
1 mos facendo memoria: 

recobrando o ser galego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando patria: 

mllll con man inxertandoa 
entre os veciñ08. 

i mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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o 
O resurxir dunha esperanza 

domingo, día 26 de marzo, domingo 
de resurrección, poida que sexa unha 
data importante no resurxir democrá
tico en Rusia. Por primeira vez na histo

ria deste país houbo lugar para unhas e/eccións 
que, anque non se poden chamar democráticas 
nin moito menos, sí significaron unha apertura 
importante no sistema electoral soviético ata 
este momento completamente controlado polo 
aparato do partido único, o PCUS (Partido Co
munista da Unión Soviética). 

Este control exercíao ata agora propoñendo 
candidatos só do partido, sen posibilidade real 
de e/exir outros que non o fosen. Neste caso, 
anque os candidatos do partido aínda copan o 
851 do total de candidatos, sen embargo a posi
bilidade de e/exir a outros non membros do par
tido deuse en moitos casos, e ás veces, como 
pasou ca famoso candidato a diputado por Mos
cú, Boris Eltsin, ben en contra do parecer do 
partido. 

Antes da reforma do decembro pasado pro
movida pala "perestroika" de Gorbachov, o So
viet Supremo, máximo órgano de dirección do 
país, estaba composto por 1. 500 diputados, dos 
que 1.071 eran membros do Partido Comunista 
e só 428 non o eran. Coa reforma este Soviet 
Supremo será sustituido por un Congreso de 
Diputados composto por 1. 250 membros que só 
se reunirán unha vez ó ano. Este congreso eli
xirá os 220 membros do Soviet da Unión e os 
220 do Soviet das Nacións, que xuntos formarán 
o Soviet Supremo da URSS, que será aJgo así 
coma os nasos parlamentos. 

Non fai falta dicir que todo o proceso electoral 
estivo moi controlado polo partido único, e que 
non houbo ningunha posibilidade de que éste 
perdese o control da situación; sen embargo, 
repetimos, deuse un paso adiante, e este paso 
non supón soamente unha transformación no 
sistema electoral, senón que empeza a poñer en 
cuestión unha determinada maneira de entender 
e de facer socialismo, que desde hai anos xa vén 
senda contestada por amplos sectores sociais 
dos diferentes países do Este (Rusia, Polonia, 
Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia .. .), pero 
que ata a era de Gorbachov non recibira o bene
plácito do omnipotente Partido Comunista da 
URSS. 

Queda moi /onxe o sistema pluripartidista oc
cidental (que desde lago non é precisamente 
unha elegante alternativa), pero está aberta a 
porta da esperanza cara a unha democratización 
real, da que está moi necesitado o bloque comu
nista para supera-las constantes denuncias de 
burocratización, de corrupción e de inxusticia. 

AS ELECCIONS DA 
«PERESTROIKA» 

• 0,7%: a pobre cooperació11 cos pobres 

• Unha Asociación cultural na Fonsagrada 

• Citroen· Hispania (Vigo) 
O Convenio'89 abocado a conflicto colectivo 
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XOAN PAULO 11 EN SANTIAGO 

Os días 19 e 20 do próximo agosto o Papa Xoán 
Paulo 11 virá a Santiago. A súa chegada coincidirá 
cunhas xornadas internacionais da mocidade que 
empezarán xa o día 12 de agosto. A viaxe do Papa 
estase a converter nun acontecemento de primeira 
liña para un sector grande da lgrexa, non soamente 
de Galicia, senón tamén de España e aínda doutros 
países. · 

As viaxes do Papa 

As viaxes do Papa, tal como se proxectan e levan a 
cabo, sempre levan consigo unha mobilización 
enorme de medios humanos, económicos e doutro 
tipo. Viaxa coma xefe de Estado -o Estado do 
Vaticano-, e isa sempre esixe unhas consideracións 
oficiais especiais; e ademais viaxa coma xefe reli
xioso que centra a atención afectiva de moita xente, o 
que abriga a repetidas concentracións de diferente 
tipo, que ademais son buscadas a propósito, como 
medio axeitado duns encontros nos que poder 
transmití-la mensaxe da que o Papa se sente porta
dor. No caso da visita a Santiago no mes de agosto, a 
poboación especialmente convocada será a mocida
de. 

Viaxes discutidas 

Hai xente, moita xente, que ve moi ben estas via
xes do papa, en poder; á fin e ó cabo non deixa de 
se-lo representante de Cristo na terra. Outros, bas
tantes tamén, non están moi de acordo con este estilo 
de irrumpir na sociedade. Preferirían uns métodos · 
máis sinxe/os, de menos aparato, máis baratos, me
nos "escanda/osos", de máis compartir e de menos 
impartir; precisamente tamén por se-lo represen
tante de Cristo na terra, que nunca se presentou en 
poder. Nós inclinámonos máis por esta segunda ma
neira de viaxar que, ca tempo, nos parece máis eficaz 
para facer cristianismo. 

O importante: a voz dos mozos 

A viaxe do Papa a Santiago realizase con ocasión 
das xornadas internacionais sobre a mocidade. Esto 
quere dicir que o importante son estas xornadas so
bre a mocidade; por suposto, son máis importantes 
neste caso que a mesma visita do Papa, que, cando 
máis, viría a poñer un botón dourado a unhas xorna
das previas. Parécenos que as causas se están sa
cando de sitio, porque mentres non se fa/a case nada 
dos encontros dos mozos, estásel/e dando unha re
sonancia excesiva á chegada do Papa e a todo o tema 
das peregrinacións a Santiago. Neste ambiente pa
rece que pouco vai importa-lo que os mozos pensen 
e digan en Santiago, e un quedará dubidando se o 
que se quería era potenciar esa voz, arroupá.ndoa con 
enerxía, ou utilizar toda a montaxe para un estilo de 
propaganda relixiosa centrada na figura do Papa, e na 
cidade de Santiago coma lugar de peregrinaxe. 

O importante é o que os mozos pensen, o que os mozos digan 

Os nosos pastores (Dom. IV de Páscoa) 

"As miñas ove/las escoitan a miña voz" (Xn. 10,27) 

Hoxe, coma sempre, precisamos persoas que pres
ten o servicio de ser: 
animadores: que saiban estimula-los valores dos de
mais; que dean alento ós que van cansos de loitar. 
coordinadores: que unan ás persoas superando dife
rencias; que coordinen as múltiples iniciativas que 
xorden. 
orientadores: capaces de facer unha crítica seria das 
situación s-e-actittrd e-s-actrrars-~-que-saiba n- i nte-rpreta-
1 os signos dos tempos nos acontecementos. 
testemuñas: da verdade que descubriron e que comu
nican; dunha nova sociedade que xa empezan a vivir 
agora. 

¿E serio talar de amor? (Dom . V de Páscoa) 

"Amádevos como eu vos amei" (Xn. 13,34) 

"O Evanxelio anuncia o amor de Deus a tódolos ho
mes e pídenos amar como El ama. Vivi-la esixencia de 
amor da mensaxe evanxélica e a esixencia de ser con
secuente coa loita de liberación constitue un desafío 
para o cristián comprometido. 

O amor cristián universal terá que concretarse na 
historia, se é que quer ser algo máis ca unha abstrac
ción. Daquela terá que proxectarse de diferente ma
neira sobre os opresores e sobre os oprimidos. 

O amor cristián ten que pór os medios para a súa 
realización efectiva ; non pode descoñece-la clase so
cial á que este próximo pertence ; non será auténtico 
mentras non colla o camiño da solidaridade de clase e 
de loita social " . 

(Jesús Rey : " Los Cristianos en la lucha de clases" ). 
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0,7%: a pobre cooperación cos pobres 

¿Quééó0,7%? 

Cando se fala do O, 7%, estase fa
cendo mención a unha resolución 
aprobada pola ONU no ano 1972 pola 
que os países ricos do Planeta se 
comprometían a reserva-lo 0,7% do 
seu Producto Nacional Bruto (PNB) 
para a cooperación co 3º Mundo, re
comendándose concentra-la axuda 
nos países de rendas máis baixas e 
utilizala como palanca de redistribu
ción da riqueza. 

Os antecedentes desta resolución 
datan do ano 1958, cando o Consello 
Mundial das lgrexas aprobaba una 
moción pola que se recomendaba ós 
países desenvolvidos que coopera
sen cos menos favorecidos co 1 % do 
seu PNB. En pleno proceso descolo
nizador, as novas nacións soberanas 
con necesidades de desenvolve
mento, van reclamando nos foros in
ternacionais a atención ós seus pro
blemas. De aí que en 1960 a ONU 
aprobase a primeira recomendación 
de cooperación co 3º Mundo, que se 
cifraba inicialmente no 1 % do PNB 
dos países donantes. Esta primeira 
resolución era un tanto confusa pois 
non se sabía moi ben cómo calcular 
exactamente a cantidade a cooperar 
e cal era o seu obxectivo: se dona
cións, préstamos .. . Para aclarar esta 
situación creóuse no 1969 a comisión 
Pearson, que sería a que marcaría o 
definitivo 0,7% aprobado no 1972 e 
que se definía como Axuda Oficial ó 
Desenvolvemento (AOD) realizada en 
condicións concesionarias. 

¿ Có~o se vén aplicando? 

Se xa nacía pobre a porcentaxe do 
0,7% en comparación con outros sis
temas de cooperación entre países 
(como o do famoso Plan Marshall) .e 
tendo en canta a gravidade e urxen
cia dos problemas do 3° Mundo, o 
máis lamentable é que practicamente 
a totalidade dos países ricos incum
priron a compromiso firmado por to-

1dos eles na ONU no 1972. Só os países 
da OPEP (exportadores de petróleo) e 
os países escandinavos cumpriron e 
respetaron o seu compromiso (ver ca
dro adxunto) 

Ademais moita da axuda catalo
gada como de cooperación ó desen
volvemento non é tal, xa que supón 

Estados Unidos ............ .... .... .. ... 0,24% 

Alemania ........... ..................... ... 0,47% 

Reino Unido .. ........ ... ..... ....... .. ... 0,34% 

Holanda ...... .... .. .............. .......... . 0,96% 

Italia .. .. .... ...... .................... .. ....... 0,28% 

Dinamarca .. .. ... ......... .... ............. 0,79% 

Xapón .. ..... ...................... ... ... .. ... 0,34% 

Suecia ................ ... ..... ............... 0,82% 

Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 06 % 

Países da Opep (media) ... .. .. .... 0,95% 

URSS ................. ... ..... ..... ......... .. 0,26% 

Fonte: OCDE (198'3-84) 

un negocio para os países donantes 
que perpetúan as relacións de depen
dencia e a xá tráxica relación de uns 
cada vez máis ricos e outros cada vez 
máis pobres. 

Unha vez máis a triste realidade 
bota por terra todo tipo de pronósti
cos: as comisións creadas pola ONU 
talaban de que no 1985 tódolos países 
ricos cumprirían co compromiso do 
0,7% e que para o ano 2.000 dita pro
centaxe se elevaría ó 1 % . E tal o 
grado de escepticismo xerado nos 
técnicos da ONU respecto da su posta 
boa vontade dos países ricos, que a 
Comisión Brandt opina que a única 
maneira de convencer ós países ricos 
de que concedan máis axudas é de
mostrándolles que cooperar cos paí
ses pobres reportará tamén benefi
cios para eles. 

¿Qué se fai no Estado español? 

O goberno de Madrid non parece 
estar moi sensibilizado coa coopera
ción co 3º Mundo. O que o parla
mento español vén aprobando como 
axuda oficial ó desenvolvemento 
(AOD) apenas supera ó O, 1 % : no 1985 
0,10%, no 1986 0,13% e no 1987 
0,15%. Porcentaxes moi inferiores á 
recomendada pola ONU e no seu día 
suscrita polo Estado español. 

Sen embargo, hai sinais que anun
cian unha certa receptividade nal
gúns estamentos oficiais, asentada 
no traballo diario de sensibilización 
das diferentes ONG's (Organizacións 
Non Gubernamentais) e outros colee-

ti vos de base do Estado español: 

- o 11 % dos navarros (44.339 fir
mas) instan o seu parlamento a que 
destine ó 0,7% do seu presuposto 
para o 3° Mundo (campaña promo
vida por Xusticia e Paz na primavera 
do ano pasado). 

- tamén na primavera do ano pa
sado e promovida pola Coordinadora 
das ONG's realízase a campaña "Ca
talunya Solidaria" , na que os distintos 
partidos políticos con representación 
parlamentaria chegan ó acorde de 
crear un Fondo Catalán de Coopera
ción e Desenvolvemento, que para o 
presente ano ten asignada unha par
tida presupostaria de 100 millóns, e 
que se incrementará en anos 
sucesivos. 

- con motivo da discusión dos Pre
supostos Xerais do Estado para 1989, 
Cáritas organizou unha campaña de 
sensibilización entre os distintos par
tidos políticos para que introduciran 
enmendas encamiñadas ó logro do 
obxectivo do 0,7%. Campaña qué foi 
respostada desde o goberno afir
mando que, se a cantidade de axuda 
aínda era pequen a (0, 1 % ), o impor
tante era a calidade da mesma. 

- mozos de " Mans Unidas" de Má
laga realizan unha manifestación re
clamando do seu Concello a asigna
ción do 0,7% do seu presuposto á 
cooperación co 3° Mundo. 

- créase en Catalunya un colectivo 
denominado "Movemento 0,7%" que 
ten por finalidade principal a sensibi
lización no logro deste obxectivo (R . 
Rocafort 244-1 º-1 Oª - 08029 Barcelo
na). 

-etc. 

¿Qué facer en Galicia? 

Desde aquí animamos a todos 
aqueles colectivos de base, organiza
cións políticas e persoas sensibiliza
das no tema a organizarse en torno ó 
0,7%, instando ós poderes públicos 
galegas a que fagan efectiva a coope
ración solidaria entre pobos. 

(x) O PNB ven senda como a riqueza global 
do país, que pode ser definida e calculada 
pala totalidade de mercancías e servicios que 
se producen. 

Jesús Medin 
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O debate do 
estado da 
autonomía 

PorTintxu 

A caba de celebrarse no Parlamento Galego o debate 
do estado da autonomía, que coincidiu coa posta en 
funcionamento do novo edificio que con carácter 
definitivo acolle a esta cámara lexislativa. Este de

bate é novidoso en si, xa que foi a primeira vez que se cumpre 
un ha disposición da Leida Xunta e do seu Presidente logo da 
súa reforma. Trátase dun debate anual, introducido en Galicia 
seguindo o modelo que os socialistas instauraron no seu día 
nas Cortes. 

Trátase, en definitiva, de revisar unha vezó ano os proble
mas políticos xerais de Galicia e de aprobar unhas resolu
cións que marquen camiños de futuro. Por iso o presidente da 
Xunta fixo o seu balance da situación, para ser logo contes
tado polos voceiros dos grupos parlamentarios, que final
mente presentaron as súas propostas de resolución . 

A intervención do presidente foi unha crítica da actuación 
dos seus predecesores e un recorrido polas accións concre
tas desenvoltas polo seu goberno e polos seus proxectos 
inmediatos. As respostas dos grupos parlamentarios fóronse 
sucedendo, con puntos de acordo e outros diverxentes. 

Carlos Mella resaltou a dor que causa ver a Galicia conver
tida en páxina de sucesos para os medios de comunicación de 
Madrid e dixo que a xestión do presidente non podía ser tan 
boa se a facía cun equipo integrado por bastantes colabora
dores de Fernández Albor. Xosé Manuel Beiras criticou as
pectos da xestión da Xunta e presentou as propostas que en 
cada caso ten o BNG para resolver tales situacións. Camilo 
Nogueira deixou de lado as críticas, xa moi coñecidas, e 
centrouse en expoñer o programa de goberno alternativo do 
PSG-Esquerda Galega. 

Pablo González Mariñas, máximo dirixente do PNG-PG, 
sustituiü ó seu portavoz parlamentario, para poñer de releve 
os logros do goberno tripartito, a contribución do seu partido 
nos mesmos e as liñas de futuro que desexaba para Galicia. 

Xosé Luis Barreiro volvía a tribuna como representante de 
Coalición Galega e fixo críticas parciais do labor do goberno 
no que participa o seu grupo, chamando a atención sobre os 
múltiples problemas por resolver dentro das relacións de Ga
licia coa administración estatal. 

Dentro do Grupo Socialista tamén foi o secretario xeral e 
conselleiro de Ordenación do Territorio, Antolín Sánchez Pre
sedo, quen falou no lugar do voceiro habitual, para facer un ha 
relectura do discurso do presidente González Laxe, poñendo 
énfase nos aspectos que para os socialistas teñen máis 
interese. 

Finalmente Víctor Manuel Vázquez Portomeñe falou en 
nome do Grupo Popular, para poñer en dúbida moitos dos 
éxitos que se atribuira o presidente e para reclamar solucións 
para moitos problemas pendentes, con particular referencia 
ás .necesidades de novas vías de comunicación e á marxina
ción da Galicia interior. 

Viñeron logo as resolucións e acordos. Os grupos da maio
ría aprobaron as propias propostas e só aceptaron dúas do 
Grupo Popular (para combate-lo alcoholismo e reclama-lo 
Instituto Social da Mariña) e unha do BNG (para que non se 
autoricen novas celulosas mentres non se defina a política 
forestal de Galicia) . 

Todo o debate tivo aire de se-lo inicio da.campaña electoral 
para o Parlamento Galego e os oradores parecían dirixirse 
máis ós teleespectadores cós deputados. Por iso se notou un 
ton diferente nos oradores que pensan ser candidatos á presi
dencia da Xunta. 

A opinión pública 
dentro da lgrexa 

Por Miguel Anxo Araujo Iglesias 

U 
n cento lo.ngo de teólogos austríacos e ale
máns mandaron unha carta ó Papa denun
ciando certas maneiras de proceder da Curia 
r-omana no goberno da lgrex'a. Parece ser que 

ultimamente adheríronse a esa carta máis teólogos, 
franceses, belgas e españois. 

Lido o documento, dá a sensación de que se trata 
dun escrito abando superficial, quizais non moi propio 
duns teólogos, algúns deles de moita sana mundial , xa 
que as súas afirmacións non van avaliadas por uns 
razonamentos serios e documentados. 

Pero a min non me importa tanto o que din , que coido 
que, en parte, poden ter ou teñen algunha razón , canto 
a teoloxía que subxace nas súas afirmacións. Lendo 
entre lineas parecen dar a entender que o Papa non 
tivese autoridade definitiva nesas cuestións ás que eles 
fan referencia. Isa sería verdadeiramente grave. Outra 
causa será que ese xuizo definitivo do Papa non se faga 
"motu propio ", senón escoitando o parecer das 
lgrexas. 

Penso que é causa boa que se dea na lgrexa a opi
nión pública, como xa o pedira pio XII , e que, polo 
tanto, calquera católico , pero sobre todo os teólogos e 
moito máis os bispos poidan expoñer libremente, sem
pre con caridade sen escándalo, as súas opinións so
bre distintos asuntos. Non deberíamos ter medo a esta 
opinión pública, senón mais ben ó que debemos ter 
medo é a un silencio ou adhesión puramente pasiva e 
moitas veces aloumiñeira. 

Pero da mesma maneira opino que estas manifesta
cións públicas, ou se queren correccións -fraternas , 
deben axeitarse ó proceso que nos vén sinalado palas 
mesmas palabras de Xesús, no capítulo 18 do Evanxeo 
de San Mateu. Estas poderíamolas aplicar así, neste 
caso: se tés algo contra a Curia romana ou contra o 
mesmo Papa, diríxete a eles personalmente e sen dar 
publicidade. Se non che fan caso á primeira, chámalle
la atención con dúas testemuñas. Se tampouco así, 
entón sí que podes facer pública a túa denuncia, sem
pre que a fagas con caridade e sen escándalo . 

Entón eu pregúntame se estes teólogos se axustaron 
a este proceso evanxélico, ou mais ben comezaron 
pala fin, dando publicidade á súa denuncia, quizais 
antes de que o mesmo Papa ou a Curia romana fosen 
informados. 

Pero, sexa o que sexa, penso que non debemos dar
lle maior importancia a estes feítos senón mais ben 
consideralos coma causas normais dentro dunha co
munidade viva. E andar con adhesións públicas ó Papa 
ou causas semellantes paréceme que é unha maneira 
de saca-las augas do seu canle. Un organismo vivo, 
como é a lgrexa, por moi sobrenatural que sexa, ten 
que vivir con certa dialéctica. E é preciso que os que 
gobernan a lgrexa saiban o pensar das súas bases, e 
déberiamos artellar canles para que a súa opinión su
bira ata arriba. Non se trata só de que baixe ou veña de 
Roma, senón asemade de que suba ou viaxe a Roma. 
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UNHA ASOCIACION CULTURAL NA FONSAGRADA 

N o mundo rural danse experiencias 
maravillosas. Experiencias de aso
ciación que contradin o dita común 

imos presentar, é un bo exemplo disto que 
dicimos; especialmente salientable por ser 
nunha zona das máis periféricas de Galicia, 
nas lindes luguesas entre Asturias e León, 
onde os mestres sen vocación non querían 
parar. 

de que "non somos unidos". Cando se tra
bal/a, e ben, os froitos vense. A · experiencia 
asociativa cultural de A Fonsagrada, que 

O nacemento dunha experiencia 
comunitaria cultural 

O museo naceu como resul
tado dun grupo de xente que es
taba a ver como A Fonsagrada é 
unha zona de gran riqueza ar
queolóxica, con abundantes Cas
tros (uns 50 aproximadamente) e 
modorras, e tamén etnográfica, 
onde aínda se podía chegar a 
tempo de recoller aquelas pezas e 
trebellos que un día forori uteis 
normais do traballo cotidiano. 

Nun principio contábase única
mente con dúas salas: un ha etno
gráfica e outra arqueolóxica. 
Posteriormente fóronse am
pliando e na actualidade xa se 
dispón de seis. 

O movementocultural de A Fonsagrada sempre estivo atento ós problemas reais 
da poboación 

Como complemento á exposi
ción de obxetos, procúrase levar 
a cabo distintas actividades que 
buscan integra-lo contido do Mu
seo na realidade que vive actual
mente a poboación da Comarca, 
tales como Seminario sobre a vi
venda e a arquitectura popular, 
divulgación da realidade e posibi
lidades dos soutos da comarca 
mediante unha exposición tem
poral, cursos de tecido tracional e 
cerámica e mesmo exposicións 
de artistas como a que se celebra 
actualmente sobre a obra do es
cultor de Bretaña, Fernando 
Villapol. 

Os froitos da participación 

E de destacar a gran participa
ción do público en xeral, tanto na 
visita ó propio Museo como na 
donación espontánea de pezas. 
Esa participación preténdese 
conseguir de xeito legal a 

través da integración no Patro
nato que rixe o Museo da maior 
parte das personas e institucións 
que teñan interés nas actividades 
do Museo. 

A Asociación nun principio foi 
creada por un grupo fundamen
talmente de pais que estaban a 
ver como os seus fil los non tiñan 
outra alternativa cultural fóra das 
horas do Colexio. Se ben a Aso
ciación naceu fai catro anos con 
51 socios todos da Vila, na actua
lidade canta con 185, parte deles 
espallados polo medio rural que 
era un dos obxetivos que a Aso
ciación se propuxera. 

Dous obxetivos comúns: Recu
pera-la cultura popular e enche
lo valeiro cultural existente na 
zona, moveron · á creación dun 
Museo Comarcal e mais dunha 
Asociación Cultural. 

E unha manchea de actividades 

As actividades foron medrando 
en función das necesidades sen
tidas pola poboación. A sí neste 
momento hai un tipo de activida
des regulares ó longo do ano 
como son: danzas, gaita, solfeo, 
piano (que foi comprado pola 
Asociación), frauta e guitarra que 
se imparten semanalmente, nas 
que participan un total de 170 
alumnos. 

Mensualmente proxéctase 
unha película dirixida fundamen
talmente a poboación infantil e 
xuvenil e lago desenrólanse ou
tras actividades puntuais dirixi
das a toda a poboación onde se 
observa como a participación dos 
socios vai medrando espontá
neamente. 
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A cultura tamén é capaz de mobilizar 

a un pobo 

Neste curso fíxose a 111 festa da castaña, a 
organización do Entro ido e en Agosto a festa 
da Sardiña, que se converte nun lugar de 
encentro de tantos emigrantes que se ato
pan tora da Fonsagrada e que nestas datas 
voltan a súa terra. 

Organízanse viaxes culturais, cursos mo
nográficos que demanda ·a poboación, 
como o de ximnasia para adultos, no que 
participan 20 personas e que está impartido 
polo médico e socio da Asociación Ricardo 
Parada. 

Está xa en marcha o 11 Certame Literario 
que se organiza a nivel provincial, que se 
fallará coincidindo coa c~lebración do día 
das Letras Galegas. O mesmo tempo pretén
dese celebrar unha Mostra de teatro galega 
e o recital do poeta da comarca Paco de 
Barangón. 

Igualmente organízanse charlas sobre te
mas de interés que os socios manifestan e 
coincidindo coas festas patronais da Fonsa
grada, celébrase a Feira do Libro. 

O máis interesante de ámbalas dúas expe
riencias asociativas é a toma de conciencia 
da poboación, que xa non se senten al leos a 
elas, senón que empezan a sentilas como 
propias. 

María Paz Quiroga González 

A Fonsagrada 

V Asamblea 

de 
Cristiáns Galegos 

Sábado 8 Abril 

Na Casa de Exercicios de Santiago 

~----ORDE DO DIA----~ 

10,30.- Acollida 

11 - 12,30.-Traballo en Grupos: " Diversos aspectos 
da paz" 

- Obxeción de conciencia 
- Obxeción fiscal. 

12,30.- Descanso 

12,45.- Posta en común. 

1,6,30.- Exposición - Debate sobre "Gastos militares e 
paz social". Comenta e modera Calo Iglesias. 

Experiencia de Xogos Cooperativos. 
Conclusións. 
Experiencia dun obxector de conciencia. 

6.- Eucaristía 
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LABORAL 

•• 
CITROEN HISPANIA (VIGO) 

---0 Convenio'89 abocado a conflicto colectivo---

e itroen Hispania de Vigo no 
ano 88, vén de ter unhas ga
nancias de aproximada
mente 20.000 millóns de pe-

setas ; finaliza o Plan Industrial de tres 
anos, que lle serviu para inc.rementa
la producción nun 30%, para reduci
la plantilla nun 10% , é dicir, 1.200 tra
balladores menos; incrementou as 
súas ventas ata o punto de vender 
todo o que produce e ademáis reduci
lo estoc de coches case que a cero. 

Diante deste prometedor pano
rama para a Dirección de Citroen, 
afrontámo-los traballadores o Conve
nio 89, tendo a esperanza de que 
neste ano poderiamos recupera-lo 
perdido nos anos pasados. 

Principais reivindicacións obreiras 

- Salario : Introducir en nómina a 
Revisión salarial do 88. 

- Xornada: Reduci-lo cómputo 
anual de horas para elimina-lo traba
llo de tódolos sábados do ano. 

- Condicións de traballo : Reparto 
máis equitativo do traballo , mediante 
gamas. Non ó incremento dos ritmos 
das cadeas. Rotación nos pastos tóxi
cos, penosos e perigosos. 

- Supresión das discriminacións 
por razóns ideolóxicas. 

Proposta da dirección 

Despois de tres xuntanzas a pos
tura inamovible da Dirección no fun
damental é a seguinte: 

- Salario: 6% porcentual, sen 
clausula de revisión salarial. 

- Xornada: Reducción do cóm
puto de horas para ter que traballar 
aínda un sabado no ano. Pala contra 
ofrece dez sábados a cada turno de 
velada retribuida. 

- Condicións de traballo : Incre
mento da productividade, e polo 
tanto dos ritmos nas cadeas. Vecas 
para uns poucos, así como préstamos 
tamén para uns poucos traballadores. 

Na cuarta xuntanza os sindicatos 
(U .G.T. CC.00. C.X.T.G . é l.N.T.G.) so
licitan cinco días de folga, intermiten
tes , de tres horas cada día, para pre
sionará Dirección diante da súa pos
tura intransixente, e conquistar así as 

· xustas reivindicacións dos traballa
dores. 

A resposta da Dirección é a de apre
surarse a chamar ó sindicato inde
pendiente SITC, con maioria no Ga
mite de Empresa, o cal leva firmando 

Alguns sindicatos non están dacordo coa empresa 

os convenios dende hai sete anos, e 
co que tamén firmou este ano; a io
tención da Dirección con esta firma 
era a de paraliza-la folga ou polo me
nos resta-la participación dos traba
lladores nela. 

Pero poi a contn~ a resposta dos tra
bal ladores á convocatoria de folga foi 
maioritaria, acadouse unha unidade, 
que foi acalada polos medios de co
municación manipulados pola pode
rosa Multinacional, pero diante da cal 
os traballadores respondimos saíndo 
palas rúas da cidade para que o pobo 
comprobara que a maioría dos traba
lladores de Citroen estabamos en 
folga e que non era unha minoría 
como día tras día dicía a empresa. 

A resposta da Dirección mantense 
contraria ó dialogo e á negociación e 
comenza a utiliza-las súas medidas 
de presión cara ós traballadores para 
cr~a-la división e rompe-la unidade; 
comenza a ofrecer cartos, 25.000 pts. 
a contada revisión salarial do ano 88, 
pero sen metelo en nómina e a cam
bio pide unha firma, a cal supón a 
aceptación do convenio 89. Como 
aínda moitos traballadores se resis
ten a firmar, ofrece tres sábados de 
velada no mes de marzal. 

Diante desta situación as Centrais 
Sindicais de Clase; ó rematar os cinco 
días de folga, propoñen ós traballa
dores un Referendun para votar dúas 
saídas existentes: Segui-la folga ou 
plantear Conflicto Colectivo; feita a 
votación, sae por maioría a postura de 
Conflicto Colectivo, o cal é presen
tado polas Centrais Sindicais de 
Clase na Delegación de Traballo. 

Atopámonos polo tanto hoxe os 

traballadores de Citroen Hispania por 
unha banda cuns traballadores ós 
que se lles vai aplica-lo convenio fir
mado polo "Sindicato SITC" , e outros 
traballadores á espera da sentencia 
do Conflicto Colectivo. 

Valoración da loita 

A valoración dos cinco días de folga 
é positiva, xa que serviu par .. a consoli
dar unha unidade acadada o pasado 
ano na folga levada tamén na nego
ciación do convenio 88, unha unidade , 
moi importante frente á postura in
transixente e incomprensiva da Di
rección . A resposta dos traballadores 
superou incluso as previsións dos 
sindicatos de clase, os cales á fin de
notaron unha certa falla de claridade 
para expoñe-las posibles saídas ó 
convenio, creando un certo confusio
nismo entre os traballadores e un 
certo malestar. 

Conclusións 

En toda loita é necesario sacar con
clusións; a conclusión que sacámo
los traballadores desta loita é que te
rnos que seguir mantendo a unidade 
acadada, sexa cal sexa a sentencia do 
Conflicto Colectivo, para eliminar esa 
maioría que ten o sindicato da em
presa SITC, no comite e non permitir 
que se sigan firmando ano tras ano 
convenios inxustos que só favorecen 
á Dirección de Citroen. Manter esta 
unidade por riba de dificultades e de
sánimos ata as Eleccións Sindicais do 
próximo ano vai ser fundamental. 

Luis Calvo 
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A adquisición da linguaxe infantil 

A 
ntes de que o nene che
gue á linguaxe oral, debe 
pasar por unha serie de 
experiencias que terán 

mentes tan educativos coma os · posta do adulto. 
da alimentación ou os do aseo do 

gran incidencia en tan importante 
adquisición. A nai e o pequeno 
utilizan. un código de conductas 
moito antes de emprega-lo có
digo linguístico. Eses diálogos, 
que durante moito tempo non te
ñen palabras, van creando unha 
estructura básica sobre a que se 
asentan as características dun 
ser comunicante. 

Cando o neno chora 

O choro é a primeira manifesta
ción expresiva do pequeno á que 
convén darlle resposta, porque é . 
sinal de que demanda alimento, 
ten algún tipo de incomodidade 
ou doenza. Tan perxudicial pode 
ser despertar a un nene para que 
tome alimento, como deixalo 
chorar para adaptalo ós costu
mes de horarios establecidos 
polo adulto. Se o nene, cando 
chora, non atopa nunca resposta , 
acabará non chorando , porque 
saberá que non lle servirá de 
nada; pero tampouco, e pela 
mesma razón, talará mañá. Na 
mente de todos está o "síndrome 
de hospitalismo" que se dá en ne
nes abandonados polos pais e 
acollidos en institucións onde o 
trato directo é escaso. 

bebé, así coma na gratuidade 
doutros nos que, sen dicir pala
bras, comunícase moito. 

O diálogo tónico-emocional 

O nene no colo da nai interé
sase, tamén moi cedo, por un in
tercambio permanente coas pos
turas maternais. Amamantar non 
é únicamente un acto nutritivo , 
senón ademais un intercambio 
postura!. Coa súa mobilidade o 
bebé buscará o seu confort nos 
brazos que o manteñen e cam-

Nunca se insistirá bastante na importancia 
de que o adulto fuxa das présas en momentos 
tan educativos coma os da alimentación ou os 

do aseo do bebé 

A nai fala cos ollos 

A mirada, por outra parte, po
súe para a nai dende o nace
mento o desencadenante máis 
poderoso das conductas de 
busca de comunicación a través 
da cal se exerce unha atracción 
mutua. Por iso nunca se insistirá 
bastante na importancia de que o 
adulto fuxa das presas en mo-

biará de postura para atopar un ha 
sensación de benestar ou inten
tando buscar formas de regu~a
ción de proximidade e da distan
cia ou mesmo para expresar cal
quera cousa. Constitúe isto o que 
Ajuriaguerra chama diálogo 
tónico-emocional, a partir do cal 
e progresivamente, o nene irá 
empregando actitudes ou expre
sións que cheguen a ser sinais 
intericionais de que espera res-

Importancia dos materiais de 
xogo 

Só despois dunha interacción 
tónico-corporal coa nai , o pe
queno poderá proxectarse ces 
obxectos. De aí , que, por exem
plo, o adulto mostrando ou es
condendo determinados xogue
tes ós que lles dá sempre o 
mesmo neme, poderá chegar a 
motivar ó pequeno para manipu
lalos e ligalo a eles mediante a 
palabra. A partir dese momento a 
percepciór.l deses obxectos será 
a través dos sentidos: oirá o . 
neme, decatarase da súa fo rma, 
cor, peso , etc. e os nenes soa
mente poderán integrar tales at ri 
butos manipulando, agarrando, 
vendo , u lindo, chupando, 
pesando ... 

O adulto debe favorece-las expe
riencias dos nenos 

- Creando condicións de es
pacio que lle permi tan evolucio
nar naturalmente dende o gateo á 
locomoción bípeda (os taca
tacas e os corraliños infantís que 
confinan ó pequeno a un espacio 
moi reducido non favorecen es- . 
tas experiencias espaciais). 

- Vestíndoo con roupa que 
non lle reste liberdade de 
movementos. 

- Facilitándolle obxectos e xo
guetes versátiles na súa forma, 
peso, vol u me, cor e utilidade; evi
tando os perigosos. 

- Creando formas de contacto 
corpo a corpo. 

Genara Borrajo Borrajo 

Coordenadora de Educación Infantil do 

Gabinete da Reforma Educativa 
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OS IMAXINEIROS 
lembrando os obradoiros santiagueses 

A 
cidade compostelana garda nos miolos 

da súa historia maravillosas obras feitas 

polos artesáns da madeira, do cobre, d~ 

acibeche e da escaiola que adornaban e agarima

ba'n os nosos altares, preciosas imaxes que xa 

veneraban os nosos antepasados. 

Unha das primeiras escalas de imaxinería de 

máis sena foi a de S. Martín de Broucos. Dela 

saíron auténticos artistas que coas súas mans 

deixáronnos un legado escultórico-cultural ini

gualable e valioso. 

A imaxinería adepréndese nos obradoiros, un 

oficio que xongue o nobre mester da talla coa~ 

reproducción dunha imaxe admirada e querida 

con devoción por un pobo que a festexa no día 

grande, o día da Virxe. 

lmaxes que acougan nos retablos ou amosan 

unha imaxe no Evanxeo e ocupan os mellares 

recantos e pedes.tais das igrexas, ermitas ou 

catedrais. 

A mesturanza é sorprendente nas inxenuas 

mostras que destacan pela beleza que os arte

sáns plasmaban no labor de cada día. 

Lembrar nemes como os de Maximino Magari

ños que fixo os retablos góticos para a Basilica de 

Sta. Mª de Pontevedra, e Latorre Miróri autor da 

obra maestra, o }\ltar das Pelicas da catedral. 

Foron moitos os tallistas que, achegándose á 

tradición galega, lograron imaxes do gusto popu

lar como a Virxe do Carme, patrona dos mariñei

ros e agarimada nas capelas de beiramar. A Virxe 

dos Ollos Grandes, patrona de Lugo, sen dúbida 

un logro admirable nunha talla sobrecolledora. 

lmaxineiros que dun trozo de madeira e bo

tando man da trencha ían labrando e tallando a 

imaxe, ollando de cando en vez ó modelo ou 

boceto. 

Non podía esquencer neste Ano Mariano, a ta

refa e labor des.tes homes, sabedores de tódalas 

mañas para crear e arrincar da madeira e da pe

dra, e outros materiais nobres a súa expresivi

dade, a carón do traballo das formas cun fondo 

valor humano e artístico. 

Dende aquí o meu agradecemento ós grandes 

mes.tres da gubia polo legado cultural e artístico, 

fermosas pezas da imaxinería galega que seguen 

mantendo viva a nosa fe, a nosa relixiosidade e 

que serven para amosar de cheo que a súa obra é 

Alento. 

Mª Guillermina Mosquera 

de Monterroso 
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VIDAS QUE DAN LUZ 

Antonio Gaudí (1852 - 1926) 

ntonio Gaudí Carnet, o 
xenial arquitecto ~~ns
tructor da famos1s1ma 
igrexa da Sagrada Fami

lia de Barcelona, naceu na cidade 
catalana de Reus, o 25 de xuño de 
1852. Estudiou arquitectura e re
matada a carreira, emprendeu 
moitas e variadas obras en Barce
lona, Comillas, Mataré ... nesta ci
dade colabora con entusiasmo na 
implantación dunha cooperativa 
obreira. Asiña o seu estilo arqui
tectónico foi inconfundible. To
mou a natureza coma modelo e 
solucionou problemas construc
tivos con orixinalidade e non só 
edificios senon tamén decora
cións e obxectos como se pode 
apreciar no coñecido parque 
Guell. 

Entre as súas obras máis coñe
cidas destacan o Pazo episcopal 
de Astorga (hoxe museu.) a cripta 
da colonia Guell, a casa coñecida 
como "La Pedrera" (a pedreira) 
en Barcelona (tamén chamada de 
Batlló e Milá), a casa dos Botines 
en León, ou o citado parque 
Guell. Pero a obra o fixo inmo
rrente é a da Sagrada Familia 
onde traballou incansablemente 
desde 1915 ata a súa morte. 

A Sagrada Familia é dunha ar
quitectura completamente orixi
nal. Comenzou pola cripta e con
tinuou pola fachada do Nace
mento que chegou a ver rema
tada. Deixóu un debuxo completo 
da fachada da Paixón e un apunte 
da fachada da Gloria. 

A obra deste templo moveu a 
Gaudí cara unha auténtica "con
versión" espiritual. En efecto, de 
mozo, o xove arquitecto era apai
xoadamente anticatólico, mesmo 
insultante nas súas manifesta
cións de anticlericalismo. paraba 
nas portas das igrexas chamán
dolles "ovellas" ós fieis. 

Cruz o 10 de xuño de 1926 des
pois de ser atropellado por un 
tranvía o día 7. Cando o foron au
xiliar coidaron que era un pobre 
de pedir; no seu peto levaba un 
tesauro: o Evanxelio. 

Gaudí foi un artista relevante e 
un católico exemplar, e a súa 
obra da Sagrada Familia continúa 
como un ha obra popular feita con 
esmolas de visitantes e simpati
zantes, como un símbolo univer
sal e crente da cidade de 
Barcelona. 

" A lgrexa é o fogar universal da 
familia de Deus, é º· voso fogar. 

A , -. tade co sacerdote Desta realidade misteriosa, quer~ 
sua amis . . · 'bl t agni 

Ossó fundador da Compañía de ser expres1on v1s1 e es e m . . -
Santa Tereixa de Xesús eco seu · fico _ te~~lo d.a s_~grada Fam1l1a 
paisano de Reus Dr. Grau bispo deb1_do a insp1rac1on _dunha alma 
de Astorga, foron decisivas para part1cularment~ sensible a_ todo o 
facer de Gaudí un home relixioso. que fose eclesial , o P. Mananet e 
Volveuse home de oración, de co- obra de arte do xenial mestre An
munión diaria, e, coma un ermi- tonio Gaudí. 
tán, viviu con extrema modestia e 
mesmo con pobreza. Chegou á 
plena comprensión da arquitec
tura por medio do sentimento 
relixioso. 

Este templo da Sagrada Familia 
é unha obra aínda sen rematar 
pero ten solidez desde o co
menzo, recorda e recolle aquela 
outra construcción feita con pe

Morreu no Hospital da Santa dras vivas: a familia cristiana, ce-

lula humana esencial onde a te e 
o amor nacen e se cultivan ince
santemente. Que a familia sexa 
sempre entre vosoutros auténtica 

, " lgrexa doméstica", lugar consa-
~ grado ó diálogo con Deus Pai, es

cala de seguimento de Cristo po
los camiños indicados ó evanxeo, 
tormento de convivencia e de vir
tudes sociais en estreita comu
nión co Espírito, que vive nas no
sas almas" . 

(Xoán Paulo 11 ante o templo da Sa
grada Familia o 7 de novembro de 
1982. Traducido da Folla Diocesana 
de Vic.) 



Xosé Chao Rego 

No último número talamos de 
que, ó non haber en galego tem
pos compostos nos verbos, cada 
vez que traducimos do castelán ó 
galego habemos procura-la co
rrespondente equivalencia. Ve~a
quí un exemplo: "Si yo hubiera 
estado aquí (estivese) no habría 
pasado (non pasaría) tal cosa". 

"¿Habremos estado (estarta
mos) perdiendo el tiempo por no 
haber aprovechado (por non 
aproveitar) el trabajo que debe-

- Evita-la presencia de animais domésti
cos nos centros escolares. 

- Evitar un fácil acceso de animais vaga
bundos ós recintos escolares. 

- Promover actuacións de desinsecta-
ción e desratización dos centros 
escolares. 

- lllar debidamente os residuos que se 
xeren nos centros escolares e contempla
la lexislación vixente en canto á evacua
ción de augas residuais . 

- Evitar no posible que se formen po
zas e que medre o mato nas zonas abertas 
de recreo. 

- Pensar que toda mordedura por un 
animal descoñecido pu ido ser feita por un 
reptil venenoso. 

Equivalencias 

ríamos haber hecho? (que debe
ríamos facer)". 

"Hubiera sido oportuno (sería) 
que no hubiese venido (que non 
viñese), ya que había estado (esti
vera) tanto tiempo ausente y nos 
habíamos olvidado (e esquecerá
monos) de su existencia". 

"Podías haber esperado (po
días esperar) a que dejase de llo
ver y entonces hubieras ido (irías) 
a hacer el recado". 

En canto a certas frases do es-

Primeiros auxilio~ 

Que o veterinario vixíe ó animal 

- Picaduras de insecto: se existe 
aguillón, deberá retirarse cunhas pin- . 
zas; límpase a ferida (nunca con al
cohol) e aplícase xelo ou auga fría se 
a zona está avermellada. Os proídos e 
avermellamentos leves poden com
baterse cunha crema antihistamínica. 

- Vixfa-la aparición de inchazóns 
ou manchas para previr reaccións 
alérxicas importantes. En caso de 
que aparezan , consultar co médico. 

EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA 

crito anterior, ben se ve que esta
ban mal. Así, "os veciños teñen 
criticado" debería ser "critica
ron" (en castelán "han criti
cado"); "o médico puidera ter 
salvado" debería ser: o médico 
podería salvar, ou mellar, puido 
salvar. Etcétera. 

Oeste xeito podemos ver que 
non hai por que recorrer a expe
resións tan bárbaras coma "había 
dita", "hemos feito", "houbera 
talado" e outras semellantes. 

Retira-lo aguillón 

- En caso de mordedu.ras de ani
mais; a ferida tratarase segundo a súa 
importancia; realizarase prevención 
antitetánica e o animal deberá some
terse a observación polo veterinario 
durante o tempo pertinente. 

- En caso de mordeduras ou picadu
ras de reptís, deberá someterse a vixi
lancia médica de contado. 
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