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EDITORIAL

JOHANNESBURGO

Vense de celebra-lo Cumio da Terra en Johannesburgo
(Sudáfrica). Ali debateuse sobre o desenvolvemento: a .
auga, a fame e a desfeita ecolóxica no noso mundo
foron os temas prin cipais . O encontro debería ser de
grande importancia pola trascendencia do falado e polo
número de O N G e representantes dos gobernos dos
distintos estados de todo o mundo, máis de corenta mil.
En p ouco máis de douscentos anos o ser humano creou
as condicións materiais n ecesarias para satisface-las nasas
principais n ecesidades. Libre de prex.uízos relixiosos·, ·a
ciencia puido saír do estreito corsé que lle impedía
desenv ol ve r se .
Desgraciadamente,
a
sociedade n on medrou á
mesma velo cidade cá
c1enc1a, e ese enorme
caudal de riqu eza eread·~
púxose ó servicio dos
elixidos pola deusa fortuna. O noso benestar
leva demasiado temp o
imentado na explotai ' n irracional da natur z

_

..............

xplotación
le ral
rhumano.A
qu am.o a o
o id ntal para comprender isto parece froito do seu medo a perde-lo tren
da fortuna e pasar ó vagón dos desherdados .
M áis de 1.200 millóns de persoas carecen de auga potable. A fame e os andazos afectan cada vez a máis xente.
O planeta sofre unha sobreexplotación que atende máis
as necesidades p eregrinas do norte cás necesidades básicas do sur, e está esgotando os recursos naturais.
A solidariedade pode ser un remendo, pero non é a
solución . As enormes remesas de emigrantes que chegan
dos países desh erdados estannos lembrando que non
podemos construír illas de riqueza en .océanos de
p obreza. As n a sas fronteiras seguen pechadas ó seu traballo, os nasos mercados protexidos dos seus productos.
N ingunh a economía, por fo rte que sexa, pode aguantar
semellante boicot. Eses países están illados social e economicamente do m un do privilexiado. De non solucionar este problema global, os primeiros prexudicados
erán as nasas clases máis humildes que a pesar de pertencer ó norte rico, xamais experimentaron a sensación
de chegar a fin de mes sen apuros económicos .
na

O TRASNO SOSJ'ER OU NON
SOSTER, VELAI A nova palabra máxica é
sustentabilidade, ou sostibilidade, ou qué sei eu cómo se
traducirá.
En Johanesburgo xógase o tema do desenvolvemento sustentable, que debería ser aquel que permite que os países
non desenvolvidos, ou empobrecidos, pasen do non ser ó
ser, da noite ó día, do pecado á virtude, do negro ó branco .. . dunha maneira "responsable", digamos que sen contaminar moito nin facer demasiado ruído.
E téndese a falar como se esa condición de non-desenvolvido fose algo propio da natureza dos pobos tomados así,
separadamente, como se a condición de pobres dos de alá
non tivese nada que ver coa
condición de ricos dos de
acó , como se a imposibilidade de saír da pobreza non
tivese nada que ver coa
maneira na que as grandes
compañías .se moven polo
· planeta único e aberto, sen
fronteiras ,
. m andando,
cando os deixan , máis ca
calquera goberno, democrático, pobre, sureño e .. .
corrompid~.
As mellores ideas cáganse,
dispensando, en canto son
obxecto da ate.n ción oficial,
en canto se converten en
escuro obxecto de desexo de organismos occidentais necesitados de argumentos e lexitimidade. Agora que os países
desenvolvidos se acabaron de desenvolver cargándose ecosistemas, culturas, comunidades, linguas, carbilleiras, fontes,
ríos , praias, paisaxes, músicas, símbolos, sementes, danzas,
muíños, mámoas, receitas, menciñas, cre1:1zas, esperanzas e
:fraternidades . .. , agora hai que tratar que eles non fagan o
mesmo, o cal está pero que moi ben.
Por iso a ninguén lle debe estrañar que un concello como
Sanxenxo, sen ir máis lomee, se apunte ó discurso e reivindique para si, en dura competencia con Ribeira e
Vilagarcía, por citar outros dous, a condición de, nada máis
e nada menos, ¡ole. toureiro!, de Municipio Turístico
Sostenibl~, título que non se sabe mol. ben para qué vale
pero que no escudo municipal quedaría que nin Xehová.
E non lles falta razó~, porque concellos así, o que un non
se explica é cómo non se afonden co peso ·do cementón,
e soster, soster, vailles facer falta un bo sostén. Polo que, .en
estricto rigor, máis que sostible ou sustentable, lle acaería
mellor o tituliño de Concello Manifestamente
Apuntalable, que, oe, tampouco está tan mal.

A PALABRA

OECO

Mt18,15-20

Mt 18, 15-2

O que queira entender, que entenda.
Se teu irmán peca contra ti, vai e
repréndeo; pero ti só con el. Se te

Na páxina web que a diocese de Mondoñedo-Ferrol ten en Internet (www.modonedo-

escoita, conquistáche-lo teu irmán.

ferrol.org) pódese ler un resume do recente documento da Santa Sede, co que se pre-

Se non te escoita, leva contigo un

tende regula-lo tema da confesión. Regulación que non é senón facer unha aposta

ou dous, para que por medio de dúas

firme, de novo, pola confesión individual. O máis curioso dese resume (entendo que é

ou tres testemuñas quede resalto o

fiel ó orixinal, que non puiden ler) é que acaba dicindo algo asi como que, aínaa que o

asunto. Se non vos fai caso, dillo á

quixera, a lgrexa non pode afrecer outro modelo de realización do sacramento da

comunidade; e se tampouco lle fai

penitencia, porque o que hai é o que mandou Xesucristo. E punto.

caso á comunidade, sexa para ti

Recoñezo que este tipo de argumentacións ten o poder de me alporizar, amín que son

como un pagán ou un recadador de

normalmente tranquilo. É a mesma argumentació_
n que se empregou neutros tempos

impostas. Asegúrovos que o que ate-

para negar tamén o acceso das mulleres ó sacerdocio: como Deus non quere ...

des na terra será atado no ceo, e o

lndígname, porque me parece pecar contra o nome de Deus, porque me parece que se

que desatedes na terra será desata-

lle quere colgar a Deus un sambenito, cando non se quere ser honesto coa realidade

do no ceo.

que está pedindo claramente un cambio: É reguxiarse en Deus, supostamente, cando

Asegúrovos tamén que se dous de

habería que recoñece-la falta de fundamento da postura que un defende. A parte de

vós se poñen de acordo na terra

que é mentir contra o que foi a historia da confesión.

para pedir calquera cousa, consegui-

No Evanxeo de hoxe, que ten que ver coa corrección e a maduración dos membros da

rano do meu Pai celestial. Porque

comunidade, é preferible lelo, esquece-las matinacións vaticanas· e comtemplar ata a

onde están dous ou tres reunidos no

admiración o feíto de que Xesús poña nas mans da comunidade os mesmos poderes

meu nome, ali no medio estou eu.

que noutra ocasión puxera nas mans de Pedro. E o que queira entender, que entenda.
Manolo.

A CLAVE

FranciscoXabier Martinez Prieto
1

Se dous de vos se poñen de acordo
Mateo bebe moito do mundo xurisdiccional rabínico, pero
reduci-la interpretación da pasaxe a un mero procedemento "xurídico" como a corrección fraterna (mal comprendida) é empobrecelo e esquece-lo rico contexto do
relato da ovella perdida tralo que se sitúa.
O relato fálanos dunha relación de axuda entre cristiáns,
remarca e volve ó relato da ovella perdida. A mirada de
Xesús non foi un ha mirada ó pecado senón á persoa, polo
tanto unha mirada cristiá busca a acollida.
Polo procedemento do encontro co outro (persoal, grupal
e cornunitario) preténdese un vieira de diálogo e acordo;
sen prexuízos nin condenas precipitadas. ¡Cada irmán é
algo naso!
O "Evanxeo da lgrexa" (Mateo) propuxo un camiño eclesial fronte a aqueles que querían pertencer a ela e non poñían toda a carne no asador, para aqueles que andaban en ambigüidades no seguimento de Cristo. Mateo preséntanos a comunidade que esixe un compromiso, pero tamén a que o procura con métodos pastora_is de a_
collida coma o diálogo e o encontro.
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A PENEIRA
O 11-S foi

unha creba nas rela-

cións internacionais, agochou trala
inmensa fumareda moitos intereses ideolóxicos e económicos do imperio americano. Na foto, unha secuencia do certame audiovisual convocado pala CNN e
na que foi seleccionada a reportaxe da

NG: MENTRES PINTABA NO WORLD
TRADE CENTER, a historia dun galega
que traballaba na torre que recibiu o
segundo impacto. O terrorismo demostra

As eleccións en

ALEMAÑA veñen

cargadas de nuboeiros, só un político dos

que non abonda coa globalización

activos se salva: o líder dos Verdes, Fischer, un partido que xa canta cun parlamenta-

financeira, tecnolóxica ou comercial,

rio de orixe turca, valedor da integración dos inmigrantes, nun país no que cada vez

cómpre unha globalización da xustiza e

hai máis colexios onde se ensina o Islam nas clases de relixión ... Os socialdemócratas

unha transparencia radical na solución

frustr~ron as expectativas modernizadoras ·do pobo en cuestións como a inmigración

dos conflictos e na tolerancia entre os

e seguridade e falla de sensibilidade social. A unidade abrigada pala presión popular,

pobos. Non podemos esquece-los presos

despois de 40 anos, coa destrucción do muro de Berlín (o 3 de outubro de 1989_) creou ·

talibáns, moitos en Guantánamo, e que

novas horizontes que poden ser machucados pala involución política prócedente de

están nuns cárceres semellantes ás do

Baviera. Alemaña festexou esta reunión coa exposición de 130 apertas e bicos que dei-

nazismo.

xou plasmados Picasso neutros tantos cadros.

As eleccións lexislativas en

MARROCOS, o 27, .non só
preocupan os centos de marroquís que
conviven con nosoutros, algúns en
Negreira (máis de 100 empadroados, o
1,5 do censo), Xinzo, Vigo ... , senón
tamén os nasos pescadores, que queren
a independencia do Sáhara para poder
negociar con eles e non cos intrusos de
Marrocos. A maioría deles viven da
venda ambulante e só 70 están matriculados nas universidades de Santiago e A
Coruña, pero medra a i·ntegracións d@s
nen@s no ensino, onde 5 das súas nais

"SOMOS IGREXA"

celebra o "Encentro Internacional para a

Negreira ... Na foto Abdel Beyuki, refu-

Ecuménico como continuación do Vaticano 11; queren destacar que "outra lgrexa é

xiado político e presidente da

posible" .e maila participación activa do Pobo de Deus. ~sta iniciativa está cada volta

Asociación de Traballadores Inmigrantes

máis arroupada por cristi@ns comprometid@s que no país de orixe, Austria, acadan

Marroquís nesta beira do mar, un loita-

o 100/o, o mesmo ca en Alemaña ... Desde Galicia achegamos-lle ó conxunto internacio-

dor pala democracia no seu país. ·

nal a experiencia de que o Evanxeo ten as raíces na cultura e no idioma de cada pobo.
Non só van participa-las comunidades, senón tamén organizacións non católicas e

.. ... .º

colaboran nas gardas de comedor en

Renovación da lgrexa Católica" en Madrid (19 ó 22) coa teima dun novo Concilio

cidadáns comprometidos cos Dereitos Humanos .

Alfonso Blanco Torrado
11

O

DÍA DO ALZHEIMER", o 21, non pode ser só propaganda e

retórica senón un ha xornada de reivindicación: non hai médicos especializados, nin
centros de día, e menos aínda residenc_ias permanentes nunha poboación tan avellentada, nin axudas para os parentes que teñan que abandona-lo seu trabal lo para
atenderen a estes enfermos na súa casa. FAGAL, a Federación de Asociacións

·

Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer, están a trabal lar cos máis achegados e esixindo máis axudas, porque os 517 millóns que reciben están 30 puntos por
debaixo dos outros pobos desta península. Esta desfeita mental preocúpanos ós que
nos irnos achegando ós 65 anos, porque

de~a

id9de en diante entre un 8 e un 150/o

sofre a perda progresiva da memoria (máis da metade dos maiores de 84 anos), O
Alzheimer, que é o deterioro das células cerebrais cunha orixe descoñecida; xa foi

.FAGAL

FEDERACION DE ASOCIACIONS GALEGAS
OE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

Avda. Resalía de Castro, 29-31
Galerías Belén , Local 107
15706 SANTIAGO

chamado o andazo do século XXI.

A MERCEDE, patrona

das persoas privadas de liberdade, ten a súa festa o

24 na ermida da Saínza, en Vilar dos Santos ... É unha romaxe que acubilla un rico
patrimonio arredor dun espectáculo de loita entre mauros e cristiáns, resabio de temp_os pasados e hoxe só representación, máis propia da cultura mediterránea. Os mauros teñen cativos os cristiáns e hai debate entre ámbolos dous xefes, enriba das
"pedras do parlamento"... , ata chegar ó combat_e no que os mauros son feitos prisioneiros polos cristiáns e nesta condición participan na procesión da festa. Máis duras
son as prisións nas que nos últimos 6 anos se suicidaron 133 internos, 6.000 agresións
entre eles, 600 autolesionados, 19 asasinatqs, liortas cos funcionarios ... Nos 5 cárceres galegas hai 2.500 internos.

o

11

ANO GAUDÍ"

segue a

atrae-las mulleres e homes da nosa arte,
así, nos derradeiros días deste mes, o
Centro de Artesanía e Deseño de Lugo
convoca os artesáns a contempla-la
obra deste creador catalán no seu contorno e as exposicións sobre a súa achega. Tamén vai ter lugar en Lugo unha
exposición sobre a obra de Manuel ·
Mallo, o canteiro que está a remata-lo
traballo de Gaudí na Sagrada Familia
cun encontro de especialistas en mate-

~ias gaudianistas arredor do seu

obra-

doiro de Begonte. É de loar que estes

As festas das aldeas e vilas atopan moitas veces os seus primeiros animadores nos ere ~
gos; así

MANUEL RODRÍGUEZ CASTRO,

crego no Val do

Neira que vén de pregoa-lo San Vito"rio en Baralla, coñecido entre os seus fregueses

artesáns, máis de 8.000, que nos están a · como Manolo do Bolo, foi reclamado para este mestre pola súa entrega comprobada
agasallar con tantas feiras e festas de
artesanía neste verán teñan este receso

A súa elección como pregoeiro despois de moitos anos de seca é un reflexo do apre-

e premio despois dunha tempada tan

cio que os seus veciños teñen pola súa palabra, sempre sementadora de novos hori-

inte.nsa. Na ilustración a "soidade" de

zontes de vida para aquela comarca ... E un lembra a diferencia con aqueloutros aba-

Xabier Quijada, presidente de Artechá e

des que na posguerra e moito máis para aquí reprimiron a necesidade ata biolóxica

un dos coordinadores destas experien- .
cias.

como servidor daquelas comunidades ás que atende con xenerosidade e intelixencia.

de facer festa dos nosos pobos.

e···· · ······
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POLITICA

· Tintxu

A GUERRA DO ·LIXO
Cando todo o mundo andaba na ·festa ou na praia -agora que no

fj GALE:RIA~

~ARGADE:LO~

$o

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

~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 5818 88
~Ei Provenza, 274 -.276

08008 BARCELONA
Teléfs. : 93 - 215 03 68 / 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 310 48 30
~~ Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28

verán xa non quedan importantes trabal/os qué facer e a sega e maila
malla son outros tantos actos festivos- veu o tecnócrata de" turn o e
decidiu que a eliminación do lixo era ruinosa para a empresa pública .
encargada do asunto e había que subí-los prezos nun trinta por cento.

O mundo político conmoveuse, por unha vez sen distinción de colores.
Tódolos .alcaldes son conscientes de que dentro de nove meses se xogan a reelección e saben que é moi perigoso xogar co diñeiro dos contribuíntes. Por
iso ó tal señor Bermúdez lle tiraron das orellas e ata o propio Manuel Fraga
tivo que saltar á area, e non precisamente á da praia de Perbes ..
Mobilizouse a Federación Galega de Municipios e Provincias e o PP chamou os presidentes das deputacións para que fixesen de bombeiros: tratábase
de que os cidadáns electores non tivesen que sentir nos seus petos o aumento
do gasto previsto. Axiña se chegou a un armisticio, consistente en conxelar
polo de agora esa suba do canon. Pero todos saben que a factura

va~

subir e

bastante.
De pouco vai valer, xa que logo, a grande operación de imaxe posta en
marcha de contado . por SO GAMA, cunha visita de ducias de xornalistas ás
instalacións de Cerceda, dispostas para queimar todo o

lixo que lles chegu~,

logo de depura-lo pouco que se consiga recuperar ou reciclar.

~fi' Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
981 - 35 3716
Fax :
~j Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913
~~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax :
986 - 22 04 74
~~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf. : 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 429 37 43
~ Vía A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
02 .657 58 99
Fax:
~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 79 18
~~ Praza de España, 2

··············e

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982 - 41 60 33

O tecnócrata de turno
decidiu que SOGAMA
,
,
,
1a a ruina
De feito, os sectores críticos á solución aportada pola Xunta a este gran
problema viron reforzadas as súas posturas.Agora xá non .se trata de argumentos máis ou menos ideolóxicos, ecolóxicos ou mesmo políticos; son razóns de
índole estrictamente económica as que alimentan as iniciativas mµnicipais a
SOGAMA, e os grandes concellos gobernados por socialistas e nacionalistas .
seguen con moita atención a experiencia xa posta en marcha polo Concello
da Coruña en N ostián.
Agora todo o mundo é consciente da importancia do problema e de que
non hai solucións milagreiras: hai que poñer enriba da mesa o~ datos dispoñibles e confrontar argumentos ecolóxicos e econóinicos. O momento da precampaña municipal non é o máis propicio . para un debate serio, polo que
resulta realmente irresponsable a saída de ton dos responsables de SOGAMA,
que botaron tanta leña a un lume que xa contaba con combustible dabondo.

.

,,,..

_
C ONTOS, PARABOI AS
E HIS 1ORIAS .
.

Xose Lois Vi/ar

MILAGRES ECONÓMICOS
Era sábado pola mañá .e tiña que ir que cons~ase que cobraba conforme
ó mercadiño comprar unhas pezas de
o salario base oficial. Alomenos un
froita. O mercadiño poñíase no peidía á semana tiña que apandar con
rao, cun fondo de barcos amarrados e horas extraordinarias que non lle
casetas · arrombadas. Ó pasar ante o
pagaban e que podían estirarse ata as
quiosco viu o titular e sentiu curiosi- 7 da tarde. O seu era un taller aµtódade. Mercou o xornal, meteuno no
nomo que traballaba para Zara.
carriño da compra e voltou para a Botou 6 meses e deixouno.
casa. Sempre tomaba un descanso
Agora decatábase de que había- uns
breve e un café antes de empezar cos
días vira na televisión cómo o
traballos das camas, da limpeza e da
empresario
recibía a medalla
comida. Aquel día aderezo u o pequeCastelao. Unha veciña que estaba
no vagar cunha sesión de lectura.
canda ela comentara,
Galicia se pone a la cabez a en creación de
Pois aí atrás tamén o nomearon
empleo industrial. Automoción, naval,
fi.llo adoptivo da Coruña e mais
textil y alimentación son las ramas que
déronlle un premio porque seica
generan más actividad.
Chamáralle a atención aquilo do . paga ben nas fábricas que ten por
tex til. Filucha fora empregada dun fóra.
Agora soamente lle queda que o
taller de corifección no ano 2000.
canonice o papa - engadira ela entre
Entraba ás 6.30 da mañá e saía ás 4 da
tarde, palas 11 tiñá un cuarto de hora nsas.
Seguiu lendo: El sector textil gallego
para un pique. e .obraba 60.000 ptas.
9 mes e recordaba que debía asina-la paga fu era hasta 25 veces menos por la
nó~a por un valor superior para
mano de obra.

¡Meus pobres!,- dixo polo baixiño.
Encartou o xornal e deixouno
derriba da mesa. Logo m eteulle un
groliño ó café. Botoulle outra culleriña de azucre. Aquela m añá sabíalle
algo máis arn.argo ca de costume.

Encargouse o noso Presidente -Bush, por se cumpría aclaración- de desmentir ó
poeta Horacio que escribrra aquilo de que a Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas, Regumque turres. O certo, por riba do tópico da morte igualadora
de tódolos mortais, é que ela bate na casoµpa dos pobres tódolos días e rara vez nas
torres dos reis. O terrorismo -inmediato ou estructural- larvado tantas veces nas torres dos ricos encárgase de facelo a cotío. Polo demais pouco importan as persoas
detidas sen acusación, os traslados de presos . a outros países para seren torturados, o
bombardeo de vodas, a masacre de civís. En fin, converte-lo resto do mundo en
"z~::ma cero" . Agora seica toca Iraq, que hai que gaña-las eleccións dentro de dous ·
anos. ¿Que podemos agardar .d un país que eliminou dúas columniñas do paquete de
Camel pola súa fasquía presuntamente árabe?Vale, xa sei. Podemos agardar que o seu
presidente, o noso, queira acabar cos incendios forestais tirando as árbores polo pé.
Pura lóxica bushiana.
Aldegunde Quiñones

O CAMPO
,

A REVISION DA PAC (1)
RESUMO DO PROXECTO DE BRUXELAS
Con este artigo e outro (que aparecerá .no próximo número) pretendo facer unha análise
da revisión á que vai ser sometida a PAC. Debido ó espacio da revista teremos que
proceder, en máis dun caso, a xeneralizacións que xa sabemos que agachan en moitas
ocasións matices ben diferentes. Po/a importancia do asunto sería de desexar que se
abrira un debate sobre o mesmo e coa maior urxencia, xa que os ·prazos son moi curtos.
En efecto, Franz Fischler (Comisario de Agricultura e Pesca da Unión Europea) insistiu en
que debe chegarse a un acordo para revisar a PAC a principios de 2003, de xeito ·que os
cambios aptobados se poidan aplicar a partir do 2004.
senón que se tr~ta dunha reforma en
profundidade.

Un pouco de historia
Na década dos 90 a UE modifico u
a PAC entón en vigor no senso de
reduci-los prezos de garantía. Para
compensar esa minusvaloración do
producido, estableceu uns pagamento compensatorios, isto é, á superficie no caso dos cultivos e ás cabezas
no caso do gando.

mentas por superficie, eliminando a
palabra compensatorios, que reflectía
a súa relación directa cos prezos.
Agora a Comisión pretende a desligazón definitiva destas axudas con
respecto tanto ós medios de producción, como á producción mesma.
No cumio antedito o Consello
encargoulle á Comisión que. á metade do período considerado presentaNo cumio de Berlín do 99 esta- . se unha revisión intermedia da chablecen e unha limitación para gasto
mada Axenda 2000. Pois ben, esa
na agricultura, para así liberar cartas revisión a medio camiño foille pre(toda a medra que houber -no orza- sentada por Fischler ó Consello o 1O
mento comunitari?) para outros secde xullo pasado. Precisamente a crítitore . O pagamentos compensatoca máis seria que se lle ten feito é a
rio pa aron a r chamados pagade que non é un sinxelo reaxuste,
··············e

Os dez obxectivos da revisión
intermedia
Enfoca-las axudas de xeito que se
recompensen os labregos polas súas
prestacións en relación co medio
ambiente, a calidade e salubridade
dos alimentos ou o benestar animal.
Destinar máis fondos para axudalos labregos a desenvolveren a súa
actividade, atendendo máis ó mercado e ó consumidor.
Seguir dotando de apoio e estabilidade as rendas agrarias.
Axudar a que os labregos poidan
desenvolve-la súa actividade, reducindo e simplificando os trámites
administrativos.
Garantir que os labregos europeos
poidan beneficiarse da expansión dos
mercados.
·
Concentrarse nos productos e servicios que desexa o consumidor, sen
incentivos artificiais para producir
productos que o consumidor non
precisa.
Integrar plenamente na PAC a
calidade e salubridade dos alimentos
e o benestar animal.
Potencia-lo cumprimento das
normas ambientais no espacio agrario, reducindo · os incentivos negativos para o medio ambiente e fomentando as prestacións favorables para
este.

l

Elíseo X. ·Miguélez Díaz
Prestar máis apoio ós sistemas
agrarios tradicionais e de gran valor
ambiental.
Leva-lo liderado nas conversas
internacionais sobre o sector agrario,
presentando unha política agraria
moderna, positiva para o comercio
internacional e os países en desenvolvemento.

zonas cerealeiras españolas e do propi9 goberno español). Asemade
tamén se propón introducir axustes
nos sectores de forraxes desecadas e
de cultivos proteicos, e . unha axuda
permanente ó sector dos froitos
secos. Por certo, e en relación con
este
punto,
¿alguén
da
Administración española (incluíndo
. nesta a galega) reclamou algunha vez
en Bruxelas para que a castaña fose
Mantéñense os obxectivos da
incluída no sector de froitos secos?
política agrícola ...
Cataluña partiuse o cobre para
Os obxectivos da PAC seguen
defender o sector das abelás tarracosendo esencialmente os establecidos
nenses, e o goberno español tamén.
en Berlín e ratificados no cumio
Se aquí se fixo algo aplicouse aquilo
europeo de Güteborg, a saber: un
de . que á túa man dereita non saiba ...
sector agrario competitivo, métodos
etc.
de producción respectuosos co

Cómpre un
debate sobre
a reforma
medio ambiente, productos de calidade que o público desexe, un nivel
de vida xusto e unha renda agraria
estable para o colectivo rural, unha
agricultura diversificada, a conservación da paisaxe e a axuda ás comunidades rurais, a simplificación da política agrícola e o reparto de responsabilidades entre a Comisión e os
Estados membros, así como ·a xustificación do gasto, conseguindo que o
agricultor lle ofreza ó consumidor o
que este agarda del.
... pero empréganse novos instrumentos
No
sector
cerealeiro
a
Comisión propón un novo recorte
do 5% no prezo de intervención, e a
eliminación dos incrementos mensuais <leste (de aí a oposición das

No sector de carne de vacún a
Comisión propón eliminar os pagamentos por cabeza e substituílos por
un só pagamento de apoio á renda
por explotación, baseado nos dereitos
históricos , ademais de condicións
máis estrictas para o cumprimento
cruzado das no.rmas. Isto rebaixaría a
presión para a práctica dunha producción intensiva e contribuiría a
equilibra-lo mercado. Chámaselle
cumprimento cruzado · ó detalle de
que o pagamento por explotación se
supeditará ó cumprimento de requisitos legais en materia de medio
ambiente, benestar animal, calidade e
salubridade dos alimentos e seguridade no traballo. Búscase, con isto, favorece-la aplicación de "boas prácticas
agrarias" definidas como un conxunto integral de normas de abrigado
cumprimento.
Reducción das axudas directas
mediante o sistema chamado "modulación dinámica", consistente nunha
reducción progresiva dun 3% anual,
ata chegar ó 20%. Esta reducción
· afectaría tanto as axudas asociadas á
producción como as disociadas.
Estableceríase un tope máximo de
300. 000 € e introduciríase unha

franq;iía que deixaría libre da modu· lación as explotacións pequenas
(practicamente a case tódalas as galegas). Por dÍ:tas unidades de traballo
anuais (UTA) a tempo completo, a
franquía sería de 5.000 € , podendo
os Estados membros engadir 3. 000 €
por cada·UTA adicional. A Comisión
propón un sistema de auditoría obrigatorio, como parte dos requisitos
cruzados, para aqueles labregos que
perciban anualmente axudas directas
superiores a 5.000 € (831.930 ptas.).
Potencia-lo desenvolvemento
rural, destinando a este o aforrado
coa reducción das axudas directas,
Íacendo extensivos os actuais instrumentos do ·desenvolvemento rural ó
fomento da calidade alimentaria e o
benestar animal, e a consecución de
mellares condicións ambientais.

_
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A NOSA XENTE ·

SER XITANA EN MONFORTE
CONVERSA CON SOLE E HOLANDA
En Monforte de Lemos, arredados da vista da xente, atópase o poboado cigano das
Lamas, nun precario terreo ó carón dos últimos muros do campo da feira. Está
distribuída nunha ringleira de chabolas de 35 metros cadrados, se cadra a todo o que
chegou o concello para poñer en práctica as intencións de desenvolve-lo proxecto de ·
erradicación do chabolismo, paralizado dende máis de 5 anos e promesa constante.
Xunto ó Jume do fogar, María Soledad Dos Santos, de 24 anos casada e nai de dous
fil/os, e máis Holanda, de 20 anos e nai dun pequeno que mantén nos brazos,. fálanos da
súa situación, valores e esperanzas, deste pobo minoritario que afronta con valentía o
día a día a pesar das dificultades.
en común e superá-la pobreza.
¿Como facedes fronte a esta situación tódalas familias que compoñéde-la Asociación Xitana As Lamas?
O feito de estar asociados xa nos da
máis forza, cando vai un só non fai
nada e todos xuntos si que podemos
loitar mellor. Pero a asociación non
naceu só coa finalidade das vivencias, a
asociación creámola para resolver todo
tipo de problemas: educativos, laborais .. ., mesmo persoais, porque toqos temos problemas persoais, e se témo-la
axuda de alguén é un apoio ria procura da concordia entre nós . .

Holanda (primeira pola esquerda).

¿Dende cando existe o poboado
das Lamas? (Sole toma a palabra e
comeza a explicarnos).
Existe dende 1996; xa había tre·s
anos que unha familia estaba vivindo
nunha casa, pero realmente as chabolas
existen dende ese ano, cando nos desaloxaron do cárcere vello do barrio da
Pinguela, coa promesa segura de facili-

as razóns para que se estea a dar
unha realidade así?
A situación pola que estamos pasando neste momento é moi precaria. As
táboas (das chabolas) por baixo están
todas podres e xa as hai que suxeitar
con ferros, están moi inclinadas e entre
táboa e táboa colle un dedo, vaia, ó
mellor somos nos que non nós mobilizámo-lo suficiente.

tarno unhas vivencia , posto que aquilo e taba caendo e podíasenos vir encima.

¿Cal é a situación pola que atra-

. . . .... .º

vesades

nest~s

momentos e cales

V ós tendes clara a loita que
debedes afrontar para poder vivir
dignamente e hai uns artos constituístes unha asociación para,
colectivamente, buscar solucións

Cando vai
,.
un so.
non fai nada
Como grupo minoritario de .
cultura diferenciada ten que resultar dificil o dialogo co resto da
sociedade, ¿como sentides vós o
diálogo e o achegamento cos
paios? ¿Danse signos de apoio pa.ra
que saiades da vosa situación?
( Comeza Holanda comentándonos como o entende ela).
Segundo os casos, unha ve que · con
· uns se entende e a comprenden; con

Victoriano Breogán López Udías
outros non, son menos comprensivos;
obsérvanse reaccións de todo tipo que·,
no fondo, o que queda é que botan .
unha man.
Máis axudan as persoas cás institucións -aclara Sole.
¿Que valores constitúen o centro da vida na cultura cig3:na?
(Sole retoma a palabra e contesta
sen dubidalo).
Os fillos e os maiores. Os maiores
son algo tamén moi valorado, aínda

Como mulleres · e nais, ¿que
retos e problemas concretos se vos
presentan ás mulleres cigana·s?
O traballo. Hai bastante necesidade
del, pero está problema de atopalo e
o problema de que te collan. Nós
ternos que pensalo moito antes de
decidirnos por un traballo, porque deixas unha ·casa que normalmente está
atendida por ti, e unha ó mellor estará
traballando e pensará nos cativos, qué
andarán facendo na casa, cómo estarán ... , ou sexa que deixas algo que está
ó teu cargo.

o

que agora non tanto coma antes. Os
. fillos significan para unha a vida, eu
daría a vida polos meus fillos. (Holanda
asente ante a afirmación de

So~e

expre-

sando que os fillos ··" é o único que
teño").

Unha muller
ten máis fe
e· máis ganas
de vivir as cousas

Teño entendido que a vosa
comunidade forma parte da
Igrexa Evanxélica. Dende a vosa
fe: ¿fica calado Deus ante a inxustiza? (Sole e Holanda respóstannos
conxuntamente).
Calado non. Deus nunca está calado,
e a nosa fe non é só a oración, tense
que demostrar despois fóra do que é ?
culto. Por exerrwlo, se escóita-la
Pálabra, non é suficiente só con ~scoi
tala, hai que levala á práctica, á vida. A
nosa relixión ensina cousas para ben,
como non beber, non fumar ... , son
como uns mandamentos, e é unha reli-

Os tillos sono todo.

xión que ensina bastante e educa
moito. Estamos moi contentas con ela.
Eu, por exemplo, cando tiña 13 anos,
non podía afronta-los problem as e
moitas veces ía para o culto. A relixión
educa máis as mulleres cós homes,
aínda que ós homes· tamén os educa.
U nha muller ten moita máis fe ca un
home, e moitas m áis ganas de vivi-las
cousas. Antes de ir á cama é bo facer
unha oración, ó levantarse é bo presentarlle o día a D eus... ; todo o que un
faga, c;reo que se se pór nas m ans de
Deus, El sábeo e dáche fo rzas.

e·········
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FÁGASE ATÚA BONDADE

Charo Rilo
pe_nsabamos ou sentíamos, non só a
través da palabra serrón_tamén a través de debuxos, xogos e danzas.
Gracias a Antón por responsabilizarse de que todo' saíse ben.
Gracias a .Antonio por vir desde
Barcelona.
Gracias a Tori e a Marta por nos
vir visitar aínda que non asistiron ó
encontro

(¡Coida

ese

lombo,

Martiña!).
Gracias a Ana e Dani polo día e
medio de compañía (Sorte en
lsto dos encontros éche unha cousa moi seria. O Xosé fíxonos traballar arreo ....

Namibia).
Gracias

a todos

os

demais:

Como xa vén sucedendo desde

Estes encontros demostran que

Fernando, Pedro, Macu, Rosa,

ano , xuntámonos 18

aínda que reflexionar é dificil, en

Ánxeles, Cristina, Cheli, Olga e

h i nov
ult s

unha marabillosa rapazada

at ndida
Valdoviño,

por

Iría,
para

en

grupo resulta máis fácil.

.L ago-

Foron · preciosas e sentidas as

celebra-lo

celebracións preparadas cada día

Encontro de Verán (do 14 ó 18 de

por un grupo diferente.

agosto).
Este ano contamos con dous
excelentes animadores: Xosé Antón
Miguélez e Tereixa Ledo.

Agradecementos

non foi tanto
a letra
como a mus1ca
66

,

•

,,

· Queremos agradecedle a Xosé
Antón a cantidade de citas bíblicas

O tema central foi a oración.

que axudaban a reflexionar sobre

Profundamos no N oso Pai aínda

cada tema polo esforzo que lle

que só chegamos ata "Dános hoxe o

supuxo. Tamén resultou moi intere-

noso pan de cada día". Sen embar-

sante o rebumbio de ideas previo á

go, o máis marabilloso no encontro,

reflexión tanto da mañá como da

coma sempre, non foi tanto a letra

tarde; e moi vistosos e clarificadores

como a "música" (Macu). A "músi-

os exemplos do. vaso pregable, dos

ca" é a convivencia. Parece imposi-

casteleiros e das pinzas.

Manuel; e especialmente á mocidade (María, Erica con "K", Carlos e
FERnando) porque nos fan sentir
optimistas ós que xa imos talludiños
sabendo que haberá continuidade.
¡ÁNIMO Ó NOVO EQUIPO
ORGANIZADOR:

ble que xente tan dispar, reflexione,
colabore e celebre como se levase-

Tamén queremos darlle as gracias

mo n1e es xunto e como se nos

a Tereixa polas súas propostas que

coñ c s mo de toda a vida.

nos axudaban a comumcar o que

ANTÓN,

MACU, TEREIXA E MARÍA!
¡ATA O ANO QUE VÉN!

O NOSOTABOLEIRO
,

OS ACORDES DO ENCONTRO
Pídeme o armgq Pedrouzo que

busca~

de medos e

mellar en cada un de nós, ó bó e ó

fale de música. Paréceme ben. Se me

esperanzas, e tamén, (último achado),

xeneneroso (aínda que por veces

pedise que falara de oración, espiri-

da serenidade de viví-la vida en cor

tamén algo escuro). Música que

tualidade ou oµtras andrómenas teo-

azul... ou tal vez en Rosa ·(grande).

chega e que envolve e que marmura:

lóxicas non sabería qué dicir.
E o caso é que mo pide porque el
ben sabe que non son as palabras, nin

inconformismo e

Macu López

Música fonda que agrama dende a
fondura, que arrecende ó que- hai de

"Resiste, un mundo mellor aínda é posible"

.os textos, nin as lecturas (escollidas
con ben mimo por certo) as que a,no
tras ano. tiran de mi cara ós encontros
de verán. Que non é a letra, ¡vaia!
(aínda que o estribillo sempre se
pega), a· que me fai recuncar.
Que se sigo volvendo, veterana e
teimuda, é, simplemente (¡¿simplemente?!), pola música; por esa pequena obra maestra, inacabada e fermosa
que entre todos andamos a compoñer, sinfonía feíta de acollida e de
inquedanzas, de terefas e vivencias
compartidas, de dúbidas e de risas, de
cantigas que falan de m.ans, pedras e
croíños é::os que xuntos facer muíños
e romaxes (que rima con Laxe), de
... menos mal que estana Macu e puxo as cousas no seu sitio .

DO VIVIDO EN LAGO 2002·

Erika Ramos Sánchez

Este foi o meu terceiro Retiro

bamos xente de moi distintas

Foron catro días moi comple-

e, malia que din que "á terceira

idades e moi diversos ambientes.

tos nos que medramos, canta-

vai a vencida", n9n me fixeron

Esta diversidade contribuíu a

.mos, xogamos, cociñamos ... e

falta tres para decatarme da gran
calidade <lestes encontros.

que, coa axuda indispensable de
X osé Antón Miguélez, foramos

que rematamos cunha expléndida festa final.

debullando pouquiño a pouco o
A casiña episcopal de Lago foi
testemuña de case catro .días de

N oso Pai, e que o fixeramos cada
vez máis noso. Tamén desenvol-

Xa tiña claro que os Retiros
de lrimia pagaban a pena, pero

convivencia. Unha convivencia

vémo-las nosas calidades artísti-

este derradeiro demostroume

chea de anécdotas e moi enri-

cas coas ."divertidas" dinámicas

que, cada ano que pasa, son

quecedora, xa que alí nos .a topa-

de .Tereixa.

mello res.

e········· ·
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ACAMPADA DA MOCIDADE
D eb eu ser causa dos trasnos (que

PROGRAMA DA ACAMPADA
DIA 11
Chegada pala tarde (16'30- 1T OO)

non do Trasno) pero esta información tiña que ter saido no número
anterior. Sabemos que vai chegar moi

Acollida- montaxe
Presentación
Introducción
Cea (trae cadaquén a súa)
Lume de acampament.o

xusta p ero p ensamos que unha causa
tan impor tante non se pode deixar
p asar e ... sempre estades

a tempo ...

A causa é que nos días anteriores a
Romaxe Irimia viña celebrando

DÍA 12
9'00 Erguerse
10' 00 Almorzo
10' 30-12'00 Faladoiro
12'00-14'00 Xogos- cooperativos,

unha acamp ada dirixida á mocidade.
Durante os últim os anos esa actividade non se puido convocar, sen
embargo, este ano un grupo de xente

saída á praia (os xogos na praia)
14'00 Xantar
16, 00 O bradoiros
camisetas
cestos
c01ro
músic1. (canción acampada, canción
parodia ... )
19'00 Tempo libre
21' 00 Oración (xesto, símbolo, algo
dos obradoiros... )
21'30 C ea

r tomou a idea e cítannos a todos
para os días 11, 12, 13 e 14 de
t mbro no Colexio dos Xesuítas
da

uarda.
Para si tir ó é preciso ser ma10r

d'

za

ano

e 1 var cubertos,

rill , t nda

pnm ira día.
e

a cea do

gastos van ser a

t .

Para anotarse ou recibir máis
información podedes dirixirvos a

DÍA 13

calquera <lestes números:

Saída todo o día

981675205 (María López)
DÍA 14

608175363 (RubénAramburu)

R omaxe

Saúdos e anirnádevos a asistir.
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25 ROMAXE DE CRENTES GALEGOS
o próximo día 14 de setembro
celébrase a XXV Romaxe de
Cretites Galegos en Camposancos,
A Guarda, baixo 0 - lema de Rumores
da Boa Nova.
A simboloxía
A I Romaxe celebr.ouse no pedregal de Irimia, onde nace o río Miño;polo tanto a elección do lugar é simbólica, pecha un ciclo e pretende
abrir outro novo.
Estas 25 romaxes, co nacemento e
a desembocadura do río como testemuñas, representan o alfa e o omega,
o principio e a fin, a vida e a morte.
Mais para os cristiáns a morte é máis
que morte, é tamén condi_c ión para· a
resurrección. O río, só vertendo as
súas augas no mar pode contribuír ó
proceso de ron ovación da vida .. . e do
propio río. O río representa tamén o
cambio. E o Miño representa a
Galicia, · é o espello no que olla a
bandeira. A súa chegada ó mar repesenta 'a súa contribución á historia, de
aí que a liturxia deste ano, Rumores da
Boa Nova, estea centrada na historia
da Ig.r exa en Galicia, mostrando
cómo a pesar do esquecemento no
que caeu a Galeguidade e a súa causa, .
tanto na Igrexa como na sociedade,
sempre houbo mulleres e homes que

fixeron sentir eses rumores da Boa
Nova: Exeria, monxa galega do século IV, que no seu libro Peregrinatio
Aegeria recolle as impresións da súa
viaxe a Terra Santa e influíu en todo
o cristiarusmo occidental, . que xa
daquela se afastaba do oriental.
Prisciliano, os irmandiños, Basilio
Álvarez, o crego que l~itou pola
redención dos foros, e todas as galegas e galegas
que par-

ticiparnn nesas loitas son lembrados na Romaxe.

Homenaxe
A Romaxe, desde ·esta perspectiva
histórica, tamén quere ser unha
homenaxe ás persoas, coñecidas ou

anónimas, que fixeron posibles
os 25 anos de Irimia, as 25
romaxes, a actualización do
desexo de xustiza, de liberdade, de · igualdade, de
irmandade... Este xeito de
balance é tamén unha invitación i continuidade, ós rumo- ·
res da Boa Nova.
Simbólico tamén é o piñeiral no
que n9s irnos situar para a nosa celebración, desde el escoitaremos "os
rumorosos~', sentirémo-lo vento e a
brisa como presencia do Espírito, e
ollarémo-la beleza do río ~a súa voz,
que eleva o noso espírito cara ó seu
creador.
O lug~r é, polo tan_to, unha sítense
e unha catequese irimega.

XXV ROMA.X E DE CRENTES GALEGOS
Rumores de Boa Nova
Camposancos-A Guarda-14 de setembro de 2001
11:00 Acollida . dos romeiros e rome1ras
12:00 . Celebración eucarística
14:00 Xantar
16:00 Festa
18:30 Oración da tardiña no Mosteiro de Oia
19:00 Remate

e············

· · · · · · ·o

FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

PASIÑO A PASIÑO SEN TROMPICÓNS~ ..

1. África do Sur: Namibia,

Aínda parece que foi onte cando viamos chega-lo verán e ... xa logo soprará o aire soán. ¿E logo?, ¿como vos foi o conto? Se sodes de cara a arriba seguramente moita choiva e pouco sol; se so des de cara a abaixo quizá mellor. ..
D .o tempo_ seica é do que se fala cando. non se· sabe ben qué dicir ...
¿E como vos foi coa lingua nestes días estivais? ¿Usástela .m oito? ¡Ei!, ¡non
sexades mal pensados! N ós referímonos a esta lingua que ternos de noso, a esta
galeguiña que tanto
ternos que coidar,
que... se non váisenos extinguir, vaille
coma

pasar

ós

burros ...
Así e todo nós
vímosvos renovadas,
·c heas

de

¡tivemos

ilusión,

id~as

pas-

man tes! Non sei se
sería . polos efectos
.- do sol ou polo aburrimento; o caso ·é
Sen vergoñas en galego.

que nos deu por .
remoer nun pensamento (con unha xa tivemos dabondo, que estabamos de
vacacións): ¿como salva-lo idioma? Non pensedes que o demos resalto, pero
tívonos ocupadas boa parte do verán. ¿A que acordo chegamos? Pois nós tirando do refraneiro, que tanto nos gusta, conduímos ... a Deus orando pero co arado

labrado. ¿¡Como!? ¡Está clarísimo!, a lingua non a vai vir salvar ninguén, a lingua depende de nós. ¿Queredes coñece-la nosa estratexia ... ? (pensamos en
todo, ¿eh?) ... Ternos que leva-lo galego ás causas máis cotiás .. .
Por exemplo ... ¿tecles teléfono? Pois pedídelle á empresa que vos mande as
facturas en galega (asegurámosvos que é posible) ... ; ¿tecles contestador?
Poñédeo en galega (os de R xa son en galega ¡todos!) ¿Que vos dá igual comprar nun supermercado ca noutro? Po is ide ós do grupo Eroski,. que etiquetan todo en galega, en éuscaro, en catalán e en castelán. ¿Que vén un tipo á
vosa casa facervos unha enquisa? Pedídelle, por favor (educación que non
falte), o formulario en galego. ¡Ai!, ¿que non ten? Pois mala sorte, que volva
outro día. Todo, todiño é posible en galega. Iso si, non estaría mal facerlles
aber que os eliximos a eles por faceren as causas ·na nosa lingua ...
Seguro que a vós vos veñen á cabeza mil cousas que facer cada día. E ...
falando

d~

días, ¿que vos parece se nos vemos o 14 na Guarda?

O CANTAR DO IRIMEGO

ata hai ben pouco un pobo
que non erguía a cabeza
coma un bicho no seu tobo.
2. A voz dese pobo escoita
con atención ben precoz
un irimego de raza:
que é Daniel López Muñoz.

3. Como a rima forza o ripio
este Daniel, o N amibio
anda na terra e no mar
coma un pe1fecto anfibio.
4. Sabe Dani que a un famento

mellar que un peixe lle dar
é encherse· de paciencia
aprendéndolle a pescar.
5. Sempe disposto ó mellor
-xenerosidade frescaaló vai para, en tres anos
crea-la Escola de Pesca.
6. Vais e pra aló coa familia
ert xesto de misionerro
mais en Galicia, abofellas,
déixanos un gran baleiro .
7. Con el vaise ·ª muller, Ana
con Carmela, unha mociña
e Daniel, o máis pequeno:
todos van marchar axiña.
8. Queda aquí o vinculeiro,
que atende por Simón
que coa súa irmá María .
róubanno-lo corazón.
9. Dándonos tristura a marcha
sentímonos orgullosos
deste xesto de servicio
que é de bos e xenerosos.
1O. As reunió ns de Irimia

padecen certa orfandade
¿como atapar a quen teña
tanta creatividade?
11. Quen queira dicir adeus

a tanto bo personaxe
un momenfo ·e sitio bo
é a próxima Romaxe. -.

12. Meu benquerido Namibia
en nome de moita xente
aí che vai un bico fresco
e unha aperta ben .quente.

