as anunciadas inversións por parte do FEDER (Fondo Europeu de Desenrolo Rexional), para o desenrolo
das zonas de montaña que afectará ó 3(Jfo da superficie de Galicia. Vías de comunicación e reelectrificación levaranse a maior parte deste programa.
A pesares da amplitude da medida, un ten a impresión de que nos atopamos diante dunha ve/la
peza social, o campo galega, á que se lle tentan
poñer mendas, por un lado e polo outro, para que
non deixe en coiro ós homes e mulleres que o
trabal/an. No canto destes mendas e remendos
que parecen nunca dar batido co mal, habería que
ir cara a proxectos moito máis ambiciosos, con
moito máis futuro, coma o do Plan Oseo&-Eo que
presentamos neste mesmo número de IRIMIA.

O
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"UN LIBRO, UN AMIGO" é a adicatoria desta
Xornada do Libro (23 de abril). Urxe un esforzo
por achega-los libros ó noso pobo; mesmo nas
Delegacións de Cultura hai unhas Bibliotecas,
chamadas de préstamo que poden levarse a todolos lugares, cumprindo cunhas normas de
conservación dos lotes.

UN ALBUM: "INSTRUMENTOS MUSICAIS POPULARES GALEGOS" ven de ser presentado
polo Grupo Didáctico-Musical de Gaitas e Zanfonas da Universidade Popular de Vigo. Son tres
discos que soportan unha grande labor de recuperación da nosa música tradicional. Estos instrumentos musicais son o eixo do trabal lo diario
deste colectivo de artesáns, entre os que irnos
sal ientar a Antón Corral.

MAIS DISCOS, son os que están a grabar varios
grupos como Brath e Na Lúa, que estiveron estas
semanas afinando en Portugal, ou o grupo do
Carballiño , Alecrin que o fixo na Bretaña francesa. Máis perto de nós, tamén van a grabar os
grupos de rock: Os Resentidos e Siniestro Total.

A PRIMEIRA XUNTA constituiuse o 18 de abril
do 78, moito chovéu en Compostela desde
aquela, e moito queda aínda por facer. Segue
habendo unha forte distancia entre as institucións da autonomía e o noso pobo, mesmo no
uso do noso idioma; asemella moitas veces que
talamos línguas distintas. Só os grupos minoritarios nacionalistas están facendo unha política de
base.

VISITAMOLA EXPOSICION de XOSE VAZQUEZ
CEREIJO, un dos grandes pintores galegas des-

XAQUIN MARJN

tes anos. As suas teas recorren o noso país : Lugo,
Santiago ..., e as suas cores queren abrilo diálogo
cos visitantes. Residente en Madrid, o pintor é
sobriño do gran poeta Pimentel, e un dos grandes
adrr:iiradores da sobranceira pintora galega que é
Maruxa Mallo.

OUTRO PRIMEIRO DE MAIO, sen Leido Consello Galego de Relacións Laborais, que se está a
facer sen a participación dos sindicatos nacionalistas, iso que o proxecto tala de que a tal lei
servirá de canle de diálogo entre Sindicatos Empres~rios- Administración.

MAIS DE DOUSCENTOS MIL PARADOS na
nosa nación é unha aldraxe que non ten remate,
mentres a insolidariedade sexa o motor da economía deste Estado. Estánse a pechar industrias
coma Sidegasa, Mafriesa, etc, mentres que o goberno adica douscentos mil millóns á Banca Catalana, seiscentos mil millóns para sanear Humasa e despois entregala a Sociedades privadas,
vintesete mil millóns para solucionala crise da
Caixa Rural de Xaén .. .

O CENTRALISMO TAMEN ASOBALLA O FUTBOL GALEGO. O Celta quedóuse sen entrenador,
pois Maguregui fóise para o Atlético de Madrid,
mais isto non remata cos folgos do Celtiña, que
segue gañando ós grandes: á Real, ó Barcelona,
ó Atlético ...

O OITAVO CENTENARIO DO PORTICO DA
GLORIA, a meirande xoia da arte galega, obríganos a estuda-la historia e ós creadores da nosa
terra. Así, o Mestre Mateo que creóu toda unha
escola de canteiros, que non só traballaron en
Compostela, tamén nas rutas do románico de
Ourense e de Lugo, porexemplo na lgrexa de San
Xoán de Portomarín, que nestes días lembraron
os 25 anos do asulagamento da vila, do que se
libróu a fermosa igrexa románica.

UNHA DAS RAZONS DA FOLGA DOS MESTRES foi o desamparo que sofren legalmente no
desenvolvimento das súas actividades: excursións, deportes, visitas culturais, etc. Hai varios
casos de mestres indefensos ante a xusticia por
problemas que padecen os nenos: Guntín, A Póboa ..., si a Consellería non os ampara con seg·u ros axeitados.
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¿A ONDE VAS, IGREXA?
É unha causa ben sabida de todos: en comparanza co
número de cregos que noutros tempos saían dos seminarios, o de agora non é nada. As "/aradas" de 40 ou 50
cregos por ano e por diócese correspóndense agora 4 ou 5
no mellar dos casos. E xa se ve, onde antes había 8 ou 1O
curas para atender unha comarca, agora teñen que se ir
amañando 2 ou 3.
Nestes últimos anos notouse unha pequeniña mellaría, e
hai bispos curas e cristiáns que soñan con que, daquí a non
moito tempo, os seminarios va/van estar cheos de rapaces
e mozos; as parroquias, ben atendidas por moitos curas, e
se colla un respiro despois deste tempo de afogamento das
vocacións polo que estamos pasando . .Parécenos que_se
debe dubidar moito deste saña, parécenos que cómpre xa
pensar e loitar por outra lgrexa.
¿Por que hai menos curas?
O sinal de que estamos ante un ha pregunta complicada e
de que non é doado acertar coa resposta, é que hai moitas
respostas, e poida que todas teñan algo de certo, e que
ningunha delas acerte de todo coa verdade.

¡·

Para algúns non hai curas agora, porque esto non ten
amaño, cada un fai o que quere, xa non se sabe o que é ser
cura, os curas andan a todo menos a ser curas, etc. Para
outros todo é cuestión de celibato. Se se poidesen casa-los
curas, haberíaos a fartar. ¡Ca ben que viven! Outros din que
para o tempo que botan de estudio, a paga que /les dan non
enche o olio a ninguén. Outros afirman que co mal exemplo
que están dando as comunidades cristiás é difícil que os
mozos se sintan chamados a serví/as. Outros razonan dicindo que por fin se descubrí u que ser cura é un servicio, e
que para isto de servir nunca houbo moitos voluntarios. En
fin, tamén hai quen di que curas hainos abando, e que aínda
sobran algúns dos que hai.

Ahondando no dito
¿Que dicir a todo isto? Xa deixamos dita que todas estas
razóns teñen algo de verdade. O noso ver, desde lago,
algLJnhas teñen moita máis verdade ca outras.
E certo que as nasas sociedades se fixéron menos crentes; a súa crencia non estaba ben baseada en convencementos; perdeuse fe, e en ambientes menos crentes costa
máis que prenda a chamada a ser curas.
É certo que os crentes deron en descubrir que un pode
chegar a ser excelente cristián sen se meter cura, causa
qu~ noutros tempos non se vía así.
E certo que esta nosa sociedade deu en poñe-la felicidade na bundancia das causas que se teñen, e non no estilo
e forma de telas, e menos aínda en servir para que outros
teñan causas necesarias e sexan persoas felices.
É certo que se descubríu, ¡por fin!, o bonito e santo que é
o amor compartido entre un home e unha muller.

No tempo das medras
Os feítos están aí. A realidade da lgrexa hoxe é esta.
Moitos dubidamos, xa o dixemos, de que se poida volver ós
tempos vellos. E atrevémonos a dicir que realmente non era
bo para a Jgrexa que houbese tantos curas -enténdaseme
con fondura a afirmación-, e que esta realidade de hoxe
pódesenos converter nunha gran oportunidade para
retace-Ja lgrexa, para retace-la presencia dos cregos ne/a,
para retace-Jo estilo das comunidades cristiás. Estaríamos
ante un tempo de medras, ante un tempo de avances e
me/loras, pero ¿haberá o/los para a/bisca-lo porvir?.
Seguiremos talando do asunto

Moito cambiaron os curas ...

Tempo de Páscoa
Realización prototípica
A vida está feita de moitos interrogantes. Hai
que dar resposta ás inquedanzas máis fondas do
noso corazón. ¿Qué facer? ¿Cómo actuar?
¿Cómo enfrentarse cos problemas? Hai quen colle solucións fáciles que non comprometen en
nada; outro.s queren facer un cambio radical
tanto nas personas como.nas institucións.
O que se confesa cristián trata de buscar luz en
Xesús Cristo; non para reproducir literalmente o
que El fixo, senon para vivir nós hoxe as súas
actitudes e posturas. "Xesús non somente é a
concretización da oferta divina de amor ó home,
senón que é tamén a realización prototípica, Stl. prema e perfecta da resposta humana de amor a
esta oferta divina''.
O encontro de cada domingo con Xesús
Unha persoa non se fai nun día. Está-se facendo toda a vida. Xesús foise realizando como
home a medida que se foi encarnando na vida un
día e outro día.
A celebración de cada domingo axúdanos a ir
medrando no noso encontro persoal e comunitario con Cristo. A Palabra de Deus fórzanos a dar
respostas en profundidade ó compromiso que a
vida nos vai pedindo. Comulgo con Cristo para ir
facendo miñas as súas ideas, as súas actitudes,
de tal sorte que chegue un día en que sexa Cristo
quen viva en mine por min.
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PANAMA: EE.UU. contra o xeneral Noriega~----_,..___
s acontecimentos en Panamá
estanse a suceder de présa
tra-los intentos de botar do
poder a Manuel A. Noriega.
Sen dúbida, cando estas letras saian
á luz, xa terán sucedido causas
novas.
Primeiro Acto: O presidente da República, Eric Arturo Delvalle fai público -a través dun video grabado na
Nunciatura Apostólica- a destitución
de No riega, xefe das Forzas Armadas.
Segundo Acto: O propio Presidente
é quen sae do seu cargo, entramentres Noriega recibe o respaldo dos mil ita res panameños.
Terceiro Acto: Unha chea de esceas
-sen rematar ainda a sesión-. Comenza o acoso ó home forte de
Panamá.
Protagonista principal nestas esceas: Reagan e a Administración Republicana, alentando a " Cruzada Civili sta" e, sobre de todo , acogotando
fin anci eiramente ó pais , que tamén
depende monetariamente do dólar (a
moneda de uso en Panamá). Noriega,
aillado internacionalmente, ten que
facer frente tanto ó bloqueo económico, como á oposición interna de
amplios sectores das clases altas, así
como a sectores populares apretados
polo colapso económico .
Na súa busca dun goberno acomodaticio ós seus intereses, Estados
Unidos deu a Noriega a posibilidade
de converterse nun lider aritiimperialista e nacionalista, reivindi-

O

Panamá, en Centroámerica, ten 77.326 Km2

cando a figura de Ornar Torrijas. Ata
sectores das comunidades de base
da lgrexa escomenzan a percibir que
o que se está a dar en Panamá é un ha
auténtica conspiración contra os intereses nacionais do Canal, e contra o
papel pacificador e latinoamericano
que Panamá está a xogar en Centroamérica
Unha plataforma militar

A presión norteamericana sobre da
situación panameña non só ten o telón de fondo económico representado pala devolución do canal no ano
2000; ten tamén implicacións de índole militar e político-militar relacionadas con toda a zona caribeña.
A corto plazo: O actual goberno panameño representa un obstáculo
para a política de Washington, dada a

e 1.840.000 habitantes

súa posición activa en favor do cese
da axuda a "contra" nicaraguana e en
favor de Contadora.
A longo plazo: Toda a actividade militar estadounidense en Centroamérica veríase afectada, xa que .o "Tratado Torrijos-Carter" leva consigo a
desaparición das bases militares USA
en Panamá, a partir do 31 de Nadal de
1999.
Panamá xa pasou de ser "un país
aparte" para entrar en todo o drama
Centroamericano, con toda a súa
complexidade, onde, unha vez máis,
se manifesta que os intereses yankis
aparecen en primer plano. Eles constitúen o eixo da trama, deixando cativas outras tramas e contradiccións
internas, que tamén as hai, pero que
as propias maiorías centroamericás
teñen que resolver.
Alfonso Mascuñana

EJicións 'Xerais Je Galicia

·

presenta as primeiras navidades do ano: a novela finalista da IV edición do Premio
"Xerais"; o número 32 da colección Xabarín; o primeiro título da colección
Didáctica e unha novela de autor escocés en Extramuros Narrativa.
REVISTA GALEGA DE
EDUCACIÓN

AEDUCACIÓN MEDIO
AMBIENTAL EN EXB
EEE.MM.
M.1 C. Sánchez Carrera

VÍSPERAS DECLAUDIA
Manuel Guede Oliva
Finalista Premio "Xerais"

Publicaciónde
NovaEscala Galega.
Edición-e subscripcións:
Edicións Xerais de Galicia.
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OSEGREDO DE OBRÁN
EOUTROS CONTOS
X. A. Perozo
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MI VOZ
Ron Butlin
(En español )
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IV Asamblea de Cristiáns Galegas

Os laicos na lgrexa. A mullere o feminino

N

as vésperas da Semana Santa, o
pasado 26 de Marzo, celebrouse
en Santiago a 4ª Asamblea de
Cristiáns Galegas. Foi unha
asamblea "de recuperación", a xulgar
pola boa afluencia de xente, en relación
coa escasa das dúas edicións últimas e o
bo comenzo que tivera vai para catro
anos. Non embargantes, houbo ausencias
significativas, debido á coincidencia da
data con outras convocatorias (Compañía
de María, Movemento Junior, .), á cercanía
da asamblea de "Encrucillada" (que este
ano convocou a moita xente), e tamén sen dúbida- ó escaso eco que ten en certos sectores da mesma lgrexa, ós que, porén , está unida por vencellos fortes . Por
outra banda, resultaba sumamente grato
ver como a maioría dos participantes eran
leigos, xente de base, facendo honor ó
lema da convocatoria deste ano.

X. Luis Cortés

Tamén é rica a realidade da parroquia
do Cristo da Victoria en Vigo, cun activo
Con sello de Pastoral e un ha Asamblea Parroquial, asumindo decididamente a liturxia galega, a pesar do reto de ser unha
parroquia urbana, coa conflictividade que
isto representa. Salientaron tamén outras
accións como as de solidariedade con
América Latina (unha das concrecións foi
o envio de material escolar a Nicaragua) e
cos máis pobres do propio barrio, a participación na As. de Viciños e en accións
sobre a Obxección de Conciencia, etc. A
realidade rica dos grupos de HOAC nesta
cidade non quedou esquecida, así como o
labor de "Badal", material litúrxico en
gal ego.

"Cómpre fender xugos clericais"
Así talaba un dos grupos que participou
na Asamblea, nun primeiro momento adicado a poñer en común a reflexión sobre o
papel do laico na lgrexa á luz do último
Sínodo romano. Salientaba este grupo da
Coruña que o leigo non ten poder na lgrexa
porque cecais se lle teña medo; cónstatábase que o seu desinterés vén causado
porque non se lle tivo en conta máis que
para obedecer. Por outra banda, se a
lgrexa é "consola dos que sofren e defensa dos dereitos dos pobres" , ahí teñen
unha palabra fundamental os leigos.
Cómpre, en fin, revaloriza-lo "sacerdocio
de todo o pobo de Deus".
O grupo de Vigo destacaba como os leigos son verdadeiros "mensaxeiros" e
"proclamadores" da Boa Nova, de maneira privilexiada pola sua inserción na
vida política, laboral e cultural, nun
mundo non crente e consumista. Desta
maneira, esixen unha participación corresponsable nas tarefas da lgrexa, superando a contraposición entre os ministerios .e os carismas (regalos de Deus para a
comunidade por medio dos seus membros). Salientaban tamén a necesaria
igualdade e dignidade da muller, mesmo
no acceso ó ministerio sacerdotal; e a necesidade de potenciar a " Acción Católica" organizada dentro da lgrexa, como
método de formación e de acción.
O grupo de Santiago, que vive dramáticamente o problema do cambio de párroco
na comunidade do castiñeiriño , salientou
tamén a falla de participación dos leigos
no nomeamento dos seus párrocos e na
programación
pastoral.
Destacaban
igualmente a necesidade de ter en conta o
pensamento dos seglares, a_í~da que re.coñecendo a escasa formac1on en mo1tos
casos por non haber cauces axeitado.s
para ela. Non esqueceron tampouco a reivindicación da igualdade da muller na
lgrexa.

"Programa de prevención e tratamento da
delinciencia xuvenil", apoiado polo Concello de Santiago.

Compre revalorizar o sacerdocio de todo o
Pobo de Oeus

Pola sua banda, o grupo de Ourense salientou o labor realizada por un grupo de
cregos desta diócese pola normalización
do galega na liturxia: facendo cursos de
galega para cregos, elaborando material
para a celebración e superando as resistencias de certos sectores.

Un "grupo mixto", que xuntaba xente de
Pontevedra, Lugo e A Coruña (" EncruciIRIMIA informou sobre a realidade da
llada" IRIMIA, Mov. Rural , Comunidade
sua revista , pedindo a colaboración para
"Home Novo"), resumía a súa aportación
aumenta-los lectores, e comentando
pedindo que se aplicase o " espírito do
unión con " Encrucillada", que pasa a ser
Vaticano 11", aínda sen estrear en moitos
editada pola Empresa Periodística lrimia.
aspectos, pois atendeuse só á letra, e non
O Movemento Rural expuxo o seu labor con
a toda ... Reclamábase a participación dos
adultos e mozos, en base a pequenos grulaicos na lgrexa a tódolos niveis, non só en
pos nas parrnquias rurais , e a unha coortarefas administrativas; salientábase, así,
dinación a nivel galega ; igualmente o
a falla de participación decisoria dos lei" Centro de Documentación para o Mundo
gos nos traballos do Sínodo. A muller é a
Rural ", levado polo Movemento .
primeira "clienta" da lgrexa e a que menos pinta nela, ainda que "a necesidade
vai abrindo camiños novos".
Falan os leigos. Conclusións.
Os mozos, representados nesta ocasión
por rapaces do grupo "!taca" e do MECG,
manifestaban o desexo de asumir con seA Asamblea continuou pola tarde con
riedade e realismo o protagonismo que · duas ponencias ou charlas de _gran intelles corresponde na lgrexa e na socierés, tanto polo contido como polos que
dade; non abonda con denunciar e criti- talaron: leigos e non curas nin monxas . O
car, cómpre participar. Destacaban a ne- obreiro Rafael Serrano (presidente da
cesaria coordinación cos adultos, pola vía
HOAC) falou das causas boas, e tamén
do coñecemento e a confianza. "Nós ta- dos fallos, do último " Sínodo dos Bispos
mén somos lgrexa, anque non se crea sobre os leigos" , no que tivo ocasión de
móito en nós" .
participar: non se pode ser santo sen un
compromiso pola xusticia e a solidarieComunidades activas ~vivas
dade cos pobres. Tereixa Ledo e Beti Navarro talaron con fondura e críticamente
sobre " A muller na lgrexa" , abogando por
Certa orfandade semella ser un aspecto unha "teoloxía feminista" e a igualdade
importante nas c~munidades ."Vangard~
en tarefas e responsabilidade .
Obreira" de A Coruna e aparroqwa do Cast1ñeiriño en Santiago, ambas con respecto
A Eucaristía seria o broche final , mo- .
da sua diócese: a de Santiago. Non em- mento forte de oración e celebración .
bargantes, a primeira salientou o seu bo Pero antes acordouse tomar como tema
momento, a participación no COSAL (Co- base da reflexión e acción para todo o ano
mités de Solidariedade con América La- o papel dos laicos na lgrexa e a galeguización
tina), a reflexión sobre a paz, a integración das comunidades ; compromisos concredos cativos das familias que compoñen a tos inmediatos· foron os de facer unha
comunidade, o artellamento da forma- campaña sobre a obxección fiscal, a solidac1on, a reflexión e a celebración- riedade ca comité e trabal/adores de Alúmina
oración ,.. . Pola súa banda, a comunidade e enviar un telegrama ós bispos galegas
do Castiñeiriño suliñou o dinamismo do felicitándose pola publicación do Misal
seu "Consello Pastoral " e o labor no seu Galega .
v. P.
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O CAMPO

PLAN

os

Un programa de desenvolvemen~o
montaña foi de sempre das zonas máis esquecidas nos p/ans de desenrolo, converténdose
en zona maldita, onde só os mestres que non
tiñan máis remedio, ou algún que outro ousado
e xeneroso, ían parar; quen di mestres, di médicos,
veterinarios, ... e todo tipo de servicios. Os labregos da
montaña saben moi ben da marxinación e da dureza da
vida, da distribución inxusta dos recursos e do desequilibrio social. Este desequilibrio é patente en Asturias
-como o é sen dúbida en Galicia- nas zonas mais descentradas: os extremos oriental e occidental. Neste último está un ha das máis desfavorecidas: a Comarca dos

A

Unha zona deprimida
A comarca Oscos-Ea comprende
sete concellos: Castropol, Vegadeo,
San Tirso de Abres, Taramundi, ViHanueva, San Martín e Santa Eulalia (estos tres últimos forman Os Oscos).
Ten unha extensión de 50.264 Ha. e
unha poboación aproximada de
15.000 habitantes, dos que 5.000 viven na zona máis alta (a que abarca a
maior parte da extensión) e 10.000 na
zona baixa, a da costa.
Se a montaña é a que marca as necesidades fundamentais de desenrolo en Asturias, esta zona é montañesa nun 91 % , o que a levou a ser
elexida para o plan xunto con outras
características ben definidas:
- É unha área con alto grado de
despoboamento, perdendo na súa
parte máis alta a mitade da poboación
nos últimos vinte anos.
- A poboación actual supera os 60
anos nun trinta por cen do total, o que
representa unha idade media moi
avanzada.
- Os ingresos medios son moi baixos, só lixeiramente superiores á mifade da renda media dunha familia
asturiana, e aínda con diferencias importantes na zona.
- A actividade principal é a gandeiría, especialmente bovino. Nos Oscos
o empleo agrario é dun 85%.
- Ten un gran déficit de servicios
públicos e está lonxe dos centros de
poder e de servicio. Destacando a súa
escasa rede de comunicacións.
- Se ben é un ha zona atrasada, ten
. un gran potencial agrario e un alto
dinamismo social, especialmente na
demanda de servicios e atención.

Oscos, chamada "as Hurdes de Asturias", lembrando
esa zona de Cáceres tristemente coñeCida polo seu
atraso. Para superar esta aldraxante situación, a Comunidade de Asturias vén de poñer en funcionamento un
ambicioso programa de desenrolo íntegra/ . para esta
zona situada na parte máis occidental do Principado, que
fai fronteira con Galicia. O plan abarca a canea do río Eo e
a devandita comarca dos Oscos. Para coñecer este
programa, que saltou ós medios de comunicación nos
meses pasados, estivemos en Vegadeo, no seu centro
de opera'cións, con Pedro Rocha Coladas, xerente do
Plan.

mento integral da zona, integrando as
accións e inversións de tódalas administracións (central, autonómica e
municipal) e igualmente as dos veciños, non quedándose nun criterio puramente económico. Os obxectivos
básicos son:
- Frea-la tendencia á despoboación e dar paso a un crecemento continuo que asegure o desenrolo económico e social.
- Conservar e coida-lo medio ambiente aproveitando os recursos
naturais.
- Desenrolar unha base económica firme para os habitantes, reducindo o desequilibrio existente dos
seus ingresos cos do resto da
comunidade.
- Asegurar un nivel de servicios
públicos igual ou máis alto cós do
resto de Asturias.
- Conservar e extende-la cultura,
tradicións e patrimonio da zona.
O programa está proposto para dez
anos (1986-1995). Tras un estudio

Goberno e
implicadas

xestión.

lnstitucións

No plan están implicadas administracións e técnicos formando un Comité de Coordinación de catorce
membros:
- Catro da Admón. Central (Educación, Cultura, Agricultura e INEM)
- Catro da Admón. Autónoma (Agricultura, Economía e Territorio).
- Catro da Admón. Local (catro ·
alcaldes).
- Un representante das As. de
Montaña, ou dos veciños.
- Un xerente.
A xestión ten como base un equipo
de profesionais que traballan na co- ·
marca (animadores socioculturais,
deportivos e de mozos, psicólogos,
etc.) ademais de agrónomos, peritos
e economistas.

Presupostos e accións

Obxectivos do plan
O plan pretende un desenvolve-

previo feíto entre 1983-84, no ano
1985 elabórase o proxecto e constitúese o comité de xerencia e coordinación, senda aprobado o ano seguinte, en 1987 seráo polo Goberno
de Asturias, estando aínda pendiente
de ser aprobado polo Goberno Central, . retraso debido a problemas ~e
gais. A Administración autónoma manifestou un gran interés no programa
non só por correxi-lo desequilibrio
que supón esta zona no conxunto de
Asturias, senón tamén como experiencia piloto para o . desenvolvemento doutras áreas.

Pedro Rocha, xerente do Plan

Para levar a cabo os obxetivos propostos estase realizando unha acción
conxunta nos sectores productivos,
de servicios e de infraestructura
(electrificación, camiños, etc.):
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O CAMPO

;cos-Eo
integral nunha zona de montaña

O Plan de desenvolvemento abarca os sete
cancel/os que poden verse no mapa. Representan o extremo occidental de Asturias, no
seu límite con Galicia. 50.264 Ha., cunha poboación de 15. 000 habitantes, para os que se
prevé un ha inversión de 22. 000 millóns de
pesetas entre 1986-1995.
1. No desenrolo económico, aténdense tres sectores: agricultura, turismo e comercio (artesanía e pequena industria).
- A Agricultura, actividade principal
e cáseque única nas zonas máis altas,
ten un potencial limitado a causa de
que as superficies de pastoreo son
pequenas, dispersas e cun solo con
moita pendiente e superficial. Estase
facendo a concentración parcelaria e
a roturación de noves pasteiros, a
mellara das explotacións existentes
aumentando o número de cabezas e
mellorando a raza, réxime de cria e
asistencia veterinaria, etc.
Asimesmo estase facendo unha repoboación forestal nas superficies
que non son aptas para o desenrolo
de pastizais.
Ademais desenrólanse actividades
complementarias para a explotación
familiar, coma a cría de cabras para
leite, elaboración de queixos, cría de
coellos e pavos, frutais, apicultura e
mesmo cultivo de plantas medicinais.
- O Turismo, entendido como actividade complementaria da gandeiria,
descentrado e xestionado polos veciños da zona. A tal respecto, destaca o
hotel inagurado recentemente en Taramundi, aprov~itando unha vella
casa rectoral. A par destet'agroturismo" está o turismo da costa na
zona baixa.
- No comercio, o centro da zona
está en Vegadeo; vaise reforzar cun

novo centro comercial (Mercasa).
Asimesmo estase potenciando a artesania (os famosos coitelos de Taramundi) e as pequenas industrias da
madeira, de productos agrícolas, etc.
2. Respecto dos servicios, pénsase
establecer catre centros de servicios
(dos que xa están andando tres: Taramundi, San Tirso e Vegadeo), que i·ncluirán cada un: preescolar e escala
de EXB, instalacións deportivas, clínica local, casa da cultura (con sa de
biblioteca, ... )
e
centro
actos,
comercial.
3. O programa dalle tamén moita
importancia ó desenrolo da infraestructura, na que xa se teñen feito importantes mellaras nos últimos anos:
electrificación total, desenrolo da
rede viaria, ampliación e instalación
de abastecemento de auga e saneamentos, ampliación da rede telefónica e RTV (mesmo coa creación
dunha radio propia na comarca).
Os presupostos totais do plan superan os 22.000 millóns pts., dos que
un 58% van destinados á agricultura e
un 24% á mellara da infraestructura.
Distribuidos da seguinte maneira (en
millóns de pts.):

mén a actividade productiva mediante cursos e asesoramento os veciños (sobre gando, producción de
queixo, plantas, explotacións complementarias, reconstrucción de vi-·
vendas, etc.). Aténdese tamén a intercambios con outras comunidades e a
vi axes de estudios para mel lorar otrabal lo na zona.
A resposta dos veciños é valorada
·como moi boa. Tanto pola maior parte
dos axuntamentos (constituidos en
Mancomunidade cun parque de maquinaria e outros servicios en común)
como as asociacións (entre as que
destaca a As. de Montaña dos Oscos).
A asistencia dos veciños ós cursos
está sendo moi alta e a solicitude de
auxilios é máis alta que nas mellares
zonas da comunidade autónoma.
A avaliación dos resultados desde a
xerencia é boa. As infraestructuras
van mellorando a un ritmo bó, según
nos comenta Pedro Rocha, os centros de servicios xa están feitos tres e
o cuarto está en vías de desenrolo; e,
finalmente, vense boas perspectivas
para a producción gandeira, a pesar
da situación crítica que atravesa o
sector.

Agricultura .. .. .... ..... .... ... ... ...... . 13.148
Artesanía, comercio e
pequen a industria ................. . 1.636
Turismo .................................. .
625
Servicios ................................. 1.718
Infraestructura ................ :..... . 5.466
Total ....................... .. 22.595

¿EGalicia?

A Admón. pública participa cun
62% do presuposto.
Funcionamento do equipo de xerencia. Evaluación dos resultados

O xerente, Pedro Rocha, e o alcalde
de Taramundi comentáronnos o seu
traballo, que consiste nunha dinamización da poboación da zona por medio de reunións explicativas cos veciños para elabo_ra-los programas e dalos a coñecer, e outras reunións para
temas máis específicos como a concentración parcelaria, inversións que
deben facer, desenrolo de novas actividades, etc., Asimesmo o Programa
de Dinamización Cultural, a cargo dun
equipo de oito persoas, que organizan bibliotecas e animan a ler, fan
programas para a mocidac;je e a muller, anima·n ó asociacionismo, dan
clases para adultos, etc.
O equipo da xerencia dinamiza ta-

O plan é realizado só para conoellos de Asturias, anquea súa relación
cos veciños concellos lugueses é moi
forte, con fortes vencellos culturais,
humanos e de todo tipo. Cómpre salientar que como plan de montaña
pode servir perfect~mente para Galicia, aproveitando a experiencia e e~a
borando un plan axeitado á zona que
se elexira.
O Conselleiro de Agricultura, Francisco Sineiro, estivo hai dous meses
cos responsables para talar da coor-,
denación no saneamento, as cuotas e
e outras custións agrarias. Pedro Rocha insinúanos que cecais non interese en Galicia dar publicidade a este
plan por se cuestiona á Administración por que non se fai aquí algo semellante, cando tanta falla faría.
Cómpre dicir finalmente que este é
o primeiro plan de desenvolvemento
de montaña de tal envergadura, realizado cos presupostos dunha comunidade autónoma (coa colaboración do
Goberno Central). A CEE podería
chegar a participar cunha colaboración que podería chegar ata o 50%,
pero actualmente non ten aportado
nada.
Victorino Pérez Prieto
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - EDUCACION
Xogos na Natureza (1)
Os xogos que irnos ir vendo teñen
como fin o coñecemento e descubrimento da natureza xogando. Pretenden tamén a comunicación entre
os participantes a través da cooperación. Estes xogos non deben ser
competitivos, senón só de divertimento. De tódolos xeitos, se nalgún

momento nos interesa o elemento
competitivo é doado introduci-lo en
cadaxogo.
Tódolos xogos deben ter un
tempo determinado para cada unha
das partes e para o xogo final, pois ó
desenrolarse nun gran espacio de
terreo hai que tomar certas

precaucions.
Iremos vendo progresivamente
distintos tipos de xogos que podemos facer ó aire libre e en todo tipo
de terreo.
Animádevos a xogar todos xuntos, pois a Natureza é de todos e non
ten idade.

XOGOS DE BUSCA
1) Descubri-las pasadas.
Equipos de 5 ou 6 xogadores.
Tódolos equipos saen do mesmo sitio pero en
direccións distintas, dentro dun terreo similar.
- Cada equipo ten que marcar no chan certo
número de pasadas naturais (previamente dirase
o número e a clase), seguindo unha traxectoria.
(Tempo x).
- Unha vez marcadas tódalas pasadas, os
, equipos regresan á base de xuntanza e intercambian os papeis, de xeito que un equipo sae a
busca-las pasadas do outro equipo. Teñen que
dibuxalas o nomealas na orde que as atopan.
(Tempo x).
- Os equipos xúntanse e comentan entre eles
os resultados, acertos e fallos cometidos.
VARIANTE: Non se di o número nin a clase das
pasadas, hai que identificalas e debuxalas.

.'.'.'

·\
\
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2) Atopa-los compañeiros

- Dous rapaces que coñezan o terreo, saen da
base e van deixando pistas naturais por donde
pasan ata chegar a un determinado lugar.
·
- O cabo duns 10 minutos saen os compañei!
ros; éstes teñen que segui-las pistas e tratar de
atopa-los rapaces que saíron anteriormente, denantes de que cheguen o final do recorrido.

3) Buscadores todo oidos

- Un ou dous rapaces saen da base e teñen
que esconderse. A partir de aí deberán ir avanzando a escondidas e emitindo sons de animais
de xeito intermitente; ó chegar ó final deixan un
regalo e voltan a base por outro lugar.
- Unha vez os primeiros estean escondidos,
saen os buscadores que deberán guiarse polo
son que escoitan. Deberán intentar descubrir ós
compañeiros antes que estes cheguen ó final do
recorrido e en último termo recoHe-lo regalo e
regresar.

8

''
Moaña
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- - - - - - Cousas da casa-----Como podemos saber se o que comemos leva todo o necesario para

ALIMENTARNOS BEN

Mira esta "Roda de Alimentos".
Ternos que escoller e combinar
un ou dous alimentos dos dibuxados en cada sector (ou da mesma
familia. Por exemplo: o leite, o
queixo, o iogur, ... son da mesma
familia).
Así ·ª nasa dieta será equilibrada.

Emilia Rosende
Tereixa Ledo
AnaJiménez
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Desarmar os impostos
Os gastos militares en España e a súa orientación pola paz
Os Gastos militares en España

- Crear 1000 ludotecas (centros de xo50% do presuposto de defensa de 1987?
gos) infantís.
Por exemplo (Papeles para la paz nº 15):
Nos presupostos Xerais do pasado ano
- Dotar a 200.000 ancianos necesita1987 o Ministerio de Defensa dispuxo de
- Dobra-lo presuposto da Dirección
dos dunha axuda mensual de 60.000 pts.
704.077 millóns de pesetas. Este diñeiro
Xeal do Medio Ambiente.
E todo iso ó mesmo tempo.
supuxo o 8,7% do total dos gastos do Es- Dobra-lo presuposto do programa
tado nese ano.
"Protección xurídica ó Menor".
A esto hai que engadir que o gasto mili- Multiplicar por cinco o presuposto do Que pretende a "obxección fiscal"
tar do Estado non se reduce ó capítulo
programa de inversións de "Reforma de
anterior, superando en moito o presuedificios penitenciarios".
O que a obxección fiscal pretende é preposto do Ministerio de Defensa. Así a
- Multiplicarportresassubvenciónsás
cisamente esa nova orientación do gasto
Garda Civil con todo e ser un carpo militar organizacións non gubernamentais que militar. Deixando de lado outros detalles,
está incluída nos gastos do Ministerio do
actúan no campo da , Cooperación
a obxección fiscal consiste en descontará
Interior, e hai outros gastos que non se
Internacional.
cantidade que resulte na Declaración da
cantan en Defensa como os correspon ~
- Subvenciona-las organizacións non
renda a porcentaxe que se destinou a gasgubernamentais para a defensa dos derei- tos de Defensa (estrictamente o destinado
dentes ás Clases Pasivas (xubilados) de
carácter militar, o apoio á industria militar tos humáns.
ó Ministerio de Defensa que no ano 1987
e o seu comercio , a investigación en no- Subvenciona-los centros de docu- foi o 8,7%) non para deixar de pagalo sevos sistemas de armamento ou os 417 mimentación, investigación e información
non para que se destine a financiar algún
llóns de pesetas a cargo do Ministerio de sobre paz e desarme.
proxecto alternativo socialmente útil.
Exteriores como contribución á Otan .
- Subvenciona-lo estudio e desenrolo
Concretamente co diñeiro da obxecContando estes outros gastos resultaría
de enerxías alternativas.
ción fiscal da campaña realizada hai dous
que o presuposto global
Crear 100 centros de planificación
anos contribuinse á construcción dunhas
para o capttulo militaren ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ escolasen Batahola(Ma1987 tería acadado a cifra
de 1.077.385 millóns de
pesetas (máis de un billón
de pesetas), o 13,3% dos
gastos do Estado .

nagua) e dun invernadeiro para unha cooperativa agraria en Marinaleda, así como apoiar
económicamente a diversas organizacións comprometidas no traballo
A escote por cabeza
pola paz, os dereitos huT al vez se entenda memanos, o desenrolo do
llor o significado destas
GASTOS MILITARES
Terceiro Mundo e a concifras , tan enormes que
PARA
servación do Medio Amnon podemos nin imaxiGASTOS sociAJS
biente. Cos cartas da
nar, se dicimos que no
campaña do ano pasado
1987 o presuposto global
NEN UN.HOME, NEN UNHA MULLER
(arredor de seis millóns)
de defensa per cápita
NEN UNHA PESETA PARA A GUERRA
acondicionouse
unha
enEspañafoidunhas2830:0~pes-e~t-a-s.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Casa pola Paz en El Teleno (León) e colaborouse nos gastos de
A unha familia formada por unha parella familiar.
Subvenciona-lo intercambio de viaxes das Brigadas lnternacionais pola
e dous tillos tocaríalle pagar por termo
medio un has 113.200 pts.
50.000 escolares do Magreb (Norte de
Paz. Este ano quérese dar apoio a diversas
iniciativas en Nicaragua, Sahara, e á CoorAfrica zona considerada como "amenaza
potencial" para España) e a outros 50.000
dinadora de Barrios, organización que
Ir cambiando a situación
escolares españois que visitarían o está mantendo un importante labor en
Magreb.
contra dun proxecto de lei penal para o
Por suposto non se trata de facer a conmenor.
- Creación de tres centros especializatinuación propostas irreais e propugna-la
Un compromiso importante pola paz e a
dos na realización de películas e videos
desaparición total e inmediata dos gastos
infantís de caracter educativo, cooperaxusticia que desgraciadamente segue
militares. Pero un bo número de estudios
tivo e non-agresivo.
sendo a "irmá desorada" das nosas loitas,
deixaron claro que é posible concebir po- Subvencionar revistas xuvenís de
pois según os últimos datos, non chegan a
líticas de defensa diferentes, realmente de
ciencias
sociais.
900
os obxectores fiscais no conxunto do
carácter defensivo e non agresivos, desli- Conceder 10.000 becas de investigaEstado.
gadas da tendencia ó rearme, políticas
Coido non obstante que é un tema
ción de dous millóns de pts.
que ademáis de garantizaren suficienteCrear centros culturais en 300 digno de ser reflexionado dende o conmente as necesidades reais no actual moconcellos.
vencemento de que para combati-las inmento histórico, permitirían liberar, según
- Aumenta-la aportación ós institutos xusticias hai que empezar pola propia nealgúns cálculos, a mitade do presuposto
de F.P. (10 millóns por centro)
gativa a colaborar con elas, xa que é a
de defensa. Esto faría posible dispoñer
- Regar 200.000 hectareas.
nosa actitude a que permitirá ó Estado
duns recursos moi estimables para satisrealizar ou non os seus propósitos. A nosa
- Incrementar nun 50% o presuposto
facer diversas necesidades sociais.
do programa "Ensino Universitario" .
actitude unida á de moitos outros, pero a
- Dobra-lo presuposto da Dirección· nosa á fin e ó cabo.
O que se podería facer
Xeral de libros e Bibliotecas.
lmanol Zubero .. ·Asamblea de Obxectores
- Crear un fondo de axudas alimenta- fiscais de Bizkaia (Recollido de Noticias
En concreto ¿que se podería facer co
rias para persoas con poucos ingresos
Obreras números 972-973)
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O ano de seqúÍa fora terrible. A guerra ces
bárbaros e a fame facían estragos entre a poboación. O momento era crítico para Roma. Nas rúas
escomenzábase a talar mal de César.
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O déficit económico e o paro escomenzaban a
ser gravemente preocupantes. O coste da vida
incrementábase máis e máis. A credibilidade política do Presidente escomenzaba a diluirse.
Roma xa non tiña a opulencia de antano. O
precio do trigo poñíase prohibitivo. A fame enxendraba epidemias que mataban. Non había
onde acadar unhas moedas.
As cifras do paro ascendían coma espuma. Coa
desesperación social aumentaban os índices de
drogadicción, e delincuencia. O pai de familia,
desesperado, vagaba pelas rúas en percura dun
traballo.
No Senado reinaba un silencio de pedra. O
César cavilaba e cavilaba. Había . que sair do
atranco; non podían permitir unha rebelión que
fundise a Roma.

Rufus

No Consello de Ministros o tono era grave .' As
solucións á conflictividade social non eran doadas. O Presidente sacudía unha mota de pó do
seu trax_
e: non se nos pode escapa-lo electorado.
Roma xa tomara unha determinación: os ediles
íanse retirando, e parte un mensaxeiro.
Levantouse a sesión no Consello de Ministros:
pódese salvar a situación. Os teléfonos non deixan de chamar.
O Coliseum romano está cheo de xente. O coorido do espectáculo é deslumbrante. O pobo vibra con cada gladiador morto e berra: Viva
César!!!.
No estadio o abarrote é completo. A xente disfruta e corea cada gol. O berro é unánime: España, España!!!

Alexandre Martín

Xosé Chao Rego

Encetámo-lo p~n ·
Desde nena sempre vin como
lle facían o sinal da cruz ó pan
antes de o encetaren. Para min, a
palabra encetar non era totalmente sinónima de principiar, senón, como afirma o Diccionario
Xerais da Lingua: "coller ou
toma-lo primeiro pedazo dunha
causa que estaba enteira".
Agora oio dicir con frecuencia
que encetou a primavera, por
principiou, ou "irnos enceta-la reunión" e causas polo estilo. Daquela, vou á etimoloxía latina e
esta documéntame sobre a orixe
do vocábulo, que vén da pala.b ra
latina " inceptare", que á súa vez

procede de "incipere", que signi- alguén: "encetóuseme un pé". Xa
fica empezar. Desde ese punto de non é encetar, senón encetarse,
vista podería se-lo mesmo que que. significa facerse un ha chaga
principiar. Pero é que, ademais ou úlcera, como lles. sucede ás
da etimoloxía, está aí o uso que se persoas que levan moito tempo
deitadas no leito e que selles enfai na tala ordinaria.
ceta
o carpo.
E para aclarar ese uso diríxome
todos estes motivos, consiPor
ó nomeado diccionario de Eladio
dero que encetar non é totalRodríguez Gohzález, quen me
mente equivalente a principiar e
ilustra afirmando o mesmo que
coido que deberíamos ter máis
aquí vimos dicindo e engade: "Alprecisión á hora de empregar esgúns aplícano a cou'sas inmatetes verbos. E se alguén ten a man
riais, pero neste caso dise máis
·un queixo .e nteiro, paño por caso,
propiamente comezar ou empe- que o encete e empece a celebrar
zar". Non hai por que ter teima de así, con pan encetado tamén e
distanciármonos do castelán.
viña novo, a recuperación linPor outra parte escoitei dicir a güística do enceto.
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