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EDITORIAL O TREITO FINAL DUN 
CURSO PARA ESQUECER Por diversas 
circunstancias o curso escolar que remata dá que 
pensar. Fálase, na recén estreada ESO, de que o fracaso 
~scolar andará cerca do35%. Quizais ó cabo, entre 
todos, maquillémo-los resultados, pero a realidade de 
ensino público que cada quen ten próxima, resulta máis 
dificil de disimular. 
A improvisación, a escasísima -infame- dotación de 
material e a escasa formación e motivación do 
profesorado e a non menos escasa motivación do 
alumnado, son algúns dos trazos dunha paisaxe pouco 
alentadora. 
Se no tramo obrigatorio do ensino público hai altas 
taxas de :fracaso, se despois de catorce anos dentro do 
sistema, máis da terceira parte do alumnado non obtén 
a titulación mínima de Graduado, hai algo que non 
funciona. 
Deixando á parte a responsabilidade da familia, que 
non é pouca, quizais non funcione a mesma idea do 

que debe se-lo nivel 
xeral de formación 
no tramo 
obrigatorio, a idea 
de que a E.S.O. é un 
bacharela To en 
pequeniño, coas súas 
catro linguas, 
historia, xeografia e 
~natura is · , 

..---=----_.;::¡¡ ~ matemáticas e· 
tecnoloxía, música, educación fisica, e relixión .... Con 
certos librazos inzados de palabrotas técnicas, 
concibidos por licenciados universitarios a mil millas 
sicolóxicas dos alumnos .. . Con esa descoordinación 
entre materias tan nosa .... Con esa teima en dar polo 
libro e confundir competencias terminais con 
capacidade de gravación mental e reproducción fiel de 
contidos estereotipados, sen explorar outros sistemas, de 
aprendizaxe activa, de investigación, de 
experimentación, de creación persoal, .... 
Sería un bo test percorre-los nosos centros de ensino e 
ver en cantos deles se fixo da guerra na que estamos 
metidos un tema escolar. De acordo que dá máis 
traballo e hai que recrea-lo mundo na aula cada día, 
pero aprenderíase a pensar e a le-la realidade e, de paso, 
xeografia e historia, e cálculos de fisica, e análise crítica 
d textos, e inglé e historia das relixións. 
P ro o triste é que, mentres bombardeamos Pristina e 
Belgrado sen que os nosos alumnos se decaten, el~s 
m emorizan , lugoslavia, capital .... porque o luns, hai 
control. 

···············e Fotos portada : Xoanma Porto 

Daniel López Muñoz 

o TRAS NO NOSTALXIA DO 
NEANDERTAL Son variadas e_ aguzadas as 
conclusións que hai que tirar dos últimos achados do 
xacemento paleolítico de Atapuerca. Seica 
descubriron, para sorpresa do público científico, que o 
home do neandertal, un homínido que nos antecedeu 
pero que se extinguíu, eran individuos dun poderío 
fisico brutal, Stallones capaces de escorrenta-los leóns 
cal canciños a nada que erguían unha sorte de lanzas 
coma farolas da praza maior. E as mulleres, poderosas 
de estatura e pelvis, parían uns neandertaliños moitos_ 
menos ·desvalidos cós nosos meniños da teta. 
Din os paleontólogos que aqueles superhomínidos 
optaron pola fortaleza do individuo como estratexia 

fortaleza do grupo. 

de adaptación. 
Fatal erro: ei-la 
causa da súa 
extinción. E que, 
pola c0ntra, o 
hamo sapiens, é 
dicir, nós de 
nlomento, 
sobrevivimos e 
evolucionamos 
p o r q u e 
apostamos pola 

Ou sexa, a nosa, a estratexia triunfadora, foi: a 
interdependencia, a inevitable solidariedade, a acollida 
do desvalido, a protección do feble, a corrÍunidade 
como suxeito d<r historia, figura do equipo e chico da 
película. 
E a deles, os neandertais extintos, superfortes e 
· autosuficientes, a aposta polo individuo, o só ante o 
perigo, o home-que-se-fai-a-si-mesmo, o non-lle
debo-nada-a-ninguén, o triunfo do forte, a perfección 
da raza, a selección natural. 
Por iso queda un abraiadiño da nostalxia do 
neandertal que hai na cultura neoloiberal e rámbica 

. que nos invade. E máis: ¿Todo un partido 
dependendo dun superlíder insustituíble? Neandertal. 
¿U nha escala que inocula a máis fera competitividade 
individualista? Neandertal. ¿Un planeta no que son 
excluído-los menos adaptado·s e peor posicionados? 
N eandertal, suicida neandertal. 
Mira ti. Por vía da antropoloxía, redescubrimos aquelo 
tan cristián como pouco presente na pastoral da 
Igrexa que di: aquí ou nos salvamos todos e 
todas-rescatando ós derrotados da historia- •ou non se 
salva nin Cristo bendito. Así lle foi, por vivir en plural 
a apostar pola inclusión dos excluídos. 



· · Xabier Blanco 

A CLAVE l¿comungar ou tragar "formas" 

Os corintios non tiñan problemas dogmáticos con respecto á eucaristia, 

non tiñan dúbidas sobre a presencia real de Cristo nas especies 

eucarísticas. 

Os problemas viñan por outra banda: algúns cristiáns que na eucaristía 

entraban en comuñón co carpo e o sangue de Cristo, p·articipaban 

despois en banquetes idol.átricos pagáns, e dedicábanse a vivir de xeito 

insolidario e antievanxélico. 

Paulo ten que recordarlles que o significado orixinario de partilo pan era 

profundamente subversivo: parti-lo pan pan ía unido á preocupacion 

para que comeran os pobres e os desposuídos da comunidade, e isto non 

só por razons humanitarias senón, sobre todo, por unha esixencia de 

forma-la igrexa concreta que ten o deber de opoñerse a distinción entre 

ricos e pobres. 

Paulo venlles advertir que unha causa é "tragar formas" e outra ben 

diferente comunga-lo carpo e o sangue do Señor. Hai verdadeira 

comuñón no sangue de Cristo e no seu carpo cando se fan esforzos 

sinceros por asumi-la mentalidade de Xesús, o seu estilo de vida: darse, 

partirse, re-partirse ós demais, entende-la propia existencia coma 

doazón. 

O que fixo Xesús na.última cea non foi máis que expresar con especial 

intensidade o que foi toda a súa existencia: gastarse polos demais. Por 

isa non hai verdadeira comuñón con el se non promove o seu soño de 

lrmandade e Xustiza no mundo ... o demais será tragar formas, pero non 

comungar. 

BQANCJ\IA 

O ECO 
IRMÁNS NO PAN, COMPAÑEIRO 

Se te invito, 

é porque te quer~. 

Se che abro as portas da casa, 

é porque te quera. 

Se parto contigo o meu pan, 

é porque te aprecio e t~ quera. 

Na mesa común 

comparto contigo o meu día a día, 

O meu pasado, as miñas ilusións, 

todo aquelo que me fixo feliz, 

fondamente feliz ata o presente. 

Na mesa común 

comparto contigo os meus trabal los, 

o que me fixo penar e sufrir ata o presente. 

Todo isto é o meu carpo e o meu sangue. 

Todo o paño nas túas mans; ' 

non gardo nada, non reservo nada, 

porque te quera sen límites. 

F~goche un sitio na mesa común, 

cóbado con cóbado con tódolos famentos, 

cóbado con cób?do co_s máis precisados de pan, 

porque te quera irmán, 

no carpo e no sangue irmán. 

Para que loites comigo na hora da xustiza, 

para que festexes comigo na hora do reparto. 

lrmán no pan, amigo, compañeiro. 

e ······· ······· 
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A PENEIRA 

Como ANO DA CARIDADE foi declarado este que estamos a vivir 

pala nasa lgrexa, . por isa queremos lembra-la Festa do Corpus e non só por estas 

fermosas alfombras de Pontea reas que estamos a ver, senón pala· súa mensaxe de "Día 

da Caridade". Así nesta comarca de Vigo hai máis de 20.000 cidadáns que viven na 

miseria e que non teñen o necesario para subsistir. A pobreza afecta ó 220/o dos 

galegas (595.000 cidadáns) que non chegan ó 500/o da renda media. lsto non se amaña 

só con esmolas pero si sensibilizándoos a todos desta arrepiante inxustiz~. 

OS 10 .ANOS DA 
MATANZA DE 

TIANANMEN, o 2 d~ xuño, 

fainos lembra-la ausencia dos dereitos 

humanos na China. Na foto un cartel 

clandestino do líder Wang Ce, prindpal 

grupo da oposición no exilio, agora na 

cadea, vixiado por unha policía 

omnipresente en tódolos recantos da 

cidade. Son milleiros os disidentes que 

están a sufrir traballos forzados e a 

pena de marte segue a aflixirt a moitos 

cidadáns que non son xulgados coas 

debidas condicións . 

A VERDADE É A MÁIS FERIDA DE MORTE, xunto . 

coa ONU e a Unión europea, na guerra de lugoslavia, hai ·que dividir entre dous o que 

dín calquera dos dous bandos para poder ach.egarse un mínimo ó que está a pasar en 

Kosovo. USA e os seus seguidores apoian o Exército de Liberacio (ELK) que é 

alimentado e dirixido palas mafias da droga de Albania, e con estes apoios están a 

reclutar xente máis nova a cambio dun anaco de pan. Co embargo a. Serbia medrou a 

pobreza e o paro en proporcións ó contrabando de petróleo, armas e droga por estas 

mafias. Na foto unhas das poboacións bombardeadas pala OTAN. 

AS ELECCIÓNS .DE 
INDONESIA, despois da caída 

de Suharto hai agora un ano, traerán a 

estas illas un Parlamento tralos 44 anos . 

de dictadura. O novo presidente Yusuf 

Habibie está a crear novas esperanzas, 

como ese referendo para ·ª autonomía 

da antiga colonia portuguesa do Timor 

Oriental que os indonesios inva~iron h~i 

25 anos e que supuxo unha carga de 

represión con máis de 200.000 martas e 

moitos máis torturados. O máis 

arrepiante son esas mafias do exército 

de jakarta, contrarias .ó referendo, que 

están a matar ós que apoian a 

autonomía en Tinmor. 



. I CERTAME DE OOAtfOS. 
CULTIJRA ~m-qIJENm . 

Alfonso Blanco Torrado 

AS TRADUCCIÓNS son un dos púlos máis vizosos dun idioma; por 

isa neste tempo no que Rusia está tan presente nos medios, queremos lembrar 

quizais ó mellar poeta ruso, Alexandre S. Pushkin, que cumpriría 200 anos, o 25 de 

maio; tamén foi un gran novelista. O seu momento en Moscova, que aparece na 

fotografía, rebordará de flores este día. Unha paisana súa, Alexandra Koss, traduciu ó 

galega algún dos seus sonetos cando estivo na Facultade de Traducción de Vigo, na 

mesma hora na que estaba a traducir ó ruso varios ·poetas galegas. 

A PUBLICIDADE 
ELECTORAL destes días 

rebosa nas nasas caixas de correos e 

rúas provocando unha desfeita ecolóxica 

no naso ambiente. Só para confecciona

las· papeletas e sobres houbo que cortar 

65.000 árbores que tardarán 40 anos en 

medrar e que cubrirían 130 campos de, 

fútbol, sen esquecela contaminación 

producida pala conversión destas 

árbores en papel. Se fose papel recicl9do 

aforraríanse 14 árbores de 25 metros de 

alto e 6.000 kilovatios/hora. E xa non 

falamos da pouca incidencia como 

inforr:nación que ten e·ste acoso de 

pape is. 

As segundas eleccións democráticas en 

SURÁFICA, o 2 de xuño, 

despois de que en 1994 Nelson Mandela 

eliminase coa súa política de respecto 

ósdereitos dos cidadáns de cor negra con 

tantos anos de "apartheid" ou 

segregación racial. Despois de 27 anos de 

cadea, con 71 de idade, foi o primiero 

presidente destes tempos novas. Na foto, 

·a líder visita o cárcere onde conviviu 

anos de horror con máis de 3.000 presos 

poi íticos. Como noutras rexións do 

mundo, o poder segue a atraer e en 

Suráfica tamén hai moitos que queren ter 

parte na torta do poder, por isa Mandela 

. repite unha e outra vez: "endexamais 

debemos esquecer de ónde vimos e a 

·TÓDOLOS DÍAS SON DAS NOSAS LETRAS, por quén representamos". 

isa vos convidamos a participar neste certame de cantos, entre 5 e 10 folios, que 

convoca a Biblioteca Pública "P. Manuel Martínez Ferro" de Caldas de Reís antes do 15 

de xuño. Hai premios de 50.000, 25.000 e 10.000 pts. Os premios entregaránse no 

"Festival Cultura Quente" nos primeiros días de xullo. Para máis información: Cancel lo 

de Caldas ou Biblioteca Pública en Paseo de Román López, 9. 

e··· ........... . 
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AC 1 UALIDADE 

ASISTENCIA SANITARIA 
O pasado día 8, véspera de domingo que na lgrexa está dedicado a lembra-los enfermos, 

celebrouse na sede de ·cáritas Diocesana unha· rolda de prensa co obxecto de divulgar 
un problema sanitario que esta cidade e o seu contorno padeceu. 

Trátase de que o edificio qué hoxe en día ocupa o Hospital Xeral, o cal vai ter unha nova - localización, siga dedicado a fins sanitarios atendendo as carencias que sofre a 
poboación da area sanitaria de Santiago. 

Presiden a mesa o Delegado 

Episcopal de Saúde, e Dª Mª Xosé 

F. Cervera, coordenadora do 

movemento de Mulleres de Acción 

Católica que foron as que 

promoveron unha recollida de 

sinaturas entre os colectivos de 

carácter eclesial e · xestionaron a 

celebración desta rolda de prensa. 

Interviñeron os doutores Barros 

10 (Medicina Preventiva), 

F rrón, Fernández Viz e Barón e 

ma1s M aite Sánchez López, 

traballadora social, que trataron os 

diversos aspectos do tema. 

A amplitude da área xeográ:fica 

que depende no terreo da saúde 

<leste H. Xeral, ten unha poboación 

de aproximadamente medio millón · todos eles suxeitos á hospitalización 

de habitantes sen · contar con que temporal longa non poden ser 

será preciso abri- la porta ós acollid6s nun hospital de agudos._ 
inmigrantes . 

O Centro de 
coidados 

paliativos é 
unha necesidade 

que en 
Santiago non 

está cuberta 

o · envellecemento da 
poboación, os enfermos crónicos 
terminais, os diminuídos físicos, ... 

Pero teñen dereito a non ser 

ignorados e dispoñer de lugar e 

medios que lles permita unha 

estancia prolongada según sexa a 

necesidade. 

É p~eciso recordar a quen 

corresponda a necesidade de axudar 

a aquelas persoas ás que os anos 

deterioraron, ou que moitas veces 

teñen, ademais, dificultades 

económicas, soidade e pouca saúde. 

E este problema non vai menguar 

polo de . agora, máis ben parece 

aumentar. 

A asistencia sanitaria 
de enfermos terminais 
e grandes invalidas é 
unha urxencia do 
momento actual 



~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sacia (A Coruña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00 
Fax : 981 - 62 38 04 , 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 58 18 88 

g_a Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax: 93 - 215 O 1 79 

g_a Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf. : 91 - 31O48 30 
Fax: 91 - 31 O 48 30 

~~ Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

g_a Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 3714 
Fax: 981 - 35 3716 

~~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf. : 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~ Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax : 95 - 421 67 08 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.·: 02.657 58 99 
Fax: 02.657 58 99 

~Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 79 18 

Cara a aqueles enfermos que nón 
teñen esperanza de curación 

precísase unha terapia que teña en 
con ta os aspectos físicos, 
emoc10na1s e espirituais, sen 
descoida-la familia. Enfermos e 

familia son, nestas ocasións, unha 
soa unidade a tratar. Manifesta o Dr. 

Barón que os familiars precisou 
medidas específicas de axuda e 
educación. É dicir, que hai que 

crear unidades de Coidados 
paliativos que axuden ó enfermo e 

ós familiares, e que xa funcionan 
en Lugo, Pontevedra, Vigo (2), A 

Coruña e Ourense. E nelas 

proporciónase por equipos 
profesionais cuidados totais e 
continuados. 

A traballadora social do Hospital 
Xeral canta cómo vive a diario a 

preocupac10n dos pacientes e 

familiares no momento da alta 
I 

hospitalaria. E na súa opinión o 

Centro de coidados paliativos 
aliviaría os · enfermos, prepararía as 

familias no manexo de técnicas 

Carmen Puente 

sinxelas: sentiríanse mellar para 

afrontar estas dificiles situacións. 

Tanto os doctores coma a 

traballadora social destacarán a 

grande axuda que reciben dos asilos 

da cidade. Pero, pese a todo, é 

grahde o númer<? de enfermos e 

familias que teñen que agardar 

meses para conseguir ser acollidos, 

palas limitacións de espacio e o 

moito persoal que esixe a persoas 

que sofren estas situacións. 

O Centro de coidados paliativos 

é unha necesidade que en Santiago 

non está cuberta. Xunto a esta os 

participantes subliñan o gran 

serv1c10 que poderá prestar un 

Centro de día onde os enfermos e 

anciáns poderían ser coidado 

mentres os familiares, cando teñen 

idadé laboral, puidesen dedicarse ós 

seus traballos. 1 Os enfermos 

sentiríanse mellar ó poder 

descansar e pasar parte do día nun 

contar-no familiar. 

A EXISTENCIA DE AXUDAS DESTE TIPO 

DIGNIFICARÍA OS ENFERMOS E FARÍA DA 

SANIDADE PÚBLICA ALGO MÁIS HUMANO. 

QUIZAIS ESTEAMOS NA HORA DE LOITAR POR 

QUE ESTA OCASIÓN NA QUE A ÁREA SANITARIA 

DE SANTIAGO VAI CONTAR CUN NOVO HOSPITAL 

DOTADO COA MÁIS M.ODERNA TECNOLOXÍA, 

NON SE PERDA O VELLO EDIFICIO POR DEDICALO 

AEN FINS QUE AÍNDA SENDO ÚTILES NON 

MELLORARÍAN OS PROBLEMAS QUE NESTA 

ROLDA DE PRENSA FOMOS RECOLLENDO. 

_ ............ .. 
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EN 1· REVISTA 

ASOCIACIONS DE VECIÑOS: CONSTRUÍA 
DEMOCRATICAMENTE AS C.IDADES .. 
ENTREVISTA A VALENTÍN ARIAS PONTÓN 

Valentín Arias é Presidente da Asociación de Veciños da Milagrosa (Lugo). Nesta 
entrevista fálanos da importancia que teñen estas asociacións para a formación das 

cidades, tanto urbanística como sicialmente. Valentín cántanos o necesario' que é creqr 
espacios .de unión entre os veciños para así.poder afrontar con máis garantías os 

problemas que afectan ós nasos barrios. Pensamos que o caso da asociación veciñal 
deste barrio de Lugo reflicte a de ca/quera das outras que existen ó longo da nasa 
xeografía. Adema is destas consideracións, Valentf n enriquece esta entrevista coa 

habitual frescura e humanidade que redea a súa persoa, como ben temas comprobado 
aqueles que témo-la sorte de coñecelo. 

IRIMIA.- Valentín, ¿cantos anos 
levas traballando na túa asociación 
de veciños? 
VALENTÍN.- Xa son dezaoito os anos 

que pasaron desde que entrei nela. 

D esde aquela moitas c~:msas cambiaron, 

pois de sermos seis ou sete as 

asociacións que e:xistiamos en Lugo, 

somos agora ó redor dunh~s trinta e 

cinco. Ben é certo, que no que é a 

propia cidade de Lugo son catorce, as 

outras corresponden ó contorf?.O. 

1.- ¿Cales son as actividades que 
realiza a vosa asociación de 
veciños? 

V - A principal é a de atender 

p r nnem nte ó problemas que -

ord n no barrio. A maiores 

organizamo charlas culturais e debates 

sobre temas actuais, participamos 
tamén na organización das festas do 
barrio, e noutras coma o Festival de 
Nadal. Pero o noso labor principal é a 
de traslada-las queixas e sux:estións dos 
veciños tanto ó conc~llo, como á 
Federación de As.ociacións de Veciños 

: de Lugo e á Confederación Galega. 
1.- ¿De onde sacáde-los fondos 
para funcionar? 
V- Dúas son as fontes das que saen. 
estes fondos: A primeira é das cotas dos 
socios, no noso caso 1.000 pesetas ó 
ano, a outra é das subvencións que 
recibimos polas actividades que 
realizamos. 
Desde hai un tempo estamos 
intentando que o Concello destine 
unha parte do seu orzamento anual ás 
asociacións de veciños, para regular 
mellor estas axudas. 
1.- ¿A que motivos responde esa 
petición? 
V- Entendemos que desa maneira 
unha asociación veciñal pode 
programar e organizarse mellor ó 
longo do ano, pois sabe con qué 
recursos conta, e de aí cales son as 
necesaidades do barrio que pode 
cubrir. Esa mes.ma petición responde á 

idea de que o concello teña unha 
persoa ou oficina especializada na 
relación coas asociacións de veciños. 
D esa maneira haberla polo menos unha 
persoa coñecedora dese tema, e· que 

coa súa experiencia faría má.Ís rápida e 
eficaz a relación con este organismo. 
1.- .Valentín, vemos que as 
asociacións son un bo camiño 
para que as persoas poidamos 
leva-las nosas ideas e 
preocupacións ós concellos, que a 
fin de contas son a institución que 
máis cerca está de nós, anque só 
sexa xeograficamente. Pero, ¿que 
outras maneiras ten unha poersoa 
de se~ escoitada? 
V- A maioría dos concellos teñen unha 
Oficina de atención ó cidadán, na que 
se recollen as queixas e problemas que 
teña a xente. Pero, como moitas veces 

Unha asociación 
veciñal ten 

que dar· forza á 
voz cidadá. 

nos parece 

traballando 

insuficiente 

na creación 

estamos 

duh 

Regulamente de Participación Cidadá. 

Este regulamente facilitaría o acceso 

dos cidadáns (e das asociacións) ós 

plenos do Concello coa posibilidade de 

ter voz neles; tamén contemplámo-la 

posibilidade de que se nos manden as 

actas cos acordos tomados neses plenos. 



Iso redundaría nun ma10r 
coñecemento da realidade das nosas 
vilas, e polo tanto na participación 
nelas. Ternos que ter en conta que as 
asociacións de veciños son un dos 
órganos máis usados pola xente para 
expresa-las súas opinións sobre as 
decisións que se teman desde os 
e o ne.ellos. 
1.- . Fálanos algo máis deste 
proxecto de que o concello conte 
cunha parte do seu orzamento 
para financia-las asociacións de 
veciños 
V- Pois mira, a idea nace · da necesidade 
de que estas asociacións teñan unha 
maior operatividade, iso leva consigo 
cousas coma o fomento de campañas 
informativas no barrio, encontros 
culturais e de debate ou a necesidade 
de termos un local que axude a 
vertebra-la vida social do barro: Hoxe, 
economicamente, as asociacións están 
moi atadas e iso dificulta a súa misión, 
que non é outra que. a de se-la voz dos 
seus veciños. 
1.- Semella que o camiño a seguir 
sexa unha profesionalización 
destas asociacións. · 
V- Non ten por que ser así. O concello 
ten que ser, e ternos que facer que sexa, 
o lugar onde se tomen as decisións e se 

. regule a vida públi~a dun lugar: para iso 
é elixido democraticamente. Pero para 
poder facer ben esa función, cómpre 
que os barrios estean minimamente 

e: 
-~ 
Vi 

A protesta 
veciñal foi 

importante 
cando o 

derrube do 
Gran Teatro 

L...:ól ................. ..;.;¡¡;;¡a;,;i;:. 

vertebrados e orienten ós seus 
representantes políticos na escolla das 
eleccións máis favorables para os 
intereses de todos. 

1.- Valentín, ¿como che parece a ti 
que se debe construfr unha cidade 
para que esta sexa · máis viva e 

· participativa? 
V- Indubidablemente o punto de 

partida é a persoa, o cidadán neste ~asq. 
Este ten que romper cóa pasividade e 
ser suxeito activo da súa existencia, de 
outro xeito será sempre tratado coma 
un obxecto. Agora ben, para poder 
artella-las necesidades e preferencias 
dos cidadáns necesitamos plataformas 
que nos aglutinen, que nos <lean a forza 
plural · da que carecemos os individuos 
para construír, porque construír 
conxúgase en plural. U nha asociación 

Valentín nun acto público da Asociación de Veciños da Milagrosa 

Pedro F. Pedrouzo Devesa 

de veciños é xustamente iso, a 
encargada de dar forza á voz cidadá, a 
alternativa é ~ perda <lesa voz. En última 
instancia está o concello, aquel 
encargado de pó-las solucións, 
eStructura-las ideas dos cjdadáns e 

darlles forma. 
1.- Dinos entón qué problemas 
concretos son dos que se fai eco 
unha asociación veciñal. 
V- A urbanización do barrio é 
fundamental. N ecesitamos zonas verdes 
e deportivas tódolos barrios; tamen 
necesitamos zonas de esparcemento 
social para os nosos nenos, para os 
nosos mozos e mozas, para os vellos, e 
¿com o non? tamén para nós os 
adultos. 
Cómpre estar atentos ademais ós 
problemas de conservación e 
reparativos dequelo que . nos foi dado, 
daquelo que· construíron aqueles que 

estiveron aquí antes ca nós, cousas que 
pertencen ó ben común e que como 
tal deben seguir pertencendo. 
Por último non desbotámo-la idea de 
que membros de certos servicios sociais 
traballasen máis cerca ou mesmo 

dentro nosa, porque o certo é que as 
asociacións de veciños están aínda por 
descubrir; a súa cercanía e o propio 
feito de estar tratando entre veciños fai 

que esteamos moito máis próximos e 
sexamos máis coñecedores dos 
problemas daqueles cercanos a nós. 

Aspa 

e ··· ·· ········· 
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A ORGANIZACIÓN COMÚN DO MERCADO DO LEITB 
lmos analizar hoxe a OCM do leite reformada no Cumio de Berlín, dentro da denominada 
Axenda 2000. Esa reforma foinos vendida pala ex-ministra Sra. Layo/a de Palac(o, como 
o triunfo máis grande da súa xestión, ó ter logrado que a U.E. incrementara a cota láctea 

española en 550.000 t. Sen embargo, se temas en canta que a petición do seu 
ministerio, era acadar un incremento de 1.000.000 de toneladas, para así conseguir que a 

UE reparase a débeda histórica, contraída cando no tratado de adhesión nos asinou 
unha cota miserable, moi por debaixo do que naque/ tempo (1986) estaba a producirse 

no estado español, non entendemos . que se poida mostrar tanta ledicia. 

Sendo como é a producción láctea 
o motor do agro galego irnos ver, 
segundo o noso parecer, as 
consecuencias que a nova OCM do 
leite vai ter. 

Así ,_ ternos, no cadro 1, a evolución 
provincial da producción, do leite 
comercializado e da cota nos dous 
últimos anos dos que se dispoñen de 
datos, a í como da evolución do 
núm ro d explotacións que cantan 

con cota. 
Cada vez faise máis difícil precisa

lo leite producido debido ó desfase 
entre leite producido, comercializado 
e cota. Seguramente que nos anuarios 

debería cor~ixirse a porcentaxe de 
leite comercializado non tendo por 
que diminuí-la producción. 
¿Produciuse menos leite no 1997 que 
no 1995?. A resposta dos expertos é 
que nos datos oficiais non se 

CADRO Nº 1 

PROVINCIA 

comtempla o leite "compriinido", 
sendo o desfase actual, entre leite 
comercializado e cota disponible 
superior ás 400.000 t . Sobre a 
fiabilidade dos datos das estatísticas 
oficiais non merece a pena de darlle . 
máis voltas ó veo. 

A OCM DO LEITE PARA O 
PERÍODO 2000/2006/2008 

A nova OCM do leite terá que 
desenvolverse tendo en conta· o 

seguinte: 
a) Os prezos de intervención da 

manteiga e do leite en pó, co 1 % de 
materia graxa, reduciranse nun total 
do 15 % en tres fases iguais a partir da 

campaña 2005/2006. 
b) Esta baixada de prezos será 

compensada parcialmente a cada 
productor de leite segundo os Kg. de 
cota da que dispoña na campaña 

1993 1994 1995 
A CORUÑA 836.567 869.841 952.857 

LUGO 742.760 825.129 909.159 

OURENSE 61.500 67.105 61.089 

PONTEVEDRA 257.678 236.059 250.877 

TOTAIS 1.898.505 1.998.134 2.173.982 
COMERCIALIZADO 

COTA DISPONIBLE 

DIFERENCIA 

Nº EXP CON COTA 68.000 

1999/2000. Os incrementos · de cota 
que autoriza ó Consello da -µ.E. non 
contarán con este tipo de prima. 

c) Esta axuda directa ó~ productores 
estímase que se establecerá coas 
contías seguintes:(CADRO Nº 2) 

d) lncreméntase a cota de España, 
Italia, Grecia, Irlanda e Reino Unido, 
(Ulster). Estes incrementos específicos 
de cota aplicaranse nas campañas 
2000/2001 e 2001/2002. · 

e) Incremento do 1 '5 %, a partir da 
campaña · 2005/2006, ó resto dos 

estados membros que non tiveran 
aumento específico de cota. 

SIGNIFICADO PARA 
GALICIA DA REFORMA DA 
OCM DO LEITE: 

Aínda non se coñecen os criterios 
que o Estado vai empregar no reparto 
das 550.000 t. de incremento de cota 

1996 1997 
958.878 906.760 

939.555 932.749 

52.620 50.888 

250.385 242.610 

2.201.438 2.133.077 
1.990.000 1.928.900 

1.640.000 1.639.000 

350.000 289.900 

47.239 40.566 

FONTE.-A11 11arios de estatfstica agraria da Xunta de Galicía 1996 e 1997. Cifras convertidas en t. ~it;o x 1 '03) . Nº explotacións 
co11 cota seg1t11do datos do ILGGA (final campañas). 



CADRO Nº 2 

PRIMA BASE 

PRIMA SUPLEMENTARIA 

TOTAL PRIMA 

nas dúas próximas campañas. Segundo 
o Conselleiro de Agricultura, a Galicia 
corresponderíanlle entre 180.000 t. e 
200.000 t .. Tomando estas cifras como 
referencia podemos afirmar: 

1º.- Galicia está a comercializar ó 
redor de 400.000 Tm. por riba da 
cota, sendo, polo _tanto, insuficiente o 
incremento . logrado non só para 
desenvolve-lo sector senón para 
mante-la situación actual. 

2º .- Unhas 8000 explotacións 
familiares, das 17 .000 que producen o 
80% do leíte que se comercializa en 
Galicia, que teñen realizado fortes 
investimeritos nos últimos anos e 
contan con mozos/ as incorporados a 
súa xestión corren perigo de 
desaparecer por unha medida política 
inxusta que lles priva do seu dereito a 
producir. 
. 3º.- Á vista da reforma aprobada, a 

producción de leite con cota segue a 
estar ubicada nos mesmos Estados nos 
que actualmente está. No ano 2008, 
cando rematen os cambios, o reparto 
da cota por Estados terá 
practicamente a mesma proporción. 
Manteranse logo os privilexios 
históricos dalgúns países, sen aplicar 
criterios máis xustos que relacionen as 
cotas e producción co grao de 
autoabastecemento de cada Estado, así 
como co número de labregos que 
viven do leite sen outras posibles 
alternativas. 

4º.- O estado que durante varios 
anos impulso u a, especialización . de 
Galicia na producción de leite, co 
.obxetivo acada-lo seu 
autoabastecemento foi incapaz de 

. defender a nosa producción real, 
desde a súa entrada na CEE en 1986 
ata o presente. O sector máis 
dinámico do noso agro foi condenado 
a existir baixo · unha constante 

Contía Ptas/Kg cota (1999/2000) 

2005/6 200617 

0'96 1'91 

0'43 0'86 

1'39 2'77 

incertidume que ameaza con reduci
la capacidade actual no seu conxunto 
agro-industrial. 

5.-A escaseza de cota segue a se-lo 
problema principal do sector lácteo 
galego. Pero, para máis agravio, o 
incremento da cota previsto non 
contará con axudas para compensa-la 
previsible caída de prezos ó reducirse 
a garantía institucional que os 
man tiña. 

6.- A Administración galega 
estableceu un ríxido control sobre a 
calidade do leite á saída da 
explotación. Sen embargo non se está 
a controlar os productos lácteos 
industrializados de maneua que 
"preparados ·lácteos" pasan por 
"Leche puro de vaca". Esta práctica 
favorece a· eliminación de excedentes , 
ós países que os producen e prexudica 
ós países deficitarios, xa que as 
industrias transformadoras vense 
obrigadas a competir nunha "guerra 
de prezos" a baixa, de xeito que ou se 
someten ás mesmas prácticas de 
fabricación de leite líquido de longa 
duración, con altos contidos en 
hctosoros e permeatos, ou aínda 
pagando mal o producto ós gandeiros, 
atópanse en estado de cnse 
permanente. 

A XEITO DE CONCLUSIÓN 
En suma, coas medidas aprobadas, a 

cota asignada a Galicia vai continuar 
sendo totalmente insuficiente. Pero 
hai máis:a reforma desta OCM a 
partir do 2005 será _prexudicial para o 
noso sector lácteo, por varias razóns: a 
prima que van percibi-los gandeiros 
só compensará parcialmente a caída 
de prezos (polo que a súa renda verase 
diminuída); dada a forma de cálculo 
desa prima (porTm. de cota), a contía 
da axuda/vaca, e, aínda máis, a 

Antonio Fernández Oca 

2007/8 e SS. 

2'87 

1'29 

4'16 

axuda/ explotación, será aquí moi 
inferior, xa que tenderá a primar 
dentro do sector lácteo europeo as 
explotacións e zonas con sistemas 
máis intensivos. Neste sentido, trátase 
dun sistema de primas socialmente 
regresivo(cobrarán ·máis os que teñan 

má!s cuota), e regresivo tamén do 
punto de vista medioambiental 
(impulsará unha maior intensificación 
da producción). Ó que hai que 
engadir un último elemento: esa 

prima non se aplicará á cuota 
adicional concedida a partir do ano 
2000. 

Estas decisións constitúen por si 
mesmas unha auténtica agr sión ó 
intereses agrarios nacionai galego . 
Galicia terá que seguir soportando a 

ameaza das multas da supertaxa, e non 
poderá desenvolve-la súa capacidade 
productiva, como necesita, ata situarse 
no ano 2008, cando está previsto que 
se elimine o sistema de cotas, en 
igualdade de condicións coas 
ganderías lácteas do resto dos países da 
U.E. 

Por todo isto, e tendo en conta que 
a producción rriedia das explotacións 
lácteas galegas non sobrepasa os 
50.000 litros por ano, cando na U.E. é 
tres veces superior, coidamos que os 
productores debén reivindicar unha 

cota que permita aumentar a 
producción láctea, sen limitacións, ata 
que se acade o autoabastecemento no 
Estado español. Esta perspectiva non 

só permitiría o necesario 
desenvolvemento dun sector vital para 

a economía, senón que posibilitaría 
ademais o equilibrio social de Galicia, 

permitindo a incorporación, hoxe 
impedida pola falla de cota láctea, de 
mozos e mozas labregos/ as ás tarefas 

agtanas. e .............. . 
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INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz 

O INCREMENTO DA VIOLENCIA NA SOCIEDADE ACTUAL 
Pretendemos facer unha breve reflexión sobre a violen.cía que existe neste planeta. E as 

causas que a xeran. Observamos como a guerra segue producindo víctim?Js nos Balcáns, 
como en EEUU, de novo uns mozos masacran a compañeiros e mestres da súa escala ou 

como nun local de lecf]r en Inglaterra se producen varios e sanguentos asasinatos, por 
citar só algúns dos moitos casos de violeneia, que están presentes estes días nos medios 

de comunicación social. 

A SITUACIÓN DO MUNDO 
ACTUAL 
O Planeta está dividido en varias partes, 

pero principalmente en dúas. Por unha 

·banda, atópanse unha minoría de países 

cunha poderosa estructura industrial, 

grande capacidade tecnolóxica, rr:oitos 

servicios e abundante benestar. Por 

outra, existen moitos países, que teñen 

unha estructura indüstrial débil ou nula, 

s rvicio públicos deficientes e nos que 

grandes col ctivos sociais viven en 

ondi ións infrahumanas . Ou . dito 

d utra man ira o primeiro grupo, que 

podemos chamar o Norte, con 1.200 

millóns de habitantes (un 23% da 

poboación mundial) asegúrase uri 84% 

dos recursos, fronte a un segundo grupo, 
que conta con 4.100 millóns de 
habitantes (un 77% da poboación 
mundial), que recibe o nome de Sur, ten 
un 16% de recursos. É obvio que as 
desigualdades son abismais e teñen 
tendencia a incrementarse. Os 
resultados : pobreza, marxinac10n, 
discriminacións, conflictos. 
Vivimos nunha sociedade, que algúns 
autores chaman postmoderna, e que se· 
pode c;;aracterizar: 1.Polo · seu 
individualismo, é dicir, pola indiferencia 
ante cuestións colectivas. 2. Pola falta de 
utopía: vivir o presente, o día· a día e 
pasalo ben (hedonis,rno). 3. Prescinde de 
normas e valores, para entregarse ó 
disfrute do inmediato 4. Pensamento 
débil, é dicir, falta de principios · ~ 
criterios conexionados, co abandono 
dos sistemas de valores organizados e 
coherentes . Os resultados: egoísmo, 
insolidariedade. 5. Tolerancia e 
permisividade crecentes, no sentido de 
que todo vale , con tal de que produza 
satisfacción persoal . Os resultados : 
violencia, insolidariedade, deterioro da 
saúde. 6. Unha visión da vida como 
espectáculo mesmo ·valores como a 
solidariedade sGn obxecto de mercado. 
O resultado. Consumismo irracional, 
violencia. 
Vivimos nunha sociedade na que 
predomina un pensamento único, un 
totalitarismo económico, político e 
mental, que se somete ante o Mercado, 
un M ercado que está necesariamente 
ligado ó gran poder de control social, 
que representan os medios de 
comunicación de masas. As 
Organizacións financeiras, como o 
Banco Mundial ou o FMI, así como as 

grandes multinacionais son os máximos 
representantes deste pensamento único: 
ganar diñeiro . Para este fin tódolos 
medios está lexitimados. Así o mundo 
pasa de ser un fogar habitable a 
converterse nun escenario de conquistas 
e loitas individuais . As armas son un 

· negocio máis, ·que produce diñeiro. Os 
"mercaderes da morte" non teñen 
principios morais. Todo vale, se se gaña 
diñeiro. Os resultados: guerras, fame, 
miserias, violencia, masacres, odios, 
vinganzas, racismo, xenofobia, morte. 

É POSIBLE TER UN MUNDO 
MELLOR 
Despois deste ·panorama desalentador 
cómpre c;licir que hai moitos colectivos 
sociais, que xa hai tempo se veñen 
rebelando contra esta situación. É certo 
que os "mercaderes" teñen o poder da 
forza, pero nó ternos o poder da razón: 
unha das características máis netamente 
humanas. Dentro deste contexto o 
chamado ." Com~rcio 
xusto", que é unha forma de 
colaboración e solidariedade entre 
productores e compradores, para superar 
os obstáculos, que prexudican ós 
productores máis desfavorecidos. Esta 
alternativa pretende: promover o cambio 
de · estructuras inxustas, evitar as 
intervencións dos especuladores, 
consegmr o benestar dos máis 
desfavorecidos, 
acadar un desenvolvemento sostible, 
fomenta-la solidariedade e a paz, non 
vender armas e loitar por unha vida 
digna, tolerante e saudable. Creo que 
merece a pena sumarse a estas 
iniciativas, que loitan por un mundo 
mellor. 
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BIENIO IRMANDINO 

¿QUE DIN OS RUMORO ... SOS? 
Así vai o Bienio Irmandiño 
O chamamento dos rumorosos é 

un xogo de palabras, agora que todo 
o mundo invoca a dimensión lúdica, 
pero as causas van indo en serio e o 
SOS en broma. Mesmo ternos que 
dicir que, por razóns estrictairn:~nte 

pragmáticas, sobre todo vencdladas á 
solicitude de diñeiro ós organismos 
oficías, conviñemos en rexistra-lo 
Bienio Irmandiño coma Asociación, 
e estamos tendo tan bo parto pois a 
presidenta, Pilar, é comadroa. 

No nº554 de IRIMIA xa 
informamos dos pasos que se están a 
dar. De momento, a atención está 
centrada _ en <lúas actuacións: a 
primeira consiste en que aparezan 
encartados en La Voz de Galicia, o 
domingo 20 de xuño, 176.000 
exemplares dun folleto de oito 
páxinas para que a noticia do Bienio 
chegue a toda Galicia e parte do 
estranxei_ro. 

. ¿U-la nosa forza? 
A segunda actuación é a 

concentración- que se prepara na 
carballeira de Santa Susana, o sábado 
26 de xuño, ás 12 da mañá, -en 

_ C~mpostela. Esperamos que trala 
r~cepción do folleto unha semana 
antes -o 20 de xuño-, acuda moita 
xente. No acto intervirán numerosas 
persoas representantes · &1 cultura e 
das artes galegas, que amasarán o 
motivo da súa presencia e de apoio ó 
Bienio. 

Interesa que esta xuntanza 
constitúa unha representación masiva 
de toda Galicia .para amasar que 
. ternos forza numérica e que hai 
moita xente fiel ó galega. 
Precisamente estes días saíu o discuso -
de recepción na Real Academia 
Galega do - catedrático Ramón 
Lorenzo, fermosa análise do galega 
na Igrexa na que denuncia: "Dá pena 

entrar nunha igrexa parroquial e ver 
ó crego facer tódalas cerimonias en 
castelán, ·cando el normalmente fóra 
do altar fala con tódolos fregueses en 
galega. O mal que fixeron e seguen a -
facer é terrible -e resulta 
incomprensible tanta falta de 
caridade cristiá". 

Xa antes afirmara: "Se, como din 
eles, hai inferno, van todos de fociños 
para el e ben o merecen". De xeito 
que .xa o sabemos: ou ó inferno ou a 
Compostela o día 26 de xuño. 

Os ru ... morosos 
Que todo isto custa diñeiro non 

fai falla dicilo. Fixemos un 
chamamento para que 100 persoas 
mgresasen 10.000 na canta da 
Asociación B{enio Irmandiño. Os 
máis dilixentes ingresaron, nin curtos 
nin preguiceiros, esa cantidade 
solicitada ou que puideron. No día ' 
-de hoxe (20 de xuño) van ingresadas 
134.000 pesetas. Sabemos que hai 
moita máis xente, non morosa, serrón 
interesada ou, que non tiveron 
tempo, ou non se decataron. A 
Asociación Bienio Irmandiño agarda 
por eles na Caixa de Galicia: 

2091-0377-3040004664. 

VELAQUf A DIRECTIVA PROVISIONAL DA ASOCIACIÓN 

Presidencia: Pilar Dornígnuez 
Vicepresidencia: Humberto Busto 
Secretaría: Charo Rilo Chas 
Tesourería: Carmen Alonso 
Vocalí~s: Sagrario Fachal, Antonio M.Aneiros, Waldo García Romero . 

NON ESQUEZAS: O 26 DE XUÑO, TODOS A COMPOSTELA. 

Se pecisas informes: Charo Rilo Chas. O Rabuñeiro 
15173 OLEIROS (A Coruña)" 
Teléfono 981 / 61 01 71 

e ···· ······· ·· ·· 
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O NOSOTABOLEIRO 
. ~ 

IRIMIANZA DA CORUNA 
Coa angueira de irmos conxugando fe e galeguidade, comezamos, xa van alá m!Jdia 

ducia de anos, unhas xuntanzas promovidas pala Asociación IRIMIA. Son as lrimianzas, 
de carácter local; que na Coruña celebrabamos a comezos de cada ano no colexio da 

Compañía de María. 

Medrar na conciencia. 
Pretendíase con estes actos 

írmonos concienciando cada vez 
máis -e axudar a concienciar ós que 
se achegaban a nós- da enorme 
gracia que é o feliz casorio entre fe e 
galeguidade. E pretendíase, por iso, 
que esas xuntanzas tivesen un aquel 
pedagóxico, que fosen lúdicas, isto é, 
que se pasase ben, e que tivesen un 
aporte á fe cristiá. Tamén que 
promovesen 
colaboración 

a ·amizade e a 
entre as diferentes 

p rsoa e grupos participantes. 

Cambio de aires. 
Ultimamente pensamos que, 

mantendo todo ese estilo anterior, 
podíase facer, a maiores, nun marco 
natural, na propia natureza que é casa 
de tódolos seres vivos. ¡Que mellar 
escenario para manifesta-la nosa 
galeguidade e a nosa fe no Cristo 
resucitado cás paraxes máis simbólicas 
e fermosas coas qqe o Creador tivo a 
ben adornar Galicia! 

Por iso, na penúltima Irimianza 
quixemos ir ás fontes onde nacen 
tantas causas importantes para nós: 
onde nace a Asociación Irimia e se 
celebra . a I Romaxe de Crentes 

Galegas, onde se canta por vez 
pnme1ra o Credo Galega, onde 
aqueles primeiros romeiros da 
galeguidade berraron que querían 
unha Igrexa Galega, e onde nace, por. 
suposto, o Miño. Isto era na Serra de 
Meira, no Pedregal de Irimia, onde 
aínda as augas virxes e puras só se 
senten cantajuxar docemente por 
entre os pedrolos. 

Aló estivemos relembrando, 
celebrando, compart i ndo, 
enriquecéndonos nas fontes primeiras 

No adro da 
ermida de 

San Xián 
xuntámonos 

un cento de 
persoas 

Cara á Garda mare.ira 
Pero quixemos facer certo o verso 

dunha cantiga irimega que di: Dende 
a Serra de Meira cara á Carda Mareira ... 
E sucedeu o sábado 1 7 de abril deste 

ano, nun día radiante de primavera, 
con xente de Palavea, Labañou, do 
Comité Osear Romero, das Pasantías, 
das Comunidades de Home Novo e 
Vangarda Obreira. 

Decidiramos que a VI Irimianza 
coruñesa se celebrase coma a 
anterior ó aire libre, en lugares 
míticos da nosa xeografía, lugares 
cargados de lendas e de historia, de 
arte e beleza. 

Ás 11 h . da mañá estabamos no 
cume do Monte Aloia e aló 
esperamos ós compane1ros Lois 
Calvo de Vigo; Sole, Carmela e 
Agustín de Santiago; Mari Paz e ]ose 
da Coruña ... (graciñas a todos e 
todas), para compartir connosco toda 
a xornada irimega. 

Xaime Seixas na memoria 
No adro da ermida de San Xián 

xuntámonos un cento de persoas. 
Aló, Celia Castro, coa súa valía 
pedagóxica a a súa palabra garimosa, 
explicounos todo sobre o lugar onde 
nos atop~bamos, da serra do 
Galiñeiro e do primeiro parque 
natural de Galicia, . que é o monte 
Aloia, da súa historia e mesmo das 
súas árbores. 
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Anuncio Maraño 
................... ...................... ............... ................ .............................................. .. ............................ ........... ... .. ... .. .... .............................................................................................................. 

De seguido Arsenio Díaz fixo 
unha entrañable lembranza do padre 
Xaime Seixas, home bo e xeneroso 
qµe dedicou unha boa parte da súa 
vida ós ma1s desposuídos. E 
relembramos, co1no non, a VI 
Romaxe que el celebrara nesa mesma 
paraxe co lema de O Miifo non separa. 
Rematouse este pequeno acto cunha 
oración recitada por todos: No nome 
do Pai de tódolos pobos que tamén 
evocaba a aquela Romaxe do Aloia e 
ó seu celebrante. E despois de entoa
lo "venceremos nós", virían as visitas 
ós miradoiros do monte para 
sentírmonos algo ananos ante tanta 
grandeza. 

Xantar xuntos: o gran símbolo 
Despois de visitar Tui, outravolta 

da man de Celia, veu o xantar, no 
mesmo curuto do monte Santa 
Tegra, outro monte-mito dos 
galegas, coa súa citania ben 
conservada, testemuña vixiante da 
foz do Miño, aberto ó Atlántico. O 
xantar foi alegre e animado, sen 
moita sobremesa, pois a xente 
prefería unha voltiña polo castro, 
nunha t~rde espléndida de sol, luz e 
harmonía de cores. 

E para irmos rematando, baixaqa á 

praia de Camposancós, fermoso 
piñeiral dende onde contemplamos 
como o Pai Miño funde as súas augas 
coas que entran salgadas do mar, 
pasenmamente, despois de ter 
fecundado a Terra Galega. Foi a hora 
da oración vespertina que argallou 
Manolo Sordo a partir de seis 
reflexións do portugués Saramago. 
Despois de cada anaco repetíamos a 
coro ¡Bendito sexas Pai por revela-la 

verdade á xente humilde!. E fix mo as1 
máis presentes aínda ós irmán d 
Portugal. Antes xa recitaramo 
poema de Celso Emilio "Louvanza 
do Pai Miño" . E rematámo-lo día 
como adoitamos facer : co Noso Pai e 
o himno galega. 

E feíto isto, xa que o Miño non 
separa, pasamos a Portugal, para 
remata-la festa. 

Así que, ¡ata outra mellorada! 
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Tintxu 

BUSCANDO ALCALDES 
Andan os partidos políticos metidos de cheo nunha nova campaña 

electoral, en realidade xa empezada ~ai varios meses. Trátase de elixir 
315 alcaldes cos conseguintes _concelleiros para rexe-los diferentes 

municipios galegas, así como contribuír a escolle-los 64 
eurodeputados que representarán os cidadáns españois na asemblea 

de Estrasburgo. · 

Trátase de que máis de dous millóns de cidai/áns decidan co seu voto os que van 
se-los catro mil integrantes das corporacións locais galegas, escollendo de xeito 
indirecto os alcaldes dos nasos eoncellos. Para iso contamos con candidatwas do PP 
nos 315 concellos, con 305 listas do PSOE e con 297 do BNG. 

Pero tamén hai máis de corenta candidaturas de Democracia Galega:1 partido que 
encabeza o coruñés ex dirixente de UCD e do PDP Henrique Maifany: Estas listas 
recoilen moitos descolgados a última hora do PP, coma o alcalde de Ordes; o alcalde 
socialista de Tauro (que estivo durante un par de meses fichado_ polo PP, ata que o 
votaron fóra) ou o independente que accedera á alcaldía das Pontes co apoio do PP. 
Tamén estaban os amigos do singular alcalde ourensán dos Blancos, que a última hora 
se botaron atrás, ante as xestións de Xosé Luis Baltar. 

Po la súa ·parte a Esquerda Unida-Izqui~rda Unida de Anguita presenta 2 6 listas, 
inclu{dos tódolos concellos máis poboados, mentres a Esquerda de Galicia de Guerreiro 
queda con 21 candidaturas, entre as que non se canta a de Ferrol. 

Complétase a oferta con numerosas candidaturas independentes, entre ·as que se 
cantan algúns ilustres escindidos do PP, coma os ata agora alcaldes de Ponteareas ou do 
Vice do, ou ex alcaldes coma os de Tui e Vilagarda. Entre eses. independentes repiten 
candidaturas os actuais alcaldes de Narón f:? Brión (de adscrición nacionalista) ou a 

esquerdosa alcaldesa de Oleiros. 
Nos concellos ourensáns de 

Beariz e do Bolo e no lucense de -
Trabada, o PP non ten 
competencia. En cambio a 
singular traxect~"Yia do alcalde do 
Vicedo fixo que agora teña que 
competir como independente con 
outra lista non partidaria e cos 
tres grupos máis implantados en 
toda 'Galicia. 

Non se . agarda ningunha 
revolución, pero si son posibles 
cambios significativos. O reto está 
en ver se o PP perde moitas 
alcaldías das 2 3 O coas que con ta 

Pepe Castro, o independente de Ponteareas agora e, sobre todo, se perde 
algunhas alcaldías importantes: as de Pontevedra, Vigo e Ferrol son as que están máis 
no aire e tamén ten dificil a súa aspiración de coloca-lo ex-conselleiro Dositeo Rodríguez 
na alcaldía de Santiago. 

011tra incógnita é saber se os nacionalistas conseguen máis votos e alcaldías cós. 
socialistas e ver ata onde pactan ou non entre eles, ou se lle permiten gobernar ó PP 
como a lista máis votada na maioría dos concellos. No 9 5 os socialistas tiveran o dobre 
de votos e concelleiros e multiplacaran por catro as alcaldías do BNG. Pero logo, nas 
autoll6micas o BNG superara os socialistas, obtendo 400. 000 votos, que poñen ó seu 
alcance un pasto de eurodeputado . 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Cómpre que o irimego saiba 
qu.e o Irmandiño Bienio 
xa vai medrando de seu 
e de velo dános xenio 

2. A Descartes emulando 
un alumno, polo visto 
espetoulle ó profesor: 
"Eu penso, logo insisto". 

3. Porfía este Cantar 
e insiste o mendigo 
que unha causa. é predicar 
e outra distinta dar .trigo. 

4. Mendigando o irimego 
dirixiuse a moita xente 
por ver se chovían cartas 
para unha cuestión urxente. 

5. Choveu abando estes días 
e os pensamentos se cruzan: 
os cartiños .non arroian 
pero orballan ou barruzan. 

6. O orzamento do Bienio · 
arrincou con moita forza 
e agora é tesoureira 
anda orza que te orza. 

7. O orzamento ou presuposto 
anda en dous millóris e pico; 
por cada billete verde 
quen dea merece un bico. 

8. Pero desculpe o lector 
e mande ó precipicio 
do seu cesto dos papeis 
·tal cantar con tal ripio. 

9. Aínda insisto porque penso 
que a coµsa máis verdadeira 
está en santa Susana 
e na súa Carballeira. 

10.Novo ripio: xogo o pescozo 
e ademais poño o cuño 
que chea Santa Susana 
será o vinteseis de xuño. 

11. O lema des ta xú.ntanza 
que a nosa porta abra 
soa así de xeitosiño: 
"A loita pol~ palabra" 

12.Palabra que nos roubaron 
e agora o pobo teimudo 
reclama pois non acouga 
mentres sexa xordo e mudo. 




