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•

a favor
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A Folga Xeral e o Plan de emprego
xuvenil
ara o próximo día 14 está anunciada unha Folga
Xeral convocada potas máis importantes organizacións de trabal/adores incluído o sindicato
socialista UXT sempre tan vence/lado ó goberno do PSOE. Será un ha xornada de protesta pota
política económica do goberno que está dando tan bos
resultados ás grandes economías de bancos e empresas pero non á e/ase trabal/adora que por outra banda ve
como as súas solicitudes de diálogo e negociación ca
goberno do PSOE están senda desatendidas.

P

O último e importante motivo de descontento
para os trabal/adores é o Plan de Emprego
Xuvenil que o goberno mandou para a súa
aprobación ás Cortes. e que se non hai marcha atrás entrará en vigor o próximo xaneiro.

1

•I

O Plan de Emprego Xuvenil pretende facilitar a contratación dos 800. 000 (65. 000 "declarados" en Galicia) xoves de entre 16 e 25 anos que
nunca tiveron emprego. As principais condicións previstas en principio para os contratos son 1) Duración
mínima de 6 e máxima de 18 meses 2) Salario mínimo
interprofesional que corresponda a cada idade 3) Aforro
do pago á Seguridade Social por parte da empresa,
correndo o Estado ca gasto 4) Contratos de carácter
especia~ non suxetos ás condicións negociadas dos
Convenios Colectivos.

E evidente que ante estas condicións moitos empresarios van dar maior cabida a empregados xoves, e a
causa sería para celebra/o se non fose que ten un custe
tan importante para a e/ase trabal/adora, e andando
pouco tempo, para a mesma mocidade que no canto de
aplausos tamén en nós xenera protesta.

• Os americanos volven apostar por Reagan
• Dereitos Humanos:
¿Corenta anos?
• Contratos agrarios homologados
• Congreso parroquia evanxelizadora

Pense o lector que tal como inicialmente está previsto
na /ei a) Os salarios serán os mínimos permitidos, descriminando así ós xoves do resto dos trabal/adores b)
Non acada mais que ós xoves menores de 26 anos pero
hai 300. 000 menores de 30 anos que nunca tiveron
emprego e) Pon en serio perigo os contratos doutros
colectivos (como os dos maiores de 25 anos); mais que
crear emprego facilita a sustitución de emprego estable
por emprego temporal e a dos trabal/adores adultos
polos xoves que subvencionados polo Estado e con
salarios mínimos sairán moito máis baratos ás empresas, d) Separa ós trabal/adores xoves dos Convenios
Colectivos e do resto dos compañeiros debilitando así
os sindicatos e as organizacións de apoio ó traballador.
fstes mesmos sindicatos propoñen outras medidas
de axuda á creación de auténtico emprego e de promoción do xuvenil sobre o que sería dialogar. Pero según
parece, e a pesar do nome que leva, as voces da patronal son moito máis escoitadas que as das e/ases traba l/adoras que o próximo 14 reclaman a simpatía e colaboración de tódolos seus.
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Manolo Regal
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A DIGNIDADE DA MULLER
Hai unhas poucas semanas o Papa Xoán Paulo 11 publicou
unha carta sobre a dignidade da mullw. E unha causa algo
chocante que un Papa se dedique a escribir algo sobre a
muller. O escrito é longo; como supoñemos que poucos
lectores de IRIMIA terán posibilidades ou humor para lelo,
tacemos aquí unha liviana presentación deste escrito.

Cada cousa no seu sitio
Xa se sabe que a lgrexa, os eclesiásticos, sempre tiveron
problema coa muller. Para uns homes célibes, por grado ou
{Wr forza, a mu/fer sempre foi a gran renuncia, a gran
ausencia, a gran tentación, a gran idealización. Os eclesiásticos tiveron dificultades para ollar para a mu/fer con o/los
limpos e serenos; camiñando ó son da sociedade, deixárona de lado moitas veces; e, misturando unhas tradicións
bíblicas, nunca ben compulsadas, coas arroutadas antifeministas de cada época histórica, impedíronlle o acceso ós
órganos de dirección das comunidades.
Neste senso cómpre dicir que a carta do Papa é un paso
serio para poñe-las causas no seu sitio. Con máis fidelidade
á tradición bíblica e coa presión indirecta dos movementos
que reivindican a dignidade da mu/fer, o Papa senta as
bases, de momento en teoría, do que pode ser unha imaxe
nova da mu/fer na lgrexa, unha maneira nova de olla/a, de
comprende/a, de amala.

Na busca das raíces perdidas
Pensamos que o de máis mérito neste escrito do Papa é o
seu afán por recuperar unha tradición de raíces bíblicas,
tanto do Antigo coma do Novo Testamento, que, pasmosamente, a lgrexa tora camuflando entre o trafego dos tempos, das ideoloxías, dos procesos sociais. A afirmación, con
base firme na Biblia, da "unidade dos dous" (home e mu/fer) é abando para poñer en entredito toda un ha práctica da
sociedade e da lgrexa que se vén empeñando en funcionar
con formas machistas.

O escrito plantea a tódalas mulleres o reto de atoparen a
súa feminidade e de tace/a valer, coma un servicio á comunidade eclesial e humana. A posibilidade de romper con
esta feminidade é grande, tanto por parte do home coma
por parte da mesma mu/fer, tanto dentro coma fóra da
lgrexa.

Menos palabras e máis realidades
Esto é o que moitos lle poderían dicir ó Papa e a todo o
estamento eclesiástico, despois de teren fido a carta. Non
va/ería poñer á muller palas nubes, e lago non lle da-lo lugar
que lle corresponda na sociedade, na vida. ¿Haberá que
dicir que os argumentos que o Papa tamén emprega para
non lle concederá muller o sacerdocio siguen senda insuficientes? Co cal non queremos dicir que a mu/fer deba ollar
para o sacerdocio como o remedio de tódalas súas man<i(lación9 eclesiais. Quizabes a muller teña nas mans e no
corazón a posibilidade de facer unha lgrexa menos de
curas, máis de servicio, menos de doutrinas, máis de vida e
de verdade.

Amuller cami:ñando óson da sociedade. deixarona de lado moit.as veces.
Coñecinte pola voz (2º Do ni. de Ad vento)
"Unha voz grita" (Le. 3,4)
Bendita a voz que nos descubre valores nobles,
que nos mete na cabeza ganas de vivir e de da-la
vida para que outros sexan felices. Bendita a voz
que nos esperta e nos inqueda, que nos acende
lume no corazón e forza nos osos. Bendita a voz
que nos acompaña, que nos chama e nos responde. Bendita a voz que nos aloumiña e nos
apacigua. Bendita a voz que nos arrinca da soedade e nos intercomunica facéndonos máis persoas. Bendita a voz que con amor nos corrixe e
nos empuxa.
Señor, que non cale cando alguén precisa da
miña voz.
Nenos de corenta anos (3º Dom. de Advento)
"E nós, qué temas que facer" (Le. 3, 12)
Unha persoa considérase madura e adulta
cando: 1º VE: entérase do que pasa, ten coñecemento do que acontece ó seu redor.
2º XULGA: analisa e descobre as causas dos
feitos que vive, interésase por saber porqué pasa
tal cousa e non o contrario, mide as consecuencias e o fin a onde podemos chegar cos feitos que
estamos a vivir.
3º ACTUA: fai algo para empuxar ou frenar eses
feitos que influen na súa vida según xulgue que
son bos ou malos; xunta o seu esforzo individual
ó esforzo de outros para que a acción sexa máis
eficaz.
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A CONVENCION
DE VAGALUMES (1)

O calor das este/qs
Aquela tarde o tío Bartola sentía trio. E fixo un bo
lume na cociña vella, mentres o resto da familia andaba
nos traballos por fóra.
Chegóu por alí o crego da parroquia que gustaba
moito tamén das conversas de debaixo da figueira.
- ¿Moito frío, señor Bartola?
- Antes de encender o lume, moito. ¿E vostede?
¡Esta xente oova non sinte o frío. ¿ou non, don Elías?.
- Penso que cando ven, chega para todos. Pero con
estas estelas que xuntóu aquí non hai frío que resista.
- E a propósito das estelas e do lume estáseme
vindo a cabeza algo que xa fai tempo que eu quería
comentar con vostede pero nunca tuven tan boa
ocasión.
- ¡Certamente, señor Bartola, este momento préstase!.
- Para vostede, señor cura, ¿qué e unha parroquia?
E perdone que lle faga esta pregunta, pero tiña moitas
ganiñas de facerlla.
O crego, non é que se vira en apuro, pero de todos
modos quixo axustar o máis posible a resposta:
- Para mín unha parroquia é unha comunidade,
unha familia onde hai vida, hai calor ...
- Pare aí, señor cura, que me gusta moito o que di:
"onde hai calor". Si, a calor que dá o feito de vivir uns
cerca dos outros queréndose e axudándose... E eu
vexo a vostede con capacidade para despertar por
donde pasa a calor da vida e do amor.
-Alégrame de oirllo, Bartola, porque a veces parece
que un se desanima, a xente ...
- ¡Non diga máis! Eu ben sei o que é a xente. ¿Vostede ve estas estelas? Hainas de carballo, de castaño,
hainas de unha cancela que desfixen ... e postas todas a
arder, arden xuntas ... ¡e quentan, raio! Así lle somos a
xente, así sómo-los seus fegreses: por fóra: .. tal e cual,
pero dentro levámoslle todos un corazón bo. Se vostede segue tratando de xuntarnos, iXa verá que
lumeira!.
- Gracias, tío Bartola. Vostede tala mellar que un
mu~o. Gracias polo seu ánimo.
EladioVega

RENFE. 2000

embraredes que, aló polo número 52 de IRlMIA, aquel vagalume que no número O xa tiña
decidido corre-lo risco de al u mar ás beiras dos
camiños, renunciando a seguridade de encovarse, soñaba cunha convención mundial de vagalumes.

l

Pois, ¡o seu soño fíxose realidade! Celebrouse a convención. Foi un acto moi sinxeliño como corresponde
ás posibilidades dos vagalumes. O número de asistentes tamén foi pequeno, porque as súas disponibilidades económicas non lles permitían desprazar a moita
xente. Houbo só un representante de cada continente.
lso sí, cada un viña comisionado por centos de
compañeiros.
Para non demorarse en longas parrafadas e non facer aínda máis gravosos os gastos de estancia e hospedaxe, acordaron que cada un presentase a súa experiencia ó mesmo tempo que se presentaba a sí mesmo.
O de Europa fixo de secretario e foi o encargado de
redacta-las conclusións ó remate de cada intervención.
Gracias a el podo darvos canta do acontecido alí.
Comenzou o de América con estas palabras:
- Vivo nun barrio pobre de Nova York. Teño visto
moitas pendencias entre homes por culpa da cor da
pel. Pero tamén teño a sorte de tela miña morada nunha
sebe preto dunha escala á que asisten neniños brancas
e negros misturados. Observeinos con detención e
podo afirmar que tódolos neniños teñen o espirito da
mesma cor.
A conclusión xurdíu de inmediato: "Hai fundadas
sospeitas de que tamén en cada país teñen a alma da
mesma cor os nenas xitanos, arxelinos e portugueses
ca os nativos do país en cuestión".
Déuselle seguidamente a palabra ó vagalume de
Africa, que se expresou deste xeito:
- O meu continente é moi grande e variado, tan
grande que nel cabe moita fame e moita inchente. Non
podo afirmar que o coñeza en toda a súa variedade. Eu
vivo na selva, á que chegan poucas novas das grandes
urbes. Sei de tribus enteiras de homes que non se crean
máis necesidades que as que poden satisfacer. Só matan para comer ou para defenderse, endexamáis por
pracer, por espectáculo ou por dar saída á súa industria
-de armamentos. Teño visto pasar a outros homes armados ata os dentes, que despois de matar só recollen as
cabezas das pezas, ás que lago chaman trofeos.
lntervíu na exposición do africano o de Nova York.
- Ese tipo de persoas ás que estás a referirte, tam1
puco matan por matar. Fano por practicar a arte da
cinexética.
Consta en acta que o vagalume de Africa repricou en
son máis alporizado do que sería de esperar nun
vagalume.
- ¿Pode haber algunha·arte baseada na marte gratuita? Só a vida pode ser fonte da arte.
M.Carballo

Unha teoloxía e unha
pastoral de dialogo (2)

s

Dereitos humanos
¿Corenta anos?

Por Francisco Carballo

e a lgrexa precisa do diálogo na proclamación da sua
mensaxe, se ese diálogo é imprescindibel coas relixións históricas, o mesmo cabe afirmar na Galiza
cando queremos comunicar a nosa fe. Pero a maior
dificultade parece provir do descoñecemento do transfondo
relixioso de moitos galegas. ¿Cómo dialogar cando se descoñece o que pensa un dos interlocutores? Cando menos unha
parte considerable do personal relixioso de Galiza está inda
inmerso·nunha mentalidade precristiá. ¿Cómo definila?
Torres Queiruga na súa obra teolóxica máis sistemática "A
Revelación de Deus na realidade do home " afronta o problema
fundamental de toda reflexión teolóxica e destrue , dunha vez
por todas, a ideoloxía que facía da revelación " un dictado ",
unha presencia " intervencionista" de Deus. Precisa que a
revelación no seu aspecto subxectivo é conciencia do proceso e elemento fundamental do mesmo : " en definitiva, é o
integral e último chegar a si mesmo do home a partir do seu
contacto vivo con Oeus " (p. 164). En varias páxinas estudia T.
Queiruga as formas de presencia obxectiva do divino na natureza , na historia e na persoa.
A relixiosidade galega precristiá era de carácter cósmico.
Tanto nas referencias de Martiño de Dumio como das do
bispo mindoniense A. de Guevara ternos recollidas algunhas
expresións daquela relixiosidade . Mais non podemos adherir
sen máis a esta pr893ntación tan mal interpretada sobre todo
por A. de Guevara. Cómpre afondar na cosmivisión de tal
relixiosidade así como nas súas expresións hoxe
sincretizadas.
O diálogo con este tipo de relixiosidade popular é difícil.
Normalmente os mesmos posuidores de tal retención relixiosa ignoran a súa procedencia e rexeitan unha referencia
tan prístina. Agora ben , no resurxir da relixiosidade popular
que observamos e da que tan mercadería tanto os afectados á
relixión como os recolectores de expresións como probas de
alienación, unha análise profunda é imperiosa. Non é suficiente con adscreber á maxia parte de tales referencias ; non
basta con sinalar como característico de gran número de
galegas o culto ós mortos. Hai algo máis que sobarda nas
persoas relixiosas sincretistas , de persoas ás que non satisfai
plenamente a liturxia oficial , nen coñecen mediacións máis
liberadoras. Nesas persoas, familias, grupos, hai unha experiencia do ben e do mal , da suficiencia e da insuficiencia,
deste vivir e doutro sobrevivir: unha experiencia relixiosa que
esbara o doutrinarismo eclesiástico nen entendido nen
actualizado.
O diálogo da nosa fe con este grupo relixioso ten que
accederá profundidades de experiencia e non manter-se nen
nos legalismos do Ripalda ou do Astete, dos cinco mandamentos da lgrexa e dos dez da Bíblia. Ten que descender dá
inmanencia dunha vida coa natureza, fronte da vida personal
e paixonal.
Quera dicir que o diálogo da nosa fe e da nosa teoloxía debe
abrir-se á silenciosa ou clamorosa persoal do galega ; ten que
sulagar-se na natureza, na cultura e nas arelas destas xentes
famentas de liberación , por máis que expresen as suas vivencias á maneira das máxias e con formas arcaicas, irracionais.
Neles existe un ha relixiosidade cósmica, social , de grupo: zoa
o aire de milleiros de anos de ansiedade e de busca. Ten
arrecendos de peregrinación. O mao é que non atopan nas
fontes, nos montes, nas estatuas nen nos profesionais da
relixión a resposta á súa inquedanza, á súa fame de Deus. E
deste modo seguen a peregrinar no silencio dunha revelación
oscura e amb ígua, ó rente dun cristianismo que debería axudar a dar-lle tala •
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ELECCIONS USA

Os americanos
volven apostar
porReagan
eorge Bush, exdirector
da tristemente famosa
CIA (aparato de espionaxe e información do
goberno USA) vai se-lo 41 presidente dos EE. UU., o home máis
poderoso da terra.
Nunhas eleccións nas que non
votaron a metade dos electores, o
vicepresidente de Reagan e lexítimo herdeiro espiritual, gañoulle
a partida ó seu oponente Dukakis
coa abstención máis alta das últimas décadas. Os norteamericanos que foron votar, satisfeitos
coa situación actual, preferiron
apostar polo reaganismo que
polo tímido cambio que representaba o ex-profesor . e exgobernador Dukakis. Este presentárase coma defensor da
causa das clases medias e baixas,
das clases traballadoras, pero os
pobres non votan en Estados
Unidos.
En realidade, as diferencias entre o elefante republicano e o burro
demócrata (símbolos dos dous
únicos partidos que dende hai
moitos anos poden acceder na
práctica á presidencia USA) son
cativas. Ambos dependen de
papá dólar, dos medios financieiros, pois sen o seu apoio é imposible competir pala presidencia
con mínimas posibilidades de
éxito. O verdadeiro partido gañador nos EE .UU. é sempre o "partido da propiedade" como o chamou un analista. Un partido ó que
pertencen ámbolos dous candidatos: Bush é fil lo dun banqueiro
de Wall Street e adiñeirado negociante de petrolees, e Dukakis
ven dunha familia tamén multimillonaria. Un partido que en defini tiva apostou pola continuidade
da política. monetarista de Reagan e a súa concepción imperial
que leva consigo o custe de enormes gastos militares, de rebaixas
fiscais para os aposentados e ricos e de meirande desamparo
para os empobrecidos.

G

V.P.

H.UU. un país de camrastes einxusticias

E

stados Unidos de Norteamérica é un país de contrastes.
Non é de extrañar, pois el só
é meirande que tódolos estados de Europa xuntos (sen contar a
extensa e oriental Siberia rusa). Os
seus 9 millóns largos de Km2 acollen
a unha poboación de mais de 245 millóns de habitantes, distribuidos nos
50 estados da Unión (dous deles tora
do continente: Alaska e Hawai).
O Producto Interior Bruto (PIB) foi
en 1987 de 4.500 billóns de dólares, (os
billóns en dólares son 1000 millóns
non un millón de millóns) debidos en
gran parte a unha ducia de empresas
que teñen unha facturación anual superior ós 40.000 millóns de dólares.
Non fai falla dicir que estas empresas
son tamén as meirandes multinacionais do mundo: General Motors (automóbil), Exxon (petroleo) , Mobil Oíl (petroleo), Ford Motors (automobil), IBM
(informática) e Texaco (petroleo) .
Os contrastes non só veñen marcados palas diferencias xeográficas e
humanas (etnias , linguas, relixións,
etc.) senón tamén palas tremendas
diferencias sociais que van do derroche á pobreza, facendo desta " patria
da liberdade" unha das sociedades
máis clasistas do mundo. Un prestixioso diario norteamericano, o Wanshington Post, sinalaba recentemente
que un 5 por cen dos cidadáns americanos con renda máis alta perciben
máis ingresos que o 40 por cen; e o 1
por cen acumula máis riqueza que o
90 por cen . Desta maneira, o país

máis rico da Terra, ten máis pobres
que toda a poboación española. E
para quen tale de que iso da pobreza é
relativo, pois os pobres norteamericanos serían ricos aquí, dicímoslle se
lle gostaria verse no pelexo dos
20.000 cidadáns que diariamente
acuden. en Washington ós comedores
de caridade pois non teñen para subsistir; ou os 15.000 que reciben comida e hospedaxe das institucións de
caridade nunha cidade máis pequena
coma Filadelfia; ou os 40.000 viciños
que viven sen teito na cidade de Nova
lorque, escaparate da prosperidade
capitalista. Nun país de abundancia,
máis de dous millóns de persoas viven na rúa (familias enteiras e mesmo
traballadores brancas, recoñecía M.
Castells en El País) e un de cada catro
nenas viven na pobreza.
Cando a estes reveladores datos se
lles contrapón o derroche armamentista de millóns diarios de dólares, ou
o derroche consumista das clases privilexiadas, ou os miles de millóns
dunhas eleccións farsa, o partido republicano (no poder por terceira vez)
contesta que o déficit presupostario
que padece o país está causado polos
gastos da seguridade social! (fortemente recortada polo presidente
Reagan). Non é de extrañar que o comentarista político citado máis arriba
diga que "a principal herencia sociopolítica do reaganismo é a radicalización da sociedade de clases ... O posreaganismo revelará o coste social e ·
político do soño liberal".
V.P.
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ELECCIONS USA

As eleccións en ·u.s.A.
Coca -Cola e Pepsi-Cola, pero a mensaxe de Bush e Dukakis tiña certamente notables diferencias. Mentres
o primeiro dicía claro que ía segu~r
coa filosofía reaganista de non subir
os impostas, recortar os gastos so-.
ciais , apoio claro á " contra " nicaraguana e á " guerra das galaxias" ;. Dukakis opúñase claramente tamen a
estes apoios e mostrábase partidario
de aumenta-los gastos sociais. Mais
en derradeiro termo, a mensaxe era o
de menos, e os cartas apostaron por
Bush.

O proceso electoral

Unha democracia non tan demócrata
Os EE.UU. gábanse de ter ademocracia máis vella e estable, pero o
certo é que a súa democracia non é
tal. Aquelo de que nese país calqu~ra
pode ser presidente é un c~nto, po1s a
presidencia e a democracia en xeral
dependen totalmente do poder bancario, el é o que custodia todo o xogo
político,
marcando
permanent~
mente os límites da democracia
americana.
Unha prestixiosa revista dese país ,
Newsweek, talaba recentemente de
que as eleccións presid~nci.ais están
en crise, pois se nos pnme1ros tem pos votaban o 80 por c~n, ~?xe, con
mais medios de comunicac1ons, vota
a metade. Ela mesma daba a explicación: "Os actuais procesos electorais, non importa o intencion~dos que
sexan, dun tempo para aqu1 son cerrados e pouco democráticos".

ron á categoria de arte" o manexo da
televisión , convertindo as eleccións
presidenciais no " gran xogo de video
americano " . O meirande problema do
equipo electoral e post-electoral era
buscar a frase do día e fabricala para
lanzala coma noticia en tódolos medios de comunicación, vendéndoa
coma se vende un deterxente ou un ha
pasta de dentes. Na última campaña
isto chegou a convertila nunha verd~
deira guerra suxa de ataques rastre1ros entre os candidatos.
Díxose máis dunha vez que a diferencia dentre republicanos e demócratas era semellante á que había entre

O día clave é o supermartes, pois
desde hai moitos anos a elección do
candidato é sempre " o primeiro martes despois do prime iro luns de Novembro " . Pero o longo proceso electoral ten varias etapas diferenciadas:
1ª. - Selección de delegados e representantes seg ún os diversos partidos nas " caucuses " e primarias. Período que dura varios meses.

Vender un presidente
Un índice desta realidade falsamente democrática é o que se chamou " eleccións por ordenador" ou
"democracia electrónica" , na que o
único importante dun candidato sería
o impacto visual , máis que a mensaxe. Nixon foi o p rimeiro, anque xa
.Kennedy abrira a porta, per~. foron
Reagan e o seu equ ipo os que eleva-

Aínda hai máis, as eleccións USA
resultan antidemocráticas para moitos tamén polo mesmo proceso electoral , que distorsiona a realidade_das
mesmas eleccións e fai que non todolos votos sexan iguais. Según este
sistema, longo e complexo , a cada un
dos estados correspóndelle certa
cantidade de votos electorais en fun ción da sú'a representación parlamentaria determinada polo número
de habitantes. Votos que son para
acadar os 538 compromisarios representantes dos 50 estados, quen son
os que realmente elexirán ó pres.idente próximo 19 de Decembro . Ma1s
a " regra da unidade " concede tódo los votos dun estado ó candidato que
acade a maioria simple ; así, un cand it o en Calidato que trunfe por un so vo_
fornia obtén 47 votos , mentres outro
que arrase en Dakota, Delaware,
Wyoming ..., conseguiría 12 por todos.

2ª. Búsqueda dun candidato definitivo das " Conven ción nacionais" de
cada partido.
3º Campaña electoral' dos candidatos elexidos para a presidencia.
Du ka ki s

Jackson

Tres canditados e un gañador:

o da Banca e a Patronal

4ª Día das elecci óns. Anqueo candidato non será prop iamente elexi do
no acto, senon mes e medio despois.
Victorino Pérez
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----------------------------------------O CAMPO
Contratos agrarios homologados

U

nha característica tradicional do
sector agrario galego é a falla de
organización, tanto profesional
como económica. Véxase senon
o baixo grao de asociacionismo que aínda
hoxe ternos en Galicia.

En consecuencia a parte industrial e
transformadora domina a situación dos
mercados marcando precios e condicións
de compra, polo que non ten opoñente
organizado que lle poi da facer frente.
Coa transformación e comercialización
dos productos agrarios en réxime cooperativo evítase este dominio da industria,
pero require un alto grao de organizac ión
e conciencia dos productores. Xa que
logo, aínda que se debe seguirtraballando
na liña de crecemento do sector cooperativo industrial, non se pode pensar que a
corto prazo vaia a ser a solución global
para a problemática que os productores
teñen nas súas relacións coa parte
industrial.
Nembergantes hoxe existen vías intermedias de mellora da relación industriaproductor satisfactorias para ámbalas
dúas partes e ademais posibles abordar a
corto prazo. Estámonos a referirá negociación colectiva entre productores e
industria.
Cunha certa disciplina, os productores
poden agruparse para a negociadón da
venta dos seus productos, tomando como
base de representación os sindicatos e ós
representantes de cooperativas de comercialización. Oeste xeito, todos unidos, poden poñerse frente a industria e discutir e
negociar os precios, condicións e cantidades de venta dos seus productos, desde
unha posición de igualdade de forzas. Téñase en conta que tanto dependen os productores da industria, coma ésta dos productores. Son interdependentes e xa que
logo, deben chegar a acordos equilibrados.
Para garantir o cumprimento do acordado, a lexislación vixente nesta materia
presenta a figura do contrato homologado. Este consiste nun modelo de documento no que han de ir reflexados precios
mínimos, duración do contrato, condicións de venta, así como a existencia
dunha Comisión de Seguimiento, formada polo mesmo número de representantes das duas partes, e coa presencia da
Administración.
Estos contratos, unha vez sometidos á
consideración do Ministerio de Agricultura, e homologados por Orde Ministerial,
presentan grandes ventaxas sobre os contratos mercantis normais. Fundamentalmente poderíamos citar a axilidade na resolución de conflictos, xa que a Comisión
devandita pode, unha vez estudiados os
casos, dictar sancións contra os que incumplen , sexan productor o industria, e
mesmo pode recurrirá arbitraxe do Ministerio de Agricultura. Comprenderase que
este áxil sistema ofrece maior garantía de
cumprimento dos termos do contrato.

Na me/lora das re/acións industria-productor é imprescindible unha negociación
colectiva que cante cos labregos.

Os contratos homologados do leite
En Galicia ternos xa contratos deste tipo
para o leite de vaca e en pouco tempo
cecais haberá para a uva de vinificación.
A existencia de contratos para tales productos é consecuencia do interés dos productores e dalgunhas industrias.
No caso do leite, sindicatos e cooperativas así como as industrias do grupo
LARSA, (Arxeríz, Vega de Oro, Larsa, etc.)
asinaron un acordo en novembro de 1987
e solicitaron a homologación dun modelo
de contrato que o Ministerio homologou
en Marzo de 1988, que está vixente durante este ano, e que dado que uns e outros están satisfeitos co sistema, foi renovado recentemente ata marzo de 1.990.
Aparte da existencia da Comisión de Seguimento para estes contratos, que dito
sexa de paso, funcionou ata agora con
moito acerto, o modelo de contrato do
leite presenta unhas características moi
interesantes, que poderíamos resumir nos
seguintes puntos:
A) Establece un precio de garantía segundo a época do ano, de maneira que o
precio base do leite non pode ser inferior a
ese mínimo baixo ningunha circunstancia.
B) O precio a pagar compense de precio
base máis as primas normais (frío, bacterioloxía, protetna, graxa etc.). O precio
base definido coma o correspondente a
leite non refrixerado , será revisado periódicamente pola Comisión para adaptalo ó
precio do mercado.
Co mecanismo de revisión periódica, o
productor sempre estará retribuído segundo o precio do mercado. Non terá pois

a intranquilidade que conleva contratar a
un precio fixo , que hoxe pode ser bo , pero
mañán quen sabe.
Se as industrias que non contratan tiran
do precio cara enriba, o precio do contrato tamén o fará automáticamente, se se
baixan o precio, éste tamén baixará nos
contratos, pero nunca por debaixo do precio de garantía.

Oeste xeito, é de esperar, que os contratos homologados contribuirán a frenar as
" guerras de precios " , que a pesares do
que pensan alguns productores, non benefician a ninguén . E moito máis desexable un precio satisfactorio e estable, que
un precio imprevisible e inestable, moi
alto nunha época, pero moi baixo na
seguinte.
Quen pode firmar contratos
homologados
Tal como está o modelo actual, calquera
productor e calquera industria pode contratar con modelo homologado , ainda que
para que teña validez ha de ser presentado
a formalizar na Comisión de Seguimiento ,
e recibir a comunicación da mesma indicando o número de rexistro que terá o
contrato. Sen estes requisitos, ben sinxelos por certo , non terá máis valor o contrato , que calquera outro modelo de documento mercantil.
NOTA
O domicilio da Comisión é o seguinte :
Comisión de Contratos do Leite
Dirección Provincial do Ministerio de
Agricultura .
Edificio Administrativo Múltiple de Monelos 3ª Planta - Ala Norte. 15008 - A CORUÑA- Teléf. : 29 00 00 - Extensión 20 é 32
Carlos Posada Navia
Director Territorial do M.A.P.A.
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Viaxe a Holanda dun grupo de agricultoras
ste ano, estanse a celebrar
na Escala de Capacitación
Agraria de Guísamo dous
cursos específicos para mu. lleres, promovidos pola Consellería
de Agricultura e cofinanciados co
Fondo Social Europeo para lgualdade de oportunidades da muller
rural.

E

Estes cursos son, un de orientación
productiva vacún-leite e outro de
hortofloricultura.

"Coma se se abrira a miña mente"

Capacitación e asociacionismo

No cambeo de impresions que tivemos á volta, para saber o que lles parecera a agricultura holandesa e os
agricultores de alí, en relación a Galicia e os agricultores galegas, destacaron 3 cousas que a elas lles pareceron fundamentais: a) A capacitación
dos agricultores holandeses que consideran moi importante e que lles fixo
reflexionar sobor das súas eibas. b) A
investigación. e) O_asocJacionis~o.
Alí non resolven nada individualmente. Toda a súa problemática pasa
por asociaciones de todo tipo.

Outra cousa que lles chamou moito
a atención foi a subasta de Flores de
ALLMEER, que está considerado á
mais grande do mundo.
O edificio comercial ten 500.000
m2, chegan por día aproximadamente 11 millóns de flores e un millón
de plantas e saen 2.000 camións con
destino ós diferentes puntos do país e
ó extranxeiro. A explotación holandesa de flores e plantas é duns 3.800
millóns de florís.
E todo esto naceu de dúas cooperativas de comercialización de flores
dunha bisbarra.
Nunca lle escoitara ás agricultoras

Os obxectivos que se pretenden
acadar con estes cursos son tres: 1)
Unha mellar capacidade profesional
e empresarial como traballadora da
agricultura, 2) Maior eficacia nas súas
funcións como membro dunha familia para conseguir un 1T1aior grao de
benestar, mellar calidade de vida, 3)
Un ha máis amplia participación como
membro dunha comunidade que a i!1tegre como elemento responsable e
activo.
A experiencia de estes cursos está
senda moi interesante e altamente
positiva. O interés por aprender destas mulleres e o seu nivel de participación, é algo que chama a atención a
tód.o -los que imparten os cursos.
A idea do 'interés mostrado polas
participantes nos cursos, a calquera
lector que teña coñecemento do medio rural, pode darlla o feito de saber
que están unha semana fóra da súa
casa, co que eso significa para unha
muller do medio rural.
Como actividade dos cursos, acaban de facer un ha viaxe técnica a Holanda, que supuxo unha visita ó futuro para estas agricultoras e gandeiras. Como dicía unhadelas "Foi como
se a miña mente se abrira e vira todo
moito máis erara". Pero sendo consciente do que nos queda por facer
non é un camiño de rosas. ·

" Foi como se a miña mente se abrira e vira todo mais erara"

O normal é que cada agricultor
sexa socio de dúas ou tres cooperativas, de comercialización, de consumo. E aparte, pertence a algunha
asociación Profesional (OPA), que
cumpren un doble papel: reivindicativo (precios, política Agraria Común,
etc ... ) e a prestación de servicios
técnicos.
Por exep.iplo, nunha zona que visitamos tiñan un problema de mastite
e, para erradicalo, crearon a súa propia Fundación para experimentación
e resolverlle este problema. Na creación desta fundación participaron
15.000 agricultores.

galegas talar de necesidade de asociacionismo con tanto convencemento.
Xa para rematar, e como resultado
desta experiencia, penso que a mellor
inversión que pode facer a Consellería de Agricultura é na capacitación
dos agricultores e agricultoras galegas, e darlle as gracias por ter encetado un camiño polo cal as mulleres
rurais galegas van a ter a oportunidade de saír dunha discriminación de
séculas.
Pencha Santasmarinas
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Congreso Parroquia Evanxelizadora
·Comprometida na acción transformadora
· Capaz de evanxelizar ós pobres

ías pasados estivemos
varios cregos galegas no
Congreso
Parroquia
Evanxelizadora. E ata
aquí traemos o que alí vivimos.

D

Os títulos das ponencias foron:
- Situación da parroquia, hoxe
na lgrexa en España
- ldentidade eclesial da parroquia.
- ¿Cómo renovar as nasas parroquias?

Foi en Madrid os días 11-13 de
Novembro con representacións
de tóda-las dióceses do estado:
bispos, cregos, relixiosos-as,
leigos.

As tardes
sectores:

Respondía este Congreso ó
programa pastoral da Conferencia Episcopal Española para o
trienio 1987-1990 baixo a iniciativa dacomisión de Pastoral.

trabal lo use

por

· Movementos apostólicos e
parroquia
·Educación na fe dos adultos.
· Xoves e parroquia
· Liturxia e evanxelización
· Acción social na parroquia:
Pastoral
sanitaria,
parados,
mundo da toxicomanía, Cáritas ...
·Parroquia e política
· Parroquia e relixiosos.
,
E de resaltar o clima entre os
congresistas de diálogo, alegría ,
compartir.

Intenta ser este Congreso unha
resposta cristiá á sociedade es·pañola actual que vive momentos
de cambios profundos no eido do
político,
cultural,
humano,
relixioso.
E un feito que as nasas parroquias aínda teñen unha pastoral
de marcado acento sacramental
ou de mantenemento. Os congresistas a partir desta constatación
chegan a estas conclusións, que
poden ou deberían ser lineas de
acción na pastoral parroquial:

Foi moi positivo o traballo de
grupos no que se compartiron as
experiencias que cada un trouxo
ó Congreso e as inquedanzas e
bos desexos para mellorar no amplio sentido da palabra, tóda-las
actividades pastarais.

TIPOLOXIA DAS PARROQUIAS segun orientación EVANXELIZADORA
12. 5:1. ffi.;-<",'«:';<'

32. 5:1. l!/lWá
55.0:t.tmmJi

Podemos tamén constatar a
responsabilidade con que se tomou esta xuntanza por parte de
tódo-los asistentes, vendo nos
leigos, adultos, xoves unha forza
entusiasta de gran valoración.
Oxalá esto que vivimos en Madrid se vaia facendo realidade nas
dióceses, parroquias nun com promiso máis comunitario e responsable por parte de todos.

E&S

· A parroquia como lugar de
acollida e experiencia do Evanxeo.
· Comunidade viva de fraternidade cristiá.
· Corresponsabilidade na acción
evanxelizadora
· Aberta á misión evanxelizadora
· O servic io da evanxelización
nunha sociedade en vías de descristianización.

Que a parroquía máis que un
lugar burocrático sexa un signo
de encentro de irmáns en Cristo
para a Evanxelización .
¿Onde está a miña comunidade?

Xosé Roman Escourído - Xacínto Pedrosa

R-~-~~-1-2~~~~~~~~~~~~4-~L4éc4m;fto
A pexa e maila coxa

Xosé Chao Rego

Cando se teñen cabalas novas unha acción que consiste en qui- que en castelán se chama
no monte, para que non escapen tar algún atranco, algunha pexa. ·"muslo".
e se afagan ó novo territorio pó- Así os matemáticos despexan a
Todo isto era preciso dicilo
ñensel le uns impedimentos nos incógnita, os futbolistas só des- despois de que en números antepés que se chaman piegas, pala- pexan o balón mentres que a poli- riores falasemos de coellos, antobra que tamén existe en francés cía, paño por caso, despexa unha llos, barallas e outras palabras
-piége- con
significado de manifestación ilegal.
polo estilo. Conviña despexar dúSempre tiven dúbidas de se se bidas e aínda que a tala é camiño,
atranco, e que procede do latín
"pede" - pé, concretamente na había dicir "collín" ou coxín. Se tamén resulta conveniente que as
súa forma "pedicula".
agora me decido pala segunda nasas coxas acougen de vez en
Nalgures a esa corda ou ma- forma isa sucédeme desque me cando nun bo coxín. E, sobre
deira que impide fuxir tamén se decatei de que o coxín é unha es- todo, que non sex~mos pelellos
lles chama pexas. Este recordo pecie de pequena almofada na gramaticai$, se non alguén habepode serví rnos cando teñamos que descansa a coxa, senda esta ría te-la . tentación de nos
que talar de despexar, que nunca . a parte carnosa da perna que está despelellar.
podería ser "despellar", porque é entre os xeonllos e o ,tronco, e
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