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REVISTA
QUINCENAL

CARITAS: DA ESMOLA A PLANIFICACION

M

oita xente, que non quere saber
nada da lgrexa, estima e respeta o
labor de Cáritas. Sobre todo desque se víu ás claras que abandonara aquel xeito mal entendido de "facer
caridade" que don cambiaba nada e máis
ben reforzaba a situación de inxustiza e desigualdade, tranquilizando ós ricos e mantendo ós pobres na súa pobreza.
Efectivamente Cáritas foi cambiando a
esmola polo programa de promoción; a
compasión pala concienciación e a denuncia; o parcheo polo desenvolvemente; a falla de rigor polo estudio e a planificación.
Tamén en Galicia: e aparece Cáritas impulsando accións sistemáticas contra o paro,
programas piloto de axuda no fogar ós vellos -cando na Xunta aínda non se sabía que
era isa-, programas de desenvolvemento
en áreas rurais deprimidas, presea/ar na

Cáritas no ollo do furacán
casa, colonias infantís, equipos de atención
a drogodependentes, etc.
Pero Cáritas en Galicia tiña unha sombra:
Ourense. Naque/a diócese había e hai un
tinglado que nada ten que ver co resto.
Nada de programas innovadores, baseados
na creatividade, no capital humano, na solidariedade imaxinativa e flexible. Alá, aproveitando un misterioso "fío directo" coa
Xunta de Albor, montouse "contra natura"
unha macroempresa de servicios sociais
especializados: grandes centros, onde se
acugulaban vellos enormemente deteriorados, financiados -pero non controlados- polos fondos públicos, persoa/ con escasa
cualificación, escura xestión é, segundo

agora denuncian os sindicatos, situacións
/abarais irregulares e malos tratos ós
internos.
Nun estudio autocrítico interno da propia
Cáritas en Galicia no ano 81 , apuntábase
ese desvío da montaxe de Ourense, que xa
daquela, manexaba un pres uposta 7, 5 veces superior ó resto das Cáritas xuntas.

O camiño de Cáritas de Ourense, agora
denunciado nas súas consecuencias polos
sindicatos, non podía levar a outro sitio. E o
camiño dun colaboracionismo barato cunha
Administración que non se responsabiliza
en serio de dar unha atención de calidade
ós máis necesitados. En definitiva, é o camiño da solidariedade social porque favorece -a base de abarata-los custos- que os
pobres vellos eivados e os enfermos terminais do SIDA nos saian máis baratos.

mos facendo memoria:

Coa forza de Xesús

r ecobrando o ser galego que esquecimos.
i mos sementando patria:
m an con man i nxertandoa entre os veci ños
i mos facendo outra historia.

a

E van os bispos e pican
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Chegaron a esta mesa de redacción os seguintes comunicados e anuncios:
-Magosto Popular na Carballeira de San Xusto.
Organizado pola asociación de veciños "A Cividade"
Día 1Ode novembro de 1990.
- Premio "Xesús Taboada Chivite" á investigación científica nos eidos da antropoloxía, arqueoloxía e historia.
Dotado con 500.000 ptas.
Convoca o concello Ourensán de Verín.
Prazo da convocatoria ata o día 1O de novembro do 1990.
- Certame "En defensa da natureza"
Debuxo, fotografía, narrativa, poesía.
Convoca: A. C. Xevale; Aptdo. 22, Monforte de Lemes (Lugo)
Prazo convocatorio: ata o 20 de nadal de 1990.
Agradecemos a corresponde¡-icia que se nos envía pero queremos advertí-lo seguinte:
- Para maior axilidade cómpre dirixi-la correspondencia ó
enderezo do Director da revista, que figura na "mancheta" de
cada número.
- A redacción da revista debe recibir coa suficiente antelación os envíos. Tendo en canta a periodicidade quincenal
de IRIMIA, os comunicados deben ser enviados un mes antes
da data de celebración do evento que se pretende anunciar.
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Daniel López Muñoz

e os societas o fixesen adrede non lles
sairía mellor. Preparan e . largan unha
campaña cun fin ben defendible: aforrar eni>arazosos disgustos e indexesables abortos á xente nova. O caso que
non se sabe ben se se acadará
tal fin ou non, pero, tate, o que
si conseguiron foi outro non
menos satisfactorio para
parte da súa executiva máis
hábil e da súa clientela máis
guapa e pretendidamente
"progre": deixar ós bispos no
máis espantoso e ridículo fóra
de xogo, desacreditar a unha
posible (algún día, quizais,
Deus sabe cando) voz crítica
do seu proxecto de "home
bon vivant en sociedade tuti
plen y -aquí-me-las-deantodas".
Agora, despois do da escota e dos igrexarios, van os
bispos e morc:len a camada, o
engado ben sabrosón do pícaro asunto que máis lles
preocupa, do gran problema,
do elástico, anatómico, profiláctico e incómodo asunto do
que seique tanto entenden
non por experiencia, si por
santa preocupación: do en.diañado tema do condón.
Por iso que os señores bispos precisan con urxencia un
responsable de ill'.laxe, aínda

S

que sexa para non se deixaren
pescar. Con esa orde de prioridades, esa inxenuidade e
ese ton paterno-indignado
que da risa a tantos, están poñendo baixo mínimos a imaxe
pública da lgrexa e facendo
opaca e incrible a mensaxe
que representan. lso sí, traballo teñen, embeleñados como
están noutras guerras, expertos como son en tácticas
defensivas.
E que, carai, non se descabalgan do anatema. E un día
defenden con anguria parcelas de influencia social. O outro día defenden, inquisidores 1
parcelas de influencia na intimidade persoal. O seguinte
defenden vergonzantes parcelas de monte e pradería.
Un bo asesor de imaxe diríalles: "non entredes de cara,
dádelles un caneo, saíde por
outro pau". E se fose un asesor lembraríalles, por exemplo, que a cruzada do condón
coincidía xusto co aniversario
do asasinato de Ellacuría, co
recorte presupostario en gastos sociais, cunha conferencia mundial sobre a degradación da atmósfera e coa significativa desaparición dunha
parroquia rural de Lugo por
morte do seu último veciño.
Mira ti que cousas.

BOA NOVA

Manolo RegalNictorino Pérez

Deüs que n·os fixo home e muller...
unca pensei encher
este pedaciño da
páxina da Boa Nova
talando de preservativos; porque supón que
nos preguntemos, anque
sexa cunha miguiña de retranca, se estará ou non estará Oeus nos preservativos.

condicións, máis se dará a
presencia de Deus na sexualidade.

N

Pois,
miren
vostedes,
abofé que non sei se Oeus
estará ou non nos preservativos. Teño as miñas dúbidas
para afirma/o e téñoas tamén
para negalo.
·Creo poder a·s egurar que
Oeus está a tope cando o
home e a muller viven a súa
sexualidade con pleno gozo,
con plena paz, con plena
consciencia do que tan e gozan, con plena liberdade, con

PALABRAS

plena
responsabilidade.
Canto máis se dean estas

DE

IGREXA

Algún día (Esperanza no Advento)
Algún día será o noso día,
pobo meu, ti que dormes na enramada;
algún día será o noso día,
nacerá para nós cheo de alboradas.
Madrugar hao sol das amencidas,
contentiño de ser por nós chamado
ó labor da xustiza estremecida,
ó festexo do amor, limpo, estrelado.
Xuntaranse os famentos de tenrura,
os sos, orfos, pisados e fundidos,
para todos haberá pan e lentu ra
nese día, pobo meu, soño cumprido.
E virá Deus no seu furgón de nubes,
cargado coa fontela onde bebemos
a forza que dá forza, a luz, o lume,
que impulsa o noso amor, que o fai inmenso.
Daquela, ¡ai daquela!, si abriremos
as portas da ilusión ós catro ventos,
cubriremos de verdade o noso teito,
e no fogar da paz amenceremos.

RlttlA-3

cunha maneira superficial de
viví-la sexua/idade, e isa pala
forza mesma do amor, que é
esixente, e non adoita conformarse con causas a
medias.

Creo poder afirmar que a
educación para a sexualidade é moi necesaria, e que
non debe quedar no coñeceEspero que a lgrexa, cumento dos mecanismos rela- ras, bispos e demais familia,
cionados coa sexua/idade, se reconcilie dunha vez coa
senón que debe chegar a ·sexualidade e a deixe de ver
que a xente, maiormente os con prevención e sospeita.
novas a vivan con gozo, liberdade e responsabi/idade.
Espero que neste primeiro
mundo no que vivimos, rico,
Espero que co tempo se burgués e pretendidamente
superen niveis de formación cristián, se fagan algún día
máis externos e se profun- preguntas e batallas máis sedice na formación da sexua- rias que a do preservativo,
/idade.
sobre todo ó mirar cara ó Terceiro Mundo, onde marren a
Espero que os nosos mo- miles e mi//óns de persoas (e
zos e mozas, e nós os adul- non semen), que nunca che tos, non nos contentemos garon a tace-lo amor.

REMOENDO

O

E ·VANXEO

"Ti e-lo noso Pai"
(2 de Decembro. 1 Dom. de Advento: Is. 63, 16-17; 64, 3-8).
Esta é a mais fermosa confesión de fe do Antigo Testamento ,
sen dúbida: "Ti e-lo noso Pai " . Nin o Deus das batallas nin o
Deus escondido e terrible, nin moito menos o de "algo hai". E o
pai sinxelo e perto, definido dende o corazón. Por iso di de
seguida o profeta: "Nós somo-lo teu pobo ".
El é o Pai que acolle, conduce e perdoa; o Pai que libera, o
que ten paixón pola xustiza: "¡Ai se rachase-lo ceo e baixases!.
Coa túa presencia rebulirían os montes". Non é un berro m·áxico, para que Deus nos saque as castañas do lume, senon o
berro esperanzado do crente, que confía en que o Deus da
xustiza camiñe á súa beira, como esperanza activa do seu
compromiso. Esta é a mensaxe de cada Advento.

"Preparade o camiño do Señor"
(9 de Decembro. 2 Dom. de Advento. Me. 1, 1-8)
Non se trata de cambiar a Deus, senón de cambiar nós. De
preparar o camiño para acolle-la Boa Nova. De dispoñernos
para nos deixar transformar pola Boa Nova de Xesús. Xoan
síntese só o mensaxeiro que vai diante do verdadeiro portador
da Palabra de Deus, de quen é el mesmo Palabra de Deus.
Necesitamos profetas que acendan a nosa esperanza, que
nos abran á comunicación cun Pai do que aínda estamos moi
orfos. Orfos de comunicación, aillados na nosa cativeira soidade egoísta.
Xoan anuncia a esperanza de que Deus está perto , moi perto
daquel que queira acollelo, que lle prepare o camiño e lle abra
a porta.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

o

VINTECINCO
ANOS
DESPOIS DO CONCILIO
VATICANO 11 clausurado
por Paulo VI o oito de Nadal de 1965, a lgrexa segue
suspirando por que aquela
primavera do Espírito siga
a xermolar, e o Evanxeo
sexa unha resposta puntual ós interrogantes do
home de remates deste m.ilenio. Aínda sobra quén
U\· axuda a marchitar aquela
savia de vida que sementara o Papa Xoán.
UN LIBRO PARA GRANDES
E PEQUENOS: "As flores radiactivas" de Agustín Fernández (Edicións Xerais), é o mellar agasallo para os que queremos, tendo en co·nta as vindeiras festas. Axuda a todos a
amar máis a nosa natureza, e a
preservala de tanto lixo e
porcal lada· con que moitas veces a ferimos de marte. O setenta e cinco por cento de
toda a contaminación da Ria
de Pontevedra é vertido pola
planta de Celulosa de Marín.

AS INVERSIONS ESTRANXEIRAS en Galicia
seguen a ser poucas: uns
catre mil millóns no que vai
de ano. Francia, Alemania
e Reino Unido son os que
se adiantan neste labor.
Dos países de máis alá do
charco é Venenzuela a
máis interesada na nasa
economía.

e

UN CONCILIO MOZO
Nos 25 anos do Vaticano 11

úmprense estes días (o 8 de decembro) vintecinco anos da
conclusión dun extraordinario
suceso para a lgrexa Católica e
para o mundo: o Concilio Vaticano 11.

¡Cumpreanos feliz!
O Concilio reuniu en Roma durante
nove meses, repartidos entre os tres
anos do seu desenrolo (1962-1965) ós
máis de 2.000 bispos católicos do
mundo. Foi un desenrolo que encheu de
esperanza a moitos católicos e a moitas
persoas de boa vontade. Moitos dos lectores de lrimia non naceran mentres se
celebraba o Concilio. A eles pódelles
soar a vello ou remoto. Pero é ben que se
decaten de que moito do aire que "respiraron" na súa formación, ou que respiran no seu ser cristiáns de hoxe, entrou
na lgrexa e nas nasas vidas pola ventá
que representou o Concilio. A teoloxía
da liberación, a opción polos pobres, o
movemento de comunidades eclesiais
de base (tan forte en América, Africa e
Asia), a loita a esperanza pola paz, a
aposta polos dereitos humanos, o diá-

Rl11A-4

MOSTEIRO
DE
OSEIRA ven de ser agasa1lado cun premio, polo labor de restauración que alí
se leva adiante, e . do que
son prctagonistas os mes- .
mas monxos. Galicia está
sostida por fermosos mosteiros, a meirande parte
deles
abandonados.
Mesmo na Riveira do Sil,
hai fermosos exemplares
do románico que cómpre
salvar.

Concilio Vaticano 11 lle dicimos: por moilogo ou mesmo discusión dentro da
tos máis anos! Owe viva, e con saµde, o
lgrexa, a chamada a encarnarse ~~s . diespírito que o animou desexo: de comuversas culturas dos pobos, b espinto de
nicar a boa nova de Xesús ó mundo, fe na
diálogo coa cultura moderna e con t~da
riqueza que esta representa, actitude d.e
las relixións, foron algunhas das realidadiálqgo' con todos: de aprender e ésco1des xa maduras ou dos fil los inmediatos
tar, de inte. rrogar e comunicar, actitude
·que lle naceron ó Concilio. .
humilde e autocrítica da lgrexa, aceptar
Mesmo na nosa modestia, lrimi~ recoo desafío de ser lgrexa-s;omunidade etc.
ñécese tamén tilla do Vaticano 11. ·
Foi, para o lgrexa, tan sorprendente e
Non se trata de ollar ó pasado, pero xa
tan anovador e revolucionario como
que está de-·cumpreanos, si podíamos
poda ser nos nasos días a Perestroika e
deixarnos iluminar para o noso presente
os cambios que está a representar no
e futuro por ese Concilio que intentou,
mundo. Igual que esta o espírito do Conno seu tempo facer realidade·estas palacilio Vaticano 11 non apareceu de súpeto:
bras q"ue a moitos cristiáns quedáronsevíñase abrindo paso desde moito antes.
nos gravadas para sempre: "O gozo _e~
En realidade desde sempre, pois ern o
esperanza, tristuras e angustias dos d1sc1Espírito Santo que pux·a sempre por dar
pulos de Cristo".
alento ávida. O Concilio non inventou a
Coma homenaxfJ propóñome reler o preopción polos pobres nin o espírito pastoral (servidor da vida) nin menos o eva0~ · cioso documento. "Constitución Pastoral
xeo na lgrexa: pero abriu mentes e es- · sobre a lgrexa no mundo actual". Os que · ·
non o coñezan, non se perdan ese regalo. . ··
tructuras pechadas que se lle pechaban.

¡E que cumpras moitos máis!
Pois si , igual que ó ser querido a quen
felicitamos no seu aniversario, tamén ó

X.A.M.

~ary .

Robinson
AS ELECCIONS SINDICAIS
na reQta final, deixan atrás manipulacións abandas pola
banda dalgúns empresarios, e
asoballamento dos sindicatos
estatais con máis cartos e medios, e que prometen ós delegados "o ouro e o mouro". De
tódolos xeitos o sindicalismo
nacionalista segue a medrar,
con máis representantes que
cando estaba dividido entre
CXTG e INTG. Nótase este incremento en sectores como a
construcción e a banca.

MARY ROBINSON, a primei ra muller que chega a
ser presidente de Irlanda,
vai supor un volcán de
cambios naquela nación.
Feminista e defensora das
minorías
marxinadas,
trouxo un aire de liberdade
a aquela esquina de Europa que padece un ha democracia esclerotizada.

ººººº

ººººº

OS XITANOS seguen a ter
problemas nas nosas cidades
co resto da poboación. En Galicia hai mil trescentas familias
xitanas (seis mil setecentas
persoas), asentadas arredor
das cidades, en reductos formados por chabolas, e marxi-

O GRIPE segue a facer estragos na nosa poboación.
Máis de cinco mil persoas morreron a causa deste virus en
España neste ano, a pesares
das chamadas a unha vacinación dos sectores máis en
risco. Neste ano os cregos dos
caseríos de Euskadi fixeron
unha forte concientización
entre a súa xente sobre esta
medida preventiva, e xa se notan os resultados . Segundo
especialistas , unha persoa co
virus do gripe pode contaxiar
ata setenta mil persoas sen
vacinar.

nados en moitos eidos da sociedade. A carón da cidade da
Coruña vive a meirande parte
deles. O corenta e catro por
cento dos xitanos vive aillado,
e a metade deles viven en condicións infrahumanas.

ººººº

Obxectores e continxente no 90
(Datos en%)

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León

País Vasco
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
País Valenciano
La Rioja
Ceuta e Malilla

AS MOCIDAD.E $ DO BNG, Galicia Nova, veñen de proclamar un ha vez máis que hai que
educar a mocidade por e para
a paz, apostando pola obxe.ción de conciencia. Aínda que
·é Euskadi o país con máis obxectores (un de catro mozos),
por riba de Suecia e Alemania,
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ººººº
A DELEGACION DA MOClDADE DE LUGO xa leva dez
anos traballando naquela diócese para mellara-la calidade
de vida deste sector da poboación. Organizada en departamentos: ensino , acción social,
acción rural, medios. :., quere
chegar a todos. Ven manten do
un
programa
radiofónico
(Cope FM, os mércores de
nove a dez da tarde) , e agora
está a organizar unha marcha
ós Aneares para os días 27-29
de decembro. Os seus locais
están na Ruada Cruz, 3, baixo.

ººººº A
21,05

10,36

;

16;38

Galicia supera a media estatal
cun dez con trinta e seis por
cento. No que vai de ano xa se
rexistraron máis de catorce
mil solicitudes de obxeción de
conciencia en Madrid. Sen
contar máis de catrocentos
insumisos.

XENOFOBIA QUE INVADE
EUROPA, tamén campea por estos lares. Urxe unha lei que denuncie os delitos de racismo e
que aposte pola dignidade dos
miles de inmigrantes que viven
entre nosoutros. En varios portos
españois hai un verdadeiro mercado negro de traballo a costa
destes cidadáns , en barcos de
bandeira de comenencia , e sen
ningún control. Nestas semanas
pode verse nalgúns cines , unha
pelicula que denuncia os problemas dos africanos : " Las cartas de
Alou " de Armendáriz e que mostra as calamidades dos case cen
mil negros de Africa que malviven
aquí.

"Que estás
no ceo"
Por Miguel Anxo Araújo Iglesias

rAR6AD€19P
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA
f~ 27891 CERVO ( Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04
~~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88

*

Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79

~~ Zurbano, 46

28010 MADRID
Teléf.: 91 - 410 48 30

*

Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 24 98 28

.,~

Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 37 16

..

~

~4

(en instalación)
Pza. Sto. Domingo, 2
27001 LUGO
Teléf. : 982 - 22 78 04

*'

(en instalación)
Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
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¿Que queremos dicir con esta segunda invocación? .
1) Que - o fondo máís verdadeiro da nasa vida é a.
comuñón. - Na nosa convivencia cos demais hai anacos
de "ceo " e de "interno". As veces experimentamos con
máis intensidade os primeiros; ás veces, os segundos.
De tal xeito que, levados da mestura de ámbalas experiencias na nosa convivencia social, podemos rematar
mergullados nunha sensación de "ambigudade" que
nos entristece, limita a nosa capacidade de esperar nos
outros, vai anulando a nosa confianza nos demais e
remata por mergul·larnos no máis triste dos individualismos. " Ceo " é unha palabra que non só di relación ó
" máis alá" da nosa vida, senón tamén ó máis atrainte e
humano desta. Acontece, sen embargo, que este fondo
profundamente humano da nosa vida moitas veces
queda escurecido, desmentido e incluso pervertido
pola vida real. Unicamente podemos seguir crendo nel
en virtude do testemuño de Xesús quen viviu a vi.da
Joitando contra os seus anacos de " interno": aquela
maneira de estar na vida que ten a súa raíz no fondo
convencemento de que a súa verdade última, pola que
loitar, é a comuñón entre os homes.
2) Que a forma de viví-la comuñón é /oitar pala reconciliación. A hora da verdade, o que de feíto vivimos é unha
falta de comuñón, Diferencias , inimizades, celos, competencias, devezo de lucro desmedido. Todo isto é ausencia de comuñón . Fronte a todas estas realidades,
aquel que ere no Deus que "está no ceo", cando o
invoca non se evade, senón máis ben pide forzas para
mergullarse na ausencia de comuñón, e así desde dentro dela facer tormentar calquera forma de comuñón.
Invocar ó Pai " que está no ceo" significa estar disposto
a trocar toda falta de comuñón en xermolo de reconciliación .
3) Que a acción reconciliadora non xurde espontaneamente de nós. Ser solidario ou fermento de comuñón na
vida social é duro. Implica moitas renuncias. Quizais
aquelo que o cristián máis desexa, a comuñón entre
todos, sexa o máis difícil, pois, para iso, hai que vencer
non só os atrancos que ofrecen os outros senón tamén
as complicidades do propio corazón, nunca desprendido dos intereses que, dunha ou doutra maneira, separan. Non se trata tan só de acepta-las limitacións que a
vida nos ofrece, nin de resignarse a vivir unicamente
para sí. Trátase de vivir de tal maneira que o que é
"malo" sexa vencido polo "ben"; que o que é legalmente xusto -e moitas veces practicaniente inxustosexa superado pola superabondancia entregada do
propio corazón, do propio xuizo, da propia disposición.
Trátase -como Xesús- de ir transformando as situacións
nas que a vida nos pón, e sempre de man-eira que a partir
delas os outros poidan vivir máis a fondo amáis fonda
verdade da vida, a comunón .
4) Que "estar no ceo." é tamén un ha maneíra de vivir na
terra. Non nos atopamos definitivamente no ceo, sen
embargo "ceo" é tamén un anaco da vida, segundo
sexa vivida. Se non queremos reduci-lo "ceo" máis alá
da· nosa vida, invocar a Deus que "está no ceo" quere
dicir recordar vivamente a maneira que tivo Xesús de
vivi-la vida na terra. A cercanía de Xesús foi para tódolos
homes e mulleres algo "novo para a súa vida", algo que
podemos chamar "ceo na terra".

A farsa de Alumina-Al.uminio o 17-N
Sección Sindical da CIGINTG en ALUMINA/ALUMlNIO quérelle manifestar á
opinión pública o seu posicionamento cara ós actos en conmemoración do 1Oº Aniversario da inauguración de ALUMINAIALUMINIO.

presa ¿montaría esta celebración
dun xeito tan ostentoso?. Sen dúbida algunha non tería xeito, a campaña de imaxe non tería sentido.

A

Rexeitamos rotundamente a celebración destes actos por consideralos coma a montaxe dunha farsa que
non corresponde coa realidade nin
co sentir dun gran colectivo de traballadores da fábrica; pese a que a
Empresa trate de engaiolarnos cun
gran derroche de xenerosidade en
actuacións, sorteos, galanos conmemorativos e demais montaxes.
A situación que estamos a vivir
nestes intres entre Empresa e Traballadores non · xustifica ningún
acto deste tipo. Gustaríanos que se
puxeran os mesmos me~ios e empeño por solucionar os grandes problemas que seguimos a padecer os
traballadores e os cómpañeiros d_o
Comité inxustamente despedidos pola
Dirección desta Empresa; uns na
percura dun posto de traballo prometido pola Dirección e os outros na
percura dunha normalización da
súa negociación colectiva, retrasada durante estes tres anos.
Nin.g uén, nista Comarca da Ma-

riña, esquecería que hai casi tres
anos vímonos envoltos nun conflicto de enormes dimensións onde
a Dirección de Alúmina/Aluminio foi
irresponsáble e intransixente cos
seus trabal lado res e con tódolos habitantes da Mariña que en multitude
de ocasións, e de distintas maneiras
pregaron xustiza. Ainda hoxe, tres
anos despois, non podemos esquecer tanto atropelo cando as consecuencias e problemas derivados del
aínda persisten.
Se efectivamente estiveran resoltos e normalizadas as relacións
socio-laborais no complexo, a Em-

Se lamentamos a situación actual
e a destes tres anos convén lembrar
que durante estes 10 anos estiveron
cheos de acontecementos moi desagradables para o colectivo dos
traballadores e para a Mariña en xeral. Entre elas a mesma inauguración no 1980 cos problemas da contaminación e enfrentamento co párroco de Lago (Don Evaristo) e os
seus veciños; a suspensión de pagos efectuada no 1982, que fixo tremar a veciños e traballadores; as
ameazas do "machete" do anterior
Director Sr. Monteiro, en tóda-las
negociacións e as xa mencionadas
do embarque dos bidóns en Decembro do 1987.
Este tipo de actos son para nós
unha burla que en nada axudan a
pechar as feridas aínda sangrantes
polos recentes acontecementos e
coa vosa presencia aínda nos sentiríamos máis burlados. Por elo queremos rexeitar e que rexeitedes a
montaxe desta farsa a celebrar o día
17 de Novembro onde os leóns se
volven disfrazar con p~les de
cordeiro.
Sección Sindical
da CIG-INTG Alumina-Aluminio

lrimianciña en Vigo
omos ben deles
pero andamos espallados: necesitamos sentir, experimentar que témo-las
mesmas teimas, un quefacer semellante e un horizonte común. Que somos
grupo definido, asemblea.

S

Por iso a Arociación lrimia
vai convocando "irimianciñas" por comarcas, como
a que cetebramos en Vigo
o pasado 1o· de novembro,
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á que asistiron trinta irimegos daquela cidade, amigos da romaxe, suscriptores da revista IRIMIA, de
ENCRUCILLADA, animadores de comunidades.:.,
Reflexionamos sobre a
situación de lrimia, da necesidade de avivece-la
nosa organizac1on, de
arreguece-la
espiritualidade que nos une, de
afortala-los vencellos co
movemento de crentes ga-

legos e de asumir compromisos concretos ...
Así, fomos concretando
os compromisos mínimos
dos asociados: participar
na Romaxe, asistir á Festa
do Lume de febreiro que,
ademáis, é a asemblea
anual de socios, e colaborar coa cota establecida.
Pero, ademáis, creouse
unha coordinación comarcal cun animador e unha
mesa de apoio á redacción

da revista IRIMIA, co seu
responsable e un par de
colaboradores. E, como
non, aumentaron os socios
da Asociación e os suscriptores das revistas.
E haberá máis irimianciñas moi logo: en Chantada,
arredor das parroquias
onde se. celebrará a próxima Romaxe, na Coruña,
etc.
D.L.M.

A FORMACION PROFESIONAL

A~

Entrevista ó director da Escola d
orientación productiva hortícola é unha das
variedades que pode aportar solucións para
unha parte do sector agrario, dado que a súa
viabilidade económica depende máis da estructura productiva e organizativa que da base territorial das explotacións. Polo tanto, a horticultura preséntase como alternativa valedeira para acadar unha rendabilidade axeitada, país a demanda de productos
hortícolas é crecente debido ós cambios nos hábitos
de consumo e ó aumento do nivel de vida.
lsto presenta un reto ós agricultores novas, país
esixe empresarios ben formados, que poidan levar a
cabo os cambios que se requiren, tanto na organización productiva, coma de comercialización, polo que é
rendib/e e importante invertir na formación destes
mozos. Para talamos algo de todo isto, entrevistamos
ó Director da Escota de Capacitación Agraria de Guísamo, O. José Luis de Marco Gómara.

A

- ¿Onde se pode formar este
profesional?
- Na nosa Comunidade Autónoma e dependente da Consellería
de Agricultura, Gandeiría e Montes,
existe un centro que ten encomendada tal misión. E a Escala de Capacitación Agraría de Guísamo. Nel
impártense as ensinanzas de Formación Profesional específica de
horticultura.
- ¿Que é o nivel 2 e o nivel 3 de
Formación Profesional?
-

Tanto o nivel 2 coma o nivel 3
SOQ grados de cualificación profesional e~tablecidos pola Corpunidade Europea. Os al.umnos que cursen estes módulos poderán obte-la
correspondente titulacion profesional homolagada ·no mercado europeo de traballo.
Concretándonos ó módulo de nivel 2 en horticultura, que é o que se
imparte na Escala de Capacitación
Agraría de Guísamo (A Coruña),
cómpre suliñar que as ocupacións
máis frecuentes que se derivan
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desta profesión son:
- Xefe de explotación hortícola.
- Cultivador hortícola (traballador cualificado horticultor).
- Monitor de harto urbano ou de
lecer.
- Viveirista ou cultivador de plantas para horticultura.
- Instalador de invernadeiros e
regos.
-Auxiliar de laboratorio agrícola.
- Auxiliar de comercialización
hortícola.
- Xefe de almacén de hortalizas.
-Auxiliar de contabilidade e xestión de empresas hortícolas.
- Clasificador de hortalizas.
- Vendedor de productos para a
horticultura.
- - ¿Cales son os requisitos para
acceder ás ensinanzas que se imparten no centro?.
- Os requisitos de entrada son os
mesmos que os establecidos para
calquera outro centro educativo que
imparta módulos profesionais deste
nivel. lsto é, no noso caso:

D. José Luis Marco Director do Centro

Acceso directo mediante certificación académica para aqueles que
remataran satisfactoriamente algún
dos estudios seguintes:

- Formación Profesional de primeiro grado.
- Estudios experimentais de primeiro
ciclo
da
Ensinanza
Secundaria.
- Segundo curso de BUP.
- Capacitación Agraria nas especialidades de Explotacións agropecuarias, explotacións forestais, hortofruticultura e maquinaria agr_ícola.
Acceso mediante probas para
aqueles que non reúnan as condicións sinaladas no párrafo precedente.

- ¿Que duración teñen estas
ensinanzas?
- O curso de horticultura de nivel
2 que vimos impartindo ten un ha duración de 1300 horas lectivas e comeza no mes de outubro e finaliza
en setembro do ano seguinte; como
é obvio, cobre un ciclo vexetativo
completo.

GRARIA EN HORTICULTURA (2)

le Capacitación de Guísamo
- ¿Cales son os contidos do
curso?
Establecéronse 4 áreas de
aprendizaxe:
Area de Formación e Orientación Laboral, no que se inclúen materias ou
bloques temáticos referentes a Cooperación e ftsociacionismo, Lexislación e Fiscalidade, Seguridade e Hixiene no traballo, Comercialización,

Xestión e Contabilidade.
Area de Agronomía que comprende
Botánica Aplicada, Fitopatoloxía,
Solos e Fertilización, Maquinaria

agrícola, Climatoloxía e Regos.
Area de Cultivos Hortícolas, que inclúe bloques temáticos coma o estudio do desenrolo, comercialización e xestión dos cultivos ó aire
libre e dos implantados baixo

tado dun laboratorio agrícola ben
equipado e dunha aula de informática con 1O ordenadores PC's con
disco fixo de 20 MB.
No aspecto docente o Centro
conta cun equipo de profesores especializados nas materias que se
imparten, que permite a consecución dos obxectivos marcados para
este nivel de ensinanza.

ou internos, o alumno ten que sufragar unha pequena cantidade en
concepto de axuda á manutención e
aloxamento. No actual curso académico 1990-1991 esta cantidade estableceuse en 30.000 pts. para os
alumnos en media pensión e de
60.000 pts. para os que están en internado; en ámbolos dous casos,
este importe é por alumno e curso
completo.

- ¿Que titulación se obtén des- _
pois desta aprendizaxe?

- ¿Levánse a cabo nese Centro
outras ensinanzas?

- Obten se o títu lo de Técnico de
Horticultura, titulación de grado
medio que os faculta para exerce-la
profesión adquirida en calquera das
ocupacións anteriormente indicadas.

- Ademais das ensinanzas reguladas, anteriormente comentadas, a
Escola de Capacitación Agraria de
Guísamo imparte cursos breves de
"Incorporación á Empresa Agraria" ,
destinados a mozos de ambos sexos
que inician o seu quefacer profesional coma empresarios agrícolas.
A duración destes cursos é de 200
horas lectivas desenroladas ó longo
dun ano en 5 módulos semanais de
40 horas. A temática dos mesmos
versa, fundamentalmente, sobre
"Horta" e sobre "Flor".

abrigo.
Area de lnvernadeiros e lnstalacións, que inclúe a montaxe 1 de invernadeiros e protección de culti-

vos, o manexo e control de invernadei ros e túneles, e instalacións e
técnicas de forzado.

-

- ¿Quere engadir algo máis?

- ¿Con que conta a Escola para
que a ensinanza sexa predominantemente práctica?
- A escola dispó.n da pertinente
finca na que hai instalados 7 invernadeiros de distintos tipos cunha
superficie cuberta de 2.025 metros
- cadrados, e na que se cultivan ó aire
libre 1,50 hectáreas. Asimesmo dispense de maquinaria, recentemente
adquirida, específica para horticultura.
Por outro lado o Centro está do-
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Por outra banda, o Ministerio de
Agricultura concédelles, no mesmo
curso académico, o Diploma de Capataz Agrícola na especialidade de
Horticultura.

- ¿Cal é o custe das ensinanzas?.
- O custe da en si nanza é totalmente gratuito en réxime de externado. No caso de semipensionistas

- Si, que desta formación e instrucción que se proporciona, da
transmisión de coñecementos e de
saberes que se aseguran, da cualifi cación de recursos humanos que
acadan, depende o mellar axeitamento da resposta ás crecentes e
cambiantes necesidades colectivas.
Oeste xeito avanzarase na loita contra a discriminación e a desigualdade, calquera que sexa a razón
destas, tanto que se veñan arrastrando de vello , como que aparezan
pola dinámica continua da sociedade.

PUBLICIDADE

Plan de saneamento gandeiro

t

stá xurdindo na nasa !erra unha

nova xeración de gando galega.

'[Jn gando máis forte, máis productivo, máis rendible.
Para que ésta nova xerac1ón de

/'r'

gando
u~ha

sexa
realida-

de, é necesario o esforzo de
tódolos

gan-

deiros

gale-

gas. Un esforzo-de saneamento que
a Xunta de Galicia está apoiando
por tódolos medios. Colabora có
Plan de ·saneainento Gandeiro da
Xunta de Gali::ia.
INDEMNIZACIÓNS' POLO SACRIFICIO
DE RESES EN CAMPAÑAS
DE SANEAMENTO GANDEIRO
E_~cabeza

Vacas de le1te de merros
de 6 anos _ _ ___ 85 000
Vacas de carne de menos
de 9 anos ________ 85 000
Vacas de le1te de ma1s
de 6 anos ____ --~ ____ 80.000
Vacas de carne de ma1s
de 9 anos _____ _ _ _ 80000
Machos de calque1ra
1dade ___ ·-· _______ 67 000
..
Fem1as menores de
24 meses _______ 67 000
Ovino de le1te _ _ _ _ 9.000
Caprino de le1te
11 000
Ovino e caw1no de carne _
7 000
Pago por decomiso
- 215 pts./Kg canal vacuno
- 190 pts./kg canal ovino e caprino
INDEMNIZACIÓNS
COMPLEMENT ARiAS
Explotac1óns de ata 7 cabezas:
- 25.000 pts por animal de le1te.
- 35.000 pts por animal de carne
Animáis inscritos en Libros Xenealóx1cos. razas autóctonas e bQis de
traballo ·15.000· pts, por cabeza

Benefíciate xa deste Plan. Por un
gando mellor para tí e para Galicia.

UNTA

DE GALICIA «-f-n _

u

CONSELLERÍA .DE AGRICULTURA,
GANDERIA E MONTES

POR UN GANDO MELLOR
RlltlA-10
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Aboca, os·dentes, eoseu cuidado
Un congreso de OdontoEstomatoloxía
Nos días 1, 2 e 3 de novembro tivo lugar en Santiago o XIV Congreso da
Sociedade Española de
Odonto-Esto.matoloxía
Preventiva e Comunitaria,
onde se deron cita prestixiosos especialistas no
tema da . prevención das
enfermidades da boca,
aportando ·os seus coñecementos e experiencias
noutros países e delimitando as competencias
que a Saúde Pública ten
neste campo no noso país.

I

Tratáronse por riba os
problemas do cancro de
boca, onde quedou perfectamente claro que o tabaco
é un factor primordial xa
que está demostrando que
é un "canceríxeno completo", pois promove a
aparición do cancro e o
seu desenrolo; tamén se
pasou por riba o tema dos
·tratamentos ortodóncicos
(coloca-los dentes), centrándose as charlas nos temas de caries e enfermidade periodontal (piorrea),
xa que son as enfermidades da boca que afectan
practicamente a toda a
poboación.

maria na saúde bucodental, é dicir, leva-lo coidado da boca a tódalas
persoas e no seu medio
ambiente (escalas e centros de asistencia primaria
nos pobos). Trazáronse tamén planes para acada-la
fluoración das augas de
bebida nas comunidades
. que o necesiten (hai xa un
plan da Xunta para facelo
en tódalas vi las de máis de
25.000 habitantes). lsto
aínda só está sobre o papel, pero esperemos que
axiña sexa realidade.
Algunhas
prácticas .

Aproveitando que vos
falo destes temas, darei
unha serie de recomendacións prácticas para un
mellor coidado da boca:
- O primeiro e primordial
é pensar que a nosa boca
ternos que coidala nós
mesmos, pois se non nos
preocupamos dela, ninguén o vai facer por nós.
lso implica un coñecemento da boca e das técnicas necesarias para o seu
coidado (iso si que nolo ten
que ensina-lo dentista, e
cómpre preguntarllo).
-

Quedou claro que anque
España é un dos países europeos con maior incidencia de caries na poboación
e.s colar, está xa en retroceso nos últimos anos debido sobre todo ó aumento
das medidas preventivas:
fluor nas escolas, mellor
educación no uso do cepillo e no ir ó dentista, fluor
nas augas, etc. Oeste xeito
trazáronse
plans
para
promove-la asistencia pri-
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orientaci.ó ns

En segundo lugar, sa-

ber que as enfermidades
da boca nos afectan a todos en maior ou menor
grado e que para combatilas hai catre trucos que teñen que se facer conxuntamente e para toda a vida
(non vale facer un e outros
non): 1.- limpa-los dentes
ben despois das tres principais comidas. 2.- ir ó dentista unha vez ó ano polo
menos. 3.- non abusar dos
doces (e nunca entre ho1

A caries está retrocedendo en España

ras). 4.- usar pastas fluoradas e enxaugues con flu-or.
-

En terceiro lugar, saber

que a mellor maneira de tela boca sá é previr a aparición da caries, é dicir, non
agardar a que haxa dor nin
"furados" nos dentes para
ir ó dentista e para coidarse.
-

En cuarto lugar, saber

que o coidado da boca vai
desde que o nene está no
ventre materno ata que un
morre. Así dedúcese que:
1.- a embarazada debe coidarse pro si mesma e polo
seu tillo aínda non nado.
2.- en canto ó nene lle aparezan os primeiros dentes
hai que "vixilalo", e cando
teña 3 ou 4 anos, ensinarlle
a cepillarse e levalo ó dentista para que o "vexa". 3.a partir dos 6 anos empezan a parece-los dentes
definitivos ó tempo que
caen os do leite e o nene a
esa idade debe saber cepi-

llarse e coidarse por si
mesmo a boca, anque
aínda baixo a atención materna. 4.- a partir dos 7 ou 8
anos e ata os 18 ou 20 a
boca pasa a fase máis crítica para a caries e os mozos deben acudir ó dentista cada seis meses e esmerarse sobremaneira na
súa hixiene. 5.- o adulto
debe saber controla-la súa
boca xa á perfección no
que se retire a cepillalos,
dieta, visita anual ó dentista, risco de cancro oral
(fumadores) e risco de enfermidade periodontal.
A boca forma parte do
noso corpo e como tal é a
nosa obriga coidala e mantela o máis sá posible. Os
dentes teñen todos unha
función primordial e deben
conservarse como sexa,
non ir perdéndoos pouco a
pouco por abandono.
lsaías Pérez Prieto
Estomatólogo

PUBLICIDADE
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Ante a fluoración das augas

A

n.te as distintas infor.macións
sobar da posibilidade de que a
"Xunta de Galicia" proceda á
fluoración das augas de forma
urxente ante o apoio dos distintos grupos políticos ou alomenos a complacencia de todo o parlamento, Xevale quere
facer chegar á poboación galega toda
información sobre os graves efectos secundarios que tería esta fluoración e pedir a "Xunta" e aos Concellos suspendan de inmediato este proxecto.
Basándonos en informacións, artigas,
e estudios centíficos e estadísticos aparecidos en distintos medios de comunicación internacionais e que estan a disposición de quen desexe ampliar a sua
información sobre este tema, podemos afirmar que a fluoración das augas,
si reduce o número de caries pero tan
so temporalmente e cuns graves efectos
secundarios como poden ser o incremento dos cancros, as enfermidades
reumáticas, alteracións tiroideas (obesidade), deformaciones óseas, decoloración e manchas na dentadura ... senda
altamente perigosas para a poboación
infantil.
Esto é debido a que o fluor é o mais
poderoso axente oxidante coñecido e o
mais activo dos halóxenos. O efecto
máis pernicioso do fluor é a "fluoroses"
unha osteoescleroses con afectación
sistémica, xa que o fluor é un "buscador
de oso " . A manifestación máis precoz da
fluoroses consiste na aparición dunhas
manchas escuras no esmalte dental e

·F

O investigador John Colquhoum despois de estudios centíficos e estadísticos
conclúe afirmando que "a inx~stión de

Xevale.
Monforte - Chantada

O racismo que se aveciña

e~tre

íxo colecta
tódolos
membros da familia e arrepañou catre pesos. Logo,
·
·a chegouse ó pei rao, e deu1los a un _patrón de barco que faenaba nas augas do seu país. Pasou
para adentro e fixo a viaxe, agachado, no escuro da bodega; cheirando a peix~, salitre, brea e a unha
humidade . persistente que pola
noite lle fendía os ósos ata facelos
renxer.
Cando desembarcaron en Alxeciras él fíxoo detrás da xente e do
peixe. Co_m a mercadería ilegal que
era·: Da primeira empenta quedou
cego, abraiado. O escaparate dun
país
europeo
deslumbrouno.
Aquela feira de luces achegábase un
algo ós niilagres propio~ das divinidades. Cohcíuíu, sen demasiada demora, que aquel non era o seu Sene. gal miserable de chabolas fedoren-
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continúa con problemas como dolores
reumatoides, abdominais, alteracións tiroideas, retrasos no crecemento, alteracións esqueléticas, lesións renais ... estas lesións non son inmediatas e poden
retrasar a súa aparición ata vinte anos
despois.

fluor é innecesaria para mellorar a saúde
dental. A obsesión dos dentistas polo
fluor pasará co tempo, convertendose
nun deses exemplos históricos de entusiasmo enmascarado coa ciencia" .
A solución da caries pasa por mellorar
a dieta e non comer máis cantidade se
non mais calidade. Para eso é importante o consumo de cereais (trigo, cebada, arroz .. .), outros vexetais (pataca,
rábano, tomate, espárrago ... ), fruta (uva,
albaricoque ... ), té. Tamen seria importante retornará lactancia materna, cambiar a formulación das comidas dos nenas, reducir o consumo de azúcares
refinados ...
Entón , ante toda está información e
ante as medidas que pensa tomar tanto a
Xunta coma os Concellos, ante tamén a
ilusión de gobernantes e aspirantes , de
políticos en xeral preocupados sempre
pola nasa saúde (supoñemos para que
os podamos votar), o colectivo Xevale
dille aos seus conveciños que se o seu
tillo ou vostede ten un cancro, reuma,
problemas renais ... que non se preocupe , o seu Concello, a Xunta e os políti cos acábanlle de salvar a dentadura co
que vostede quedará feliz e contento
coma cos pararraios, as centrais nucleares , as celulosas ... que lle proporcionarán un mais alto nivel de vida. Que vostede o disfrute.

tos e a_
ugas parcas de vertedeiro por
diante da porta.
Cunha axuda das Cáritas ou quizabes da asistenta social de turno,
viaxou cara ó norte. Levado polo
arrecendo do peixe que durante
días e envolvera, fixo pé na mariña
galega.
· Alí entrou de ilegal, e a baixo precio de mercado, na tripulación dun
buque que anda nas mareas de 15
días, descansa dous e engancha de
novo coa quincena. Así de simple e
de pesado.
A xente da mar non o miraba ben.
Apañaba calquera traballo sen miramentos e coa súa total disposición
axudaba a que o patrón deixase caer
alegremente os prezos das contratas.
·
Co tempo, a crise das licencias e a
escasez dos caladoiros, deixouno

doutravolta en terra. Non era precisamente un "cualificado" e veu dar
máis rapidamente no grupo dos extenuados. A falta de meirandes títu los, a seguridade catalogouno coma
indocumentado; o goberno concedeulle o tratamento de inmigrante
extranxeiro; os sindicatos acordaron outorgarlle o aquel de parado
encuberto. Para o lnem non existía
xa que non estaba anotado. Antes
que esgarecer de necesidade, escolleu supervivir e deu en negocios raros. Ademáis de negro fíxose malo.
Nun eficaz safari , eloxiado pola
prensa do día, cazouno a po licía. Na
parada do semáforo poid o ver con
dificultade a traveso do cristal enrexado do furgón: ¡Morenos, voltade ó
zoo!. O seu gardíán leulle a frase.
Horas despois embarcárono de
volta para a casa.
Xosé Lois Vilar

Saúde
nos máis problemáticos de
cara á adopción ecos que ninguén ousa arriscarse.

"Póntelo, Pónselo"

2. Embarazos prematuros e
Sida xeran, xa que lago, a
longo prazo, graves problemas económicos e sociajs que
entre todos habemos de pagar
e amañar e que enturban a
convivencia. Xeran tamén graves problemas psíquicos a
nais e país excesivamente novas, sen preparación para asumir unha paternidade responsable e un ha convivencia estable; que deben abandonar
precipitadamente
estudios,
integrarse en calquera traballo, pasar a vivir coma inquilinos urxentes de pais atribulados ... E todo por unha relación
sexual breve e puntual, inmadura e desinformada. Demasiada
consecuencia
para
causa tan pequena.

E

ste é o lema da campaña que o ministerio
para Asuntos Sociais
puxo
hai
pouco
tempo en marcha. Campaña
destinada a informar e animar
os mozos a que utilicen o condón ou preservativo nas relacións sexuais que establezan .

Fortes críticas teñen xurdido
contra desta campaña, sobre
todo por parte da xerarquía eclesiástica e as asociacións de
pais de alumnos de tendencia
católica maiormente conservadora. Argumentan que o ministerio está animando directamente ós xoves a establecer
relacións s9xuais prematuras
e inestables; que o que precisa a mocidade é unha correcta formación moral que a
conduza ó entendemento
axeitado da súa sexualidade e
non cara ó camiño fácil do uso
do preservativo para evita-las
consecuencias.

3. Mellaré que o condón e o
seu uso pasen a ser coñecidos
e talados na T.V., na casa, no
colexio ... ca non nas maquiniñas das estacións de servicios,
nas salas de xogos e sempre
en "voz baixa".

Poñendo por diante que
toda opinión que non tira dereitos doutros é merecente de
respeto, parécenos de razón
dici-lo seguinte:

1. O número de embarazos dos e asociais.
en adolescentes está cheCerto é que a adopción desgando á cifra de 30.000 por
ano. Futuras vidas sen unha tes bebés resulta unha solucobertura mínima de seguri- ción axeitada e humanamente
dade económica e educativa xenerosa. Pero tamén certo é
que, con non pouca frecuen- que a falta de renuncia da nai e
cia, pasan primeiro a ocupar a indecisión dos xuíces leva, a
colexios e tribunais de meno- . que unha e outra vez, os bebés
res e lago bandas de marxina- medren e se convertan en ne-

. 4. A suposta formación moral dos xoves non mellorará intentando agachar o que xa coñecen senón dándolles razóns
para o uso ou desuso do
mesmo.
5. A actual campaña, ten
unha causa de boa vaiamos en
acordo con ela ou non: está
abrigando a toda a sociedade
a opinar, manifestarse e reflexionar sobre dunha realidade
que existía, pero que as máis

das veces hipocritamente se
ocultaba. Que pais, tillos, educadores, xornalistas, igrexas,
organizacións da mocidade,
teñan que da-la súa palabra,
conduce a que todos maduremos sexual e racionalmente.
6.- Parécenos correcto que
a moral da xerarquía católica
sexa divulgada e mesmo que
se nos invite a practiqila. Mais
esta moral non ten por que ser
a moral de toda a sociedade. A
relación sexual fóra do matrimonio non está permitida para
un católico. Pero hoxe en día o
estado non é relixioso senón
laico e moitos dos cidadáns
teñen unha moral laica que
non ten por que coincidir coa
moral xerárquica católica en
tódolos asuntos. Por iso que
parece acertado que a xerarquía católica manifeste a súa
disconformidade pero non
que intente impoñe-lo seu criterio moral coma o único
válido.
7.- Finalmente concluir que
o tono facilón e mesmo vacilón da campaña, a insinuación
da relación sexual coma un
obxecto de consumo parella a
calquera deterxente, resulta
discutible e mesmo revisable .
Ela dá pé para que moitos católicos que poden cadrar dacordo co uso dos preservativos no contexto dun amor xe. neroso e responsable, se sintan en desacordo cos modos
da campaña que, como teñen
denunciado bispos e asociacións diversas, parece que
non só aconsella un medio indubidablemente sanitario, senón que invita ó seu consumo
indiscriminadamente.

Pasatempos-------------------------------------------------------Adiviñas
,
1.-A beira do camiño están
e roen igual ca un can

2.- A miña amiga e mais eu
andamos a un compás
coas pernas para adiante
e os ellos para atrás

RRtlA-14

Coplas

1.- ó .................... danme peras
ó ...................... peras me dan
danme peras á ......................... .
e á ......................... peras sen pan
2.- Aí enriba, non sei ............ :........... .
atópase non sei que .................... .
que se gaña non sei .................... .
por rezarlle non sei ..................... .

Solucións

oiue::> - anb - oiues - apuo -¡~
ea::> - epuaJaw - Jeiuex - OZJOWIB. ~
:se1do8

seJnosai se ·G
SeAl!S se.~
:selJ!A!PV

Cristal

1

Estamos no capítulo 356 da serie
Cristal.
Xa tiña eu pensado escribir algo
sobre o famoso "culebrón" un ano
destes. (Chámaselle culebrón a
unha serie televisiva de moitísimos
capítulos, de tantas voltas e reviravoltas que un acaba por perderse; e .
de certo non perde nada porque o
argumento non ten maior importancia).
Eu, alomenos, xa ando algo perdido no argumento. E non sei moi
ben se o pai de Luis Abelardo tivo un
tillo con Inocencia ou se foi Verónica Leticia a nai do pai, cando tivo
os amores co garda Xosé Xerónimo
Augusto. Queda pendente o asunto
de Eduardo Luis coa curmá de Angélica María, que non sei eu se foi
antes do cancro de mama de Rosa
Leticia, que colapsou os servicios
hospitalarios deste país.
E lego queda Luis Alfredo que .. .
¡¡¡Que estou perdido!!!.
Mira ti que o culebrón este de
Cristal é unha parvada que non se
pode tragar. Mira ti que a señora que

presenta o culebrón é unha gorda,
moi gorda que ¡cae gorda!.
Pois nada. CRISTAL está no número 1 nas listas.
- ¿?erá posible?
-;- ¡E posible!.
E posible que a xente estea tarta
de complicacións e busque senti-

/

m~ntos.

E posible que a xente estea tarta
de martes, xiringas, narcotráfico e
busque refuxio nas tontas historias
de amor.
É p.osible que a xente estea tarta
de sangue e violencia e arele- unha
miguiña de tenrura plastificada.
E posible que a xente estea tarta
das faladurías dos políticos paroleiros e dos grandes temas da coxuntura actual e busque a purpurina dos
bicos e das bágoas con acento
Verezolano.
E posible que a xente estea ata a
gorxa da Guerra do Golfo e da caída
da bolsa de Tokio e imaxine ser Cristal nos brazos de plastilina de Luis
Alfredo.
É todo posible e que unha trangallada como C'ristal sexa o nº 1.

--Familia----------------------------

Cativos esquerdei ros

a de~;de antigo, os
esquerdeiros foron mi radas con
receo. Falando estad~ísticamente
diremos

K
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que son zurdos entre un 10
e un 20 por cento da paboación. Mais ¿como sabemos se un nena é esquerdeiro?. Simplemente

observando os seus movementos espontáneos ó co1ler unha cullera para comer, unha pelota para
guindala ou un peite para
peitearse.
Visto isto, xurde o problema de se os zurdos son
máis ou menos intelixentes
que os demais. Fixéronse
estudios que deron resultados contrarios. Hoxe téndese a afirmar que a utilización dunha ou doutra man
non ten que ver coa capacidade intelectual. O que sí
acontece é que o nena esquerdeiro ten que facer un
dobre estarzo para poder
estar á altura dos compañeiros da clase. E iso ¿por
que?. Po is porque o zurdo
tende a facer algúns signos
do revés (escribamos nós

coa esquerda e comprobamos o que nos pasa), e con
frecuencia o seu mestre/a
(o seu modelo) é destro, e
coa mesma aumenta a
dificultade.
Por iso son normais os
atrancos dos esquerdeiros
nos primeiros anos escolares (cómpre axudalos e
non ser tan esixentes con
eles) e que se volvan máis
argalleiros e inquedos.
Finalmente engadir que
entre os tatexos hai unha
cifra significativa de esquerdeiros contrariados,
que non lles deixaron ser
tales. Un zurdo ó que non
se lle deixa ser, pode experimentar tendencia a tatexar.

-

,
A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

O profesor de chairego
ai algúns anos que no te- ninguén me aseñore, que así nos
lediario de Madrid anun- expresamos cando queremos que
ciaban que chegara á ca- non nos traten de vostede, senón
pital do Reino o Canse- que nos atúen, aínda que atuar ou
· 11eiro galega da saudade. O locutor tamén atoar tamén significa atastrabucouse porque, quen chegara carse algo, coma, por exemplo,
tora o da Saúde, que esta é causa chantarse un carro na lama ou no
ben distinta do que os chairegos bulleiro, que lago hai que arrempuchatnamos señardade; ese senti- xar e suamos: esborrexeráno-la suor
mento singular dos gal~gos (do la- ou as sudes palas meixelas..
tín "singularitate") que· é realLembro que a miña nai, cando
mente senlleiro ("singulari.~}, _é di-. · traballaba na cociña do naso hotel,
cir, único e que alude á so}dáde, 'de dicía que estaba devecida, referínonde procede a saudade; senti- . dose á fame que lle entraba porque
mento tan característico de noso, tiña que xantar tarde e de contra
que os casteláns importaron para (así dicía o meu pai serflpre que
o seu idioma a nasa palabra quería significar, "aínda máis" ou,
morriña.
"por riba diso") tiña seis flllos para
Cavilando nesta divertida anéc- atender.
dota dei en pensar no bo amigo,
Unha vez, senda xa maiores, a
mestre e ascritor lugués, Paco miña nai .meteume de empeño (de
Martín , que na súa excelente - influencia) para que convencese a
verdadeiramente senlleira- novela meu pai de deixaren o hqtel, por"Das causas de Ramón Lamote", que ela devecía (agora no sentido
sitúa a este per&>naxe coma profe- máis frecuente de desexar ou ansor de chairego . E que conste que ceiar algo con forza) por facelo
Paco elevou este galega da Terra- Ben .deitou de que (expresión que
chá a categoría académica antes rexistra o diccionario no sentido
de que a súa capital se chamase de "gracias a") as causas foron
Vilafraga do Arcebispo.
amañándose en por si. Con todo, _
Contando con que algún iri- non creo que fosen a filarse, (pelemego poida mandarme peculiari- xar), porque as filateiras (pelexasr ·
dades linguísticas das súas comar- eran causas de nenas. Palabra que
cas, eu, chairego de nacencia e non encentro en ningún dlccionacase que de apelidos, dispóñome a rio e que ninguén me sabé aclarar
· dicirvos, en primeiro lugar, que de onde vén.

H

O CANTAR DO IRIMEGO
Míster Condom, un inglés
inventa o preservativo
que se se chama condón
évos por ese motivo.
E agora os socialistas
queren que a xuventude
poña o condón, se é preciso,
contra a sida e prá saúde.

Os nosos bispos denuncian
que é inmoral esta campaña:
nin ha resolver preñeces
nin quita a sida de España.
Eu non estou moi de acordo
coa campaña do Goberno,
mais non quixera que os bispos
manden á xente pró interno.
Afirmo, moi convencido,
que, no tema, anque desguste
entre a lgrexa e a sociedade
hai un forte desaxuste.

í71-..l.Jkll~f:I
- ue os bispos

zas, e en xeral
a sexualidade
causa seria é, non triviá).

c~.....iil!!tt"~
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Para cada pureo
oseu "Sanmaniño"
Para cada día
, oseu anaco de humor.
·Para cada labor
oseu estarzo ~omunitario
Para cada idade
oseu papel no rural.
Para cada pane do ano
oseu aquel de traballo,
gracia efesta.
¡Ás veces.
ser la brego ében fermoso !..

