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EDITORIAL . EUROPA, MON AMOUR A finais 

de outubro apróbase a Constitución Europea, co desexo de fortale

cer o Parlamento e as institucións europeas, avanzando así cara a 

unha Europa plural, solidaria, xerme cultural e social, contrapeso ao 

poder intervencionista dos Estados Unidos, defensora das liberdades 

e, en definitiva, dos dereitos fundamentais de todos nós. E se ternos 

moi claro ante os aspirantes a membros da Unión cál ten que ser este 

marco básico de respecto aos dereitos humanos . (boa présa se tivo 

que dar Turquía para eliminar o anteproxecto de lei que castigaba a 

infidelidade, por exemplo), non parecen tan evidentes os criterios á 

hora de aplicalos no seo da propia Unión. Non hai máis . ca botar 

unha aliada, por exemplo, ao Comisario de Xustiza, Igualdade e 

D ereitos, un ultracatólico italiano de impresentables declaracións 

contra os homosexuais, as mulleres que traballan fóra da casa, etc. 

Digno re,presentante de grupos políticos ultraconservadores que, 

paradoxalmente, consideran un ataque á democracia que o 

Parlamento Europeo vete a súa presenza na comisión Barroso e que 

perciben como un punto gañado polos liberais ante a dereita a non 

mención da raigames cristiás de Europa '-:-ª súa Constitución, no 

anto de velo coma un froito do pensamento humanista. 

proxecto de noya Europa non pode ser unha repetición moder

nizada politicamente correcta dos erras do pasado: exclusións cul

turai , integrismo ideolóxicos, uniformidade, afán imperialista, gue

rra ... Sabemo que non podemos construír unha Europa só desde 

rit ri d conv rxencia económica, pero a converxencia de pensa

m ento amó a eno como unha tarefa moito máis delicada do que 

par ntan a grande palabras coa que comezamos este editoral e nas 

qu di imo todo tar de acordo . 

Beatriz Cedrón Vilar 

A AQUELA MATRIMONIO 
E ADOPCIÓN Como ben 

podemos percibir estes últimos días, 

unha das reformas que quere introducir 

o PSOE e que está a provocar un desta

cado debate mediático e social é a lega- . 

lización dos matrimonios entre homo

sexuais, proxecto que inclúe tamén a 

adopción. E semella que a sociedade 

mantén posicións diversas nun e noutro 

aspecto: segundo as enquisas, a ampla 

maioría dos cidadás apoia o matrimonio 

civil entre persoas do mesmo sexo, por

centaxe que diminúe sen embargo á 

hora de abordar a adopción. 

Así, dá a impresión de que o matrimo

nio verá finalmente a luz, quedando 

aq.uela máis no "aire". Presentar as dúas 

medidas nun mesmo proxecto, non obs

tante, supón unha estratexia gañadora "a 

futuro", xa que consolida legal e social

mente o matrimonio entre homosexuais 

(ao formular o debate e sacar á luz o 

tema, os que non o vían claro acéptano 

como situación real e evidente, e, se se 

quere, como "mal menor" fronte a 

adopción; namentres· .os convencidos 

vén definitivamente acollida a súa pos

tura) e, co andar do tempo, a previsible 

normalización social desta figura fará 

que o feíto de que haxa parellas homo

sexuais que desexen ampliar o número 

de membros do fogar que conforman 

sexa visto como un paso natural máis na 

súa historia familiar. É dicir, que 'iríamos 

sementando para logo recoller. 

Doutro lado, resultaría un pouco arris

cado adoptar unha medida total destas 

características sen ter asegurado un 

apoio social amplo, sobre todo tendo en 

canta que a lei sempre vai por detrás dos 

cambios sociais, que recolle e regula, e 

non por <liante deles. Total, que tanto 

nun caso coma noutro, parece que a 

aposta será antes ou despois gañadora. 



A PALABRA 

Le 20, 27-38 

Chegaron algúns saduceos -eses que 

negan que haxa resurrección- e pregun

táronlle: 

-Mestre, Moisés deixou escrito: "Se lle 

morre a alguén o seu irmán sen deixar 

fil los, que case coa viúva de seu irmán, 

para lle dar descendencia". Pois dunha vez 

había sete irmáns. O primeiro casou, e 

morreu sen fillos. Despois casou con ela o 

segundo; e logo o terceiro; e así os sete 

foron casando coa viúva, morrendo 

tamén sen deixar fillos. Ao cabo, morreu 

tamén a muller. Ora, cando resuciten, de 

cal deles vai ser a muller, se estivo casada 

cos sete? 

Xesús contestoulles: 

-Neste mundo os homes e mailas mulle

res casan entre eles. Pero os que sexan 

dignos da vida futura e da resurrección 

de entre os mortos, non casarán nin eles 

nin elas, pois non poden morrer. Son 

coma anxos, e son fillos de Deus por 

naceren na resurrección. 

E que resucitan os mortos, ben o deixou 

indicado Moisés, cando dixo do Señor, no 

episodio da silveira: O Deus de Abraham, 

o Deus de Isaac e o Deus de Xacob. E 

Deus non é un Deus de mortos, senón de 

vivos, para El todos están vivos. 

A CLAVE Deus de Vivos 

BOA NOVA 

O ECO J 
Damián Nogueiras 

Que preguntiña!!! Estes saduceos ... , que se o irmán deste coa cuñada daquelou

tro, que se morre un, e outro e outro, que a lei di isto, que despois na resurrec

ción aquilo. A min sobre este tema, ·o da resurrección, a verdade é que de cativo 

tiña mil preguntas, e moitas máis combinacións cós saduceos, tamén é verdade 

que se pensamos en termos platónico-aristotélicos de alma (inmortal) - corpo 

(mortal) separados, as combinacións son infinitas na hora de resucitar, pero se 

pensamos en termos semitas 'persoacomauntodoquenonsepodeseparar' o proble

ma da resurrección limitase ao ámbito persoal (o corpo é secundario, · ou mellar, 

esquezámonos do corpo). Que resposta!!! Este Xesús ... (que cabrito), que os que 

estamos neste mundiño, que casemos, que despois cando marramos, xa veremos, 

qu·e somos todos coma anxos do ceo. PERO COMO!!! ANXOS!!! ESTES QUE NON 

TEÑEN SEXO!!!, que resulta que ta·nto ten escoitar todas as homilias deste domin

go, vai quedar claro se o que sermonea está de acor.do ou non co tema tabú da 

última 'leiescandaloalivioparaunsfindemundoparaoutros'. VIVA!!! ACABAREMOS 

TODOS SEN SEXO DEFINIDO!!! COMA ANXOS DO CEO!!! (non irnos ter tema para 

discutir, que aburrimento). 

Xabi Blanco · 

Os saduceos, que adoitaban colabo.rar cos romanos, e procedían da burguesía de Xerusalén, próxima ao templo, eran conservado

res en materia relixiosa. Só aceptaban plenamente as leis do Pentateuco, e minusvaloraban os escritos proféticos e a t ra dición oral. 

De aí a súa oposición ao tema da resurrección. 

Na presente pasaxe os saduceos queren ridiculi~ar a resurrección dos mortos. Para tal fin aluden á leido levi rato (Dt 25, 5-10), pa la 

cal o irmán dun defunto casaba -coa súa viúva para impedir q.ue os bens da familia fosen parar fóra dela e, ademais, darlle descen

dencia ao seu irmán. 

A resposta de Xesús afirma que a resurreción non é unha simple continuación da vida, senón una vi da nova e distinta, unha vida 

de plenitude que dificil merite pod~mos comprender dende as nasas realidades cotiás. Trátase do poder de Deus que chama da marte 

á vida, que transforma e asume a totalidade do ser humano. É Deus quen asegu ra a continuidade entre a vida terrea e a resurrec-

. ción. A Fe na resurrección é a fe nun Deus que dá, e quere, a vida para todos "porque para el todos están vivos" (Le 20, 38). Por iso 

é un Deus liberador, porque tamén libera do último atranco: o poder da marte. _ ........ ....... . 
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O RAMADÁN avivece na 

Francia laica con delegacións rexionais 

que regulan mesquitas, cemiterios, litur

xias, capeláns de cadeas, hospitais, rela

ción coas administracións e outras reli

xións, etc. É a segunda relixión con 5 

millóns de fieis. O primeiro debate foi o 

veo nas escalas, símbolo relixioso e 

tamén sinal da mu.lticulturai'idade de 

hoxe sempre que se respecte a igualda

de e liberdade da muller, sen dicrimina-

ción nin imposicións. En Europa inclui-

das Rusia e Turquía hai 96 millóns (o 

12,90/o). En Catalunya hai 180 mesquitas 

e orát9rios que non se poden marxinar 

nos polígonos industriais que van abrirse 

para todos ao remate do Ramadán. Na 

foto, a galega Teresa Losada, misioneira 

franciscana, que fundou hai 30 anos a 

"Casa da Cultura" en Barcelona pola que 

no 2003 pasaron máis de 7000 inmi

grantes islámicos. 

A FEIRA DE SANTOS levounos a" Monterroso, Gontán, etc., pero 

tamén ao Cerda! na Valen~a miñota, con carreiras de cabalas, na foto, e toda especie 

de gando. Nas "tasquinhas" probamos o viño novo para mollar os produtos de tem

pada: castañas, naces, etc. O cabalo de monte é un dos convidados a estas fe iras 

nun momento no que a Xunta está a tomar medidas para protexer a pura raza gale

ga que pode desaparecer. Agora son máis de 1200 exemplares.' Hoxe están a reivin

dicarse os "galicenos", parentes dos actuais das serras e montes, que levou Hernán 

Cortés a América que teñen moita sana en Texas. 

Galiza volve a VENECIA, agora na Bienal de Arquitectur~. Xa estivera co cine 

de Mar adentro de Amenábar: a lingua e expresión, tradicións, paisaxe, música, acto

res e actrices como Mabel Rivera, Celso Bugallo, Oliveira "Pico" ... , sobre todo as .nosa 

psicoloxía e filosofía protagonizadas por Ramón Sampedro. Ata o día 7 podemos 

contemplar a primeira obra de Cesar Portela, as vivencias para xitanos de Campañó, 

na foto, .ºu as de Manuel Gallego, Alberto Nogueral e Pila.r Diez. Tamén proxectos 

coma a Casa da Historia da Coruña ou obras coma o Parque de Bonaval de Siza ou a 

Cidade da Cultura de Eisenman . 

SOS COUREL 
DENUNCIA AS 
.P~ZARREIRAS "A Campa" 

que están destruíndo esta serra: cos ver

quidos ao Río Lar, fendendo os montes e 

as casas dos poucos que viven ali. En 

solidariedade facemos un dos 6 itinera

rios que suxire a Guía das aves do 

Courel. Os biólogos da Universidade 

estudian 114 especies coma o merlo 

·rubio da acuarela da ilustración. 

Podemos gozar das máis comúns, coma 

o estorniño ou o cuco, e outras máis 

específicas como a avefría, ou a aguia 

real. Salientamos o risco que corren de 

. hábitats privilexiados para algunhas: 

soutos, beiras dos ríos, rochedos, etc. 

Tampouco non esquecemos o universo 

botánico que acobilla o 400/o de varieda

des silvestres de Galicia, e algunha das 

poucas plantas carnívoras: a pinguícula, 

que se alimenta de insectos. 



Monument érigé á la mémoire des p 
civiles et militalres décédées d8Ils 

le ca~ d' ARGELES S1J1 MER améllagé lors 
de la "Retirada" des troupes répubUclines 
pendan! la guerre d'Espagne (1936·1939) 

Visitamos o CEMITERIO de 

ARGELÉS no sureste de Francia. Por aquí 

escaparon 100.000 españois do máis de 

meqio millón exiliados que atravesaron 

esta fronteira. Moitos refuxiados foron 

soterrados aquí, outros desapareceron 

nos lugares de España -uns 30.000 

segundo a Asociación de Recuperación 

da Memória Histórica- que está a exhu

mar, mesmo en fosas comúns, restos de 

cidadáns axustizados, coma o dun un 

maquis andaluz en Carballeda de 

Valdeaorras. 

ARAO DOS CONS 
OUTRA AVE NOSA EN PERIGO 

PROGRAMA DE COtJSERVtiJ;::ION DO ARAD IBERlCO 
~.1:'.,.~~"JJ\00 l'Ctfl ~CCl'"Jll Ol\D&. ECO~'"J\\:CA E'lJ?O?€A 

Alfonso Blanco Torrado 

O IX FESTIVAL DE CINE INDEPENDENTE de 

Ourense dende o 6 homenaxea a Tacholas (1909-1995), actor egrexio e loitador con

tra os chistes antigalegos en Buenos Aires, e ao cine da emigración, e ponnos nos

tálxicos lembrando, vila a vila, os máis de 600 cines do país no século pasado. Só 12 

daqueles antigos locars c;ompiten cos multicines de hoxe. Moitos foron engulidos 

pala apisoadora inmobiliaria; outros son espazos culturais, case todos tiñan un nesgo 

estético, coma ·o da foto, o García Novoa de Pontedeume. A primeira ·proxección foi 

no Circo Coruñés o 2 de setembro de 1896. ---0
-·---

.... HÁBITAT" é unha exposición no Aquarium da Coruña sobre as nasas aves 

coa que celebran os 25 anos do grupo de Oleiros que ten o mesmo nome. Xunto con 

outros grupos ecoloxistas leva tanto tempo loitando pala conservación de aves en 

perign, coma o arao dos cons neste informe de 1988. Estas aves mariñas sufriron 

moito co Prestige, que esmagou a súa vida, nas illas Sisargas, Cíes, Cabo Vilán ... Para 

calquera información ou felicitación: apartado. 805. A Coruña. 

EEUU ten controlada toda a infor

mación a pral dos seus intereses, impo

ñendo "democracias" neoliberais, non 

para garantir a xusta distribución dos 

bens de todos, senón para privatizar o 

patrimonio colectivo e favorecer unha 

minoría, das multinacionais. Estas son as 

que escapan ao control dos gobernos 

elixidos polo pobo nos que deciden ben 

pouco. 45 millóns non teñen cobertura 

sanitaria. Están a medrar en produtivi

dade pero tamén en desigualdade e 

inxustiza entre 0100/o cuns salarios 

mínimos e outro 100/o altos que provo

can 2 millóns de persoas nos cárceres e 

moita violencia sen perder a militariza

ción do discurso público cotián. Na foto 

de Xulio Anguita, asasinado en Iraq, un 

grupo de pacifistas de EEUU contra esta 

invasión. 

e ··••••••••• ••••I 



~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
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Fax: 986 • 22 04 74 
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Fax: 982 - 41 60 33 

................ _ 
l 

,,,, 

POLITICA 7intxú ·. 

PASAR PÁXINA 
A elección de presidente dos Estados Unidos é o 

acontecemento da semana, que terá consecuencias na 
nasa vida de todos os días, por máis que nós non 

tivesemos nada que dicir nesa decisión de alta política. A 
política europea e maila española van redifinir algunhas 

liñas, en función desa elección, e cada un de nós tamén se 
verá afectado. 

Pero máis inmediatas son as consecuencias do recente congreso do Partido 

Popular, un paso máis no carniño das eleccións autonómicas do ano que vén. 

Manuel Fraga encaixou na nova dirección a todos os que pintan algo no PP, 

buscando un equilibrio entre intereses contrapostos e asegurándose así a súa 

pervivencia ao fronte do partido e como candidato á Xunta. 

Manuel Fraga conseguiu apagar o lume dun incendio do que mesmo 

negou a evidencia. Mantivo na secretaría xeral a Palmou, en contra dos dese

xos dos de OureHse, pero tamén aumentou o número de vicesecretarios, dán

dolle un deses postas a un do grupo de Baltar. E mantén nun pasto secunda-

Cuíña vai xogar 
o seu futuro no congreso 

do PP de Pontevedra 

rio a Cuíña, pero introduce a López Veiga. Se este e Palmou están moi ben 

vistos por Rajoy, non é precisamente o caso de Baltar e Cuíña. Pero den

tro de poucos meses vai haber que facer listas de candidatos e as espadas xa 

están en alto. En Ourense parece confirmarse que ten carta branca Xosé Luís 

Baltar, polo menos así o interpretou a vicepresidenta do Parlamento, 

Inmaculada Rodríguez, que anunciou o seu abandono da política activa. 

Agora os principais con:flitos vanse dar en Pontevedra, onde se xogará o 

futuro político de Xosé Cuíña, pero onde queren pisar forte xente como 

López Veiga e outras persoas máis próximas a Rajoy, como Pilar Rojo, e 

mesmo póderían botar man de Núñez Feijoo, o vicepresidente. Pero mentres 

tanto empezan a destaparse escándalos, dos que pode saír moi malparado algún 

personaxe de recente ascenso, como Rafael Louzán, o presidente da 

Deputación. 

Rivas Fontán, marxinado desde as eleccións mumc1pa1s, non parou de 

denunciar graves defectos do seu partido, como falta de democracia interna e 

verdadeiras ou falsas corrupetelas. Fenómenos que o denunciante non detec

tara cando el desempeñaba postos de responsabilidade e por iso restan peso á 

súa protesta. El mesmo se desmarcou tamén dalgunha <lesas _denuncias, pero 

desde logo nos próximos meses as movidas van ser moi ·fo~tes, polo menos na 

provincia de Pontevedra . 



O PETO DO. 6' 

SANTOANTON 
..................................................... Riibeii .. Aramburu-. 

Din que a lúa de outubro nove meses 
cubre. Parece que vén de temporal, meu 
Santo, que causa de vento! E treboadas hai cos 
bispos case todos os días. Escoitei na radio 
como un hispo de Alcalá chamáballe mari
cóns aos homosexuais .. Eu non sei, pero non 
me imaxino a Xesús insúltando á xente, paréceme que era un tipo 
serio. A tía Charo di que non teñen moito que facer e por iso din esas 
causas. Eu teño un amigo barbudo que cando a xente se comporta de 
forma estraña, sentericia dicindo: sodes mais . raros ca un hispo! 
... Fornas a Santiago, o de Encrucillada, e vaia día, case saímos voan
do. Había rrioita xente interesante e contaban as súas experiencias de 

Igrexa. Lago houbo obradoiros: teoloxía, mulleres, concilio e un de 
homosexuais cristiáns, 1?-º que . case entramos o Xabi Blanco e mais 
eu, pero callemos medo: ao mellar aparecía o hispo de Alcalá e dába-

. nos un bastonazo.Ademais, os do Movemento Rural, repartían chou
rizos. O mellar é que había xente moi humana e non parecían nada 
raros. Unha igrexa humana. Contáronme que a Pepe Chao vanlle 
facer unha importante homenaxe desde o mundo da cultura, con · 
moitos persoeiros e amigos. O Pepe é coma un hispo que non di cow
sas raras. Ten toda unha diocese de xente, que son moi crentes grazas 
a el. Tamén hai un congreso moi serio a primeiros de novembro: 
"Nacionalismos e relixión" que organiza a Fundació Joan Maragall. 
Vai ser en Santiago e parece interesante. Sabías que os teus frades xun
táronse en Compostela? Viñeron de todo o mundo para traballar 
nunha comisión que chaman Xustiza e Paz. Esas causas están ben, 
menos samba e mais aforro que dicía aquel.. .Topeime cun crego de 
aí ao lado e. viña cabreado,: chegáronlle varias .cartas, do Concello, da 
Xunta, da Caixa e varias do bispado. As primeiras viñan en galega, as 
da diocese en. castelán. Eu, cun pouco de coña, animeino: E ti non 
sabes que somos de Alcalá, de Henares?Veña, a coller cogomelos. 

-c'-...... r-~--, ...... r-~ 
--=::!~_,__ ~~ 

~· 
~ 
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AC 1 UALIDADE 

ESTALEIROS DE FERROLTERRA · 
UN CONFLICTO SEN SOLUCION? 

Non é habitual que nesta revista se dediquen catro das súas dezaseis páxinas a un 
mesmo asunto. Sen embargo nesta .ocasión pareceunos que merecía a pena facer unha 

excepción. Primeiro. porque o tema de Ferro/ e a súa crise merecen un achegamento 
detido, difícil de facer nun ou dous folios. Segundo polo trabal/o profundo e concienzudv 

que nos preparou Pepe Cauce, coñecedor da rea1idade dende a primeira fila. 

Anos 80. Manifestación contra a primeira reconversión 

Negra Sombra sobre IZAR SEPI (Sociedade Española de 

A comarca de Ferrolterra perdeu Participacións Industriais) fronte ao 

11. 000 habitantes nos sete últimos · requirimento da UE de devolver uns 
ano , pala emigración, acadando 
unha taxa de desemprego do 17%, a 
máis alta do Estado español. 

O día 26 de setembro de 2004 as 
rúas de F rrol enchéronse cqn preto 
d 40.000 cidadán que acudiron ao 
ham m nto da centrai sindicais 

O UGT baixo o lema 

préstamos millonarios que suporían a 

venda-privatización de IZAR-Fene 

e mesmo a súa desaparición. 

A historia comeza no ano 1975 

coa crise do petróleo, pois o incre

mento do prezo do cru reduciu o 

transporte marítimo e a demanda de 

o tor público: polo buques. Ferrol e a súa comarca vivían 

futur comarca" Era a re posta 
id dán ao plan pr entado pala 

do monocultivo da construcción 

naval con <lúas factorías: Bazán para 

construccións militares e ASTANO 
para construccións civís. 

A primeira reconversión 
En 1984 o primeiro goberno 

socialista entrou de cheo na recon
versión naval. Unha . primeira fase 
alongouse ata o ano 1986 cunha 
drástica redución de persoal e unha 
alta conflitividade laboral. En ASTA
NO resultaron excedentes 3.414 tra
balladores e traballadoras. Teriamos 
que contar con que nas empresas 
·auxiliares resultaron outros tantos, 
sen cuantificar os empregos indirec
tos perdidos. 

A reconversión 
naval 

limitouse a 
suprimir postos 

de trabal.lo 

Fracasaron sucesivamente todos os 
organismos creados para a reindus
trialización e emprego alternativo: 
ZUR (Zona Urxente 
Reindustrialización), ZID (Zona 
Industrial en Declive), ZPE (Zona de 
Promoción Económica) . Fracasaron 
así mesmo as industrias: S.VI., 
TILESTONE, QUEGALSA, CISNE 
e outras. 

En principio, parecía que mellora
ba o desenvolvemento dos estaleiros, 
pero ~n as prexubilacións nin as bai
xas incentivadas foron quen de 



mellorar a situación. No 1990 novas 
esixencias da Comisión-Europea dei
xaron os estaleiros públicos (militares 
e civís) nesta situación: o conxunto 

os estaleiros do Estado pasou de ter 
máis de 39.000 traballa.dores ao 
comezo da reconversión a 10.993 en 
2002. A finais de 1991 quedaba en 
ASTANO un cadro de persoal de 
2.400 persoas aproximadamente. 

No 1995 o PEC (Plano Estratéxico 
de Competitividade) fixo preciso un · 
novo plan de axuste dos estaleiros e 
unha inxección de diñeiro ·público, 
previa autorización de Bruxelas, 
durante os tres anos seguintes.ASTA
NO perdeu 900 pastos de traballo. 

O último capítulo da reestrutura
ción do sector naval foi a fusión dos 
estaleiros civís e militares acordada no 
ano 2000 pola SEPI constituíndo o 
grupo IZAR. O sector non foi capaz 
de superar a crise e as institucións 
europeas víronse abrigadas a autori
zar provisionalmente novas axudas 
económicas mentres non se resolve o 
contencioso que ·mantén con Corea 
na OMC. 

O grupo IZAR, nas actuais cir
cunstancias, parece que non ten máis 
futuro que declararse en quebra ou 
disolverse de inmediato. Polas boas 
ou polas malas. Este é o plan da SEPI, 
único que encaixa nos plans da 
Comisión Europea, que está disposta 
a utilizar os numerosos expedientes 
de axudas ilegais -os resaltos e os que 
veñen en camiño- para facer a sepul
tura da compañía naval. 

_As autoridades europeas da compe
tencia estiman que o Goberno espa
ñol tivo aparcada demasiado tempo a 
necesaria reestructuración do sector 

·naval, á que se enfrontaron outros 
países como Francia, Alemaña ou o 
Reino Unido. En marzo de 2.002 o · 
Tribµnal de Xustiza da Unión 
Europea reclámalle a IZAR 111 
millóns de euros, como unha manei
ra de obrigala a que acometese a 
reconversión naval. 

Pepe Cauce e un grupo de curas de Ferro/ 

A grúa do vello ASTANO presidindo a ría de Ferrol 

O Goberno éspañol, entón nas 
mans do PP, optou por deixar as cau
sas tal e como estaban, nun intento 
desesperado por salvagardar o empre
go no sector. Pero o comisario euro
peo da competencia, Mario Monti, 
mantivo a presión e deu unha volta 
de rosca cando, no pasado 12 de 
maio, reclamo u ao sector· público da 
construción naval outros 308 millóns 
de euros, chegando a suma final, con
tabilizando os intereses, a 526 millóns 
de euros! 

Con Rosalía os ferroláns podemos 
repetir: "Cando. penso que te fuches, 
negra sombra ... ao pé dos meus cabe
zais tornas facéndome mofa". Porque 
realmente esta continua reconver
sión, sempre para mal, do tecido 
industrial de Ferrolterra, semella 
unha constante mofa para os traballa
dores e traballadoras desta bisbarra. 

Apar·couse 
demasiado tempo . . 
a necesana 
reestructuración 

do sector 
naval 

A reconversión naval limitouse a 
suprimir pastos de traballo para que 
as perdas fosen menores. Non se bus
caron alternativas para os que ían dei
xando os estaleiros; non se moderni
zaron as instalacións para facelas 
competitivas. O resultado foi un 
endebedamento progresivo. Os tra
balladores e os directivos das empre
sas foron sempre conscientes do que 
se xogaba no tempo das vacas gordas. 
É certo que a culpabilidade ten que 
ser compartida, o descontr<?l na xes
tión dos materiais, cando non a súa 
desaparición, a perda de horas de tra
ballo e o descontrol das horas "extra" 
non beneficiaron ·a situación. Non 
obstante hoxe ternos que estar todos 
unidos para que non se repitan situa
cións parecidas. 

Un problema político aínda 
máis que económico. 

A lóxica da economía do mercado 
impón que as empresas que nun 
prazo máis ou menos longo non 
ingresen máis do que gastan son 
inviables e deben desaparecer. 

Se aplicamos isto á construción 
naval de IZAR, parece que non se 
xustificaría unha atención dos recur
sos públicos ao mantemento desta 
empresa, dadas as vantaxes compara
tivas do sector do Lonxano Oriente. 

o·············· 



UALIDADE 
Por esta lóxica haberla que pechar os· 
estaleiros o máis axiña posible e dedi
car os recursos públicos a outras 
alternativas reindustrializadoras. 

Se estudamos a situación dos esta
leiros galegas e comparamos o seu 
tratamento cos outros estaleiros 
públicos españois atopamos que: a) O 
peso da reconversión dos anos 
oitenta sufriuna Ferrolterra, non só 
cunha redución do emprego en Ferre 
de máis do oitenta por cento, serrón 
tamén coa prohibición de construír 
buques ne e estaleiro (posuíndo un 
niv 1 tecnolóxico moi superior ao 
dos v co ou andaluces, coa pasivi
dad se total dos sindicatos estatais 

a X unta d Galicia). b) Fronte á 
a r fl tid nos medio de comu-

ent rn 
1.5 
ntón o gro o do problema? 

Un sector estratéxico 

sta-

está 

O stal iros de Ferre aínda gozan 
dun nivel tecnolóxico semellante, 
cando non superior, ao doutros esta-

Traballadores de Izar nunha manifestación 

leiros europeos que seguen a funcio
nar (ingleses, norirlandeses e algúns 
alemáns). Nestes días fálase dun 
encargo tecnolóxico de Australia que 
poderla reverter favorablemente en 
IZAR-FENE para deseñar a· tecno
loxía dun buque para a Armada 
daquel país. As perspectivas de mer- . 
cado inclúen a necesidade do anova
mento de todos os petroleiros mono
casco, a necesaria construcción de 
buques de salvamento e boa cantida
de doutros buques mercantes. 

Se mantemos, como parece que se 
pode manter sen medo ao fracaso, 
que a produción naval é . rendible e 
necesaria,_ se se dan unhas condicións 
axeitadas, ternos que loita~ con todos 
os medios para que IZAR-Ferre non 
peche e volva a ser empresa punteira 

, 

E necesario 
un complexo 

industrial que 
actúe como 
motor económico 

da comarca 

na construción naval e motor da eco
nomía de Ferrolterra. 

A construción naval -e non só -a 
militar- constitúe un sector estratéxi
co, tanto pola súa influencia no enri
quecemento do capital tecnolóxico · 
dun país, coma pola cantidade de 
man de obra (sobre todo a indirecta, 
de todas esas empresas auxiliares que 
ficarían inermes diante . dunha nova 
reconversión salvaxe). 

Quizais se os galegas (por unha vez 
cos nosos políticos, empresarios e 
sindicatos diante) conseguisemos que 

· a UE levantase a prohibición de 
construír barcos en Ferre, podería · 
deseñarse un plan de viabilidade que 
salvase o estaleiro e promover o 
desenvolveinento da comarca, e 
incluso de toda Galicia. 

Ábrense camiños de esperan
za? Dúas propostas 

1) A aprobación da moción pre-
. sentada polo BNG no Congreso 
dos Deputados, pedindo que a 
SEPI retire o plan de reconversión do 
sector naval, abre un novo campo de 
xogo no que nos debemos instalar 
todos en defensa dos intereses dos 
traballadores e traballadoras de 
Galicia enteira. 

O BNG está a deseñar as liñas mes
tras dun plan de relanzamento do 
sector naval público 2004-2010, con
vencido de que o problema deste 
sector é basicamente un "problema 
político" e non técnico-económico, 
xa que "o mercado mundial está en 
expansión e non hai por que resig
narse a perder a cota de mercado que 
historicamente tivo Galicia nesta 
industria, que é vital para nós". 

"Os catro piares sóbre os que o 
BNG sustenta o seu plano de relan
zainento son: 

1 º . A constitución dun complexo 
industrial da construcción naval 
pública na ría de Ferrol, composto 
por dúas factorías (IZAR-Ferre e 
IZAR-Ferrol) e sen ningún tipo de 



Pepe Cauce e un grupo de curas de Ferro/ 

Alternativas de produción. Aeroxeradores fabricados en IZAR 

restricción, isto é, con capacidade 
para acceder aos mercados civil, mili
tar, de off-shore e de reparacións. 

2º. A participación da X unta de 
Galicia na xestión do e.amplexo 
industrial de Ferrol, con presenza 
directa no Consello de 
Administración da empresa. 

3º. Unha estratexia comercial agre
siva que aproveite a expansión da 
demanda no mercado mundial para 
obter unha carteira de pedidos que 
dea viabilidade á empresa. 

4 º. Que desde a Xunta de Galicia 
se sexa capaz de implementar . un 
proxecto de innovación tecncilóxica 
de I + D (Investigación máis 
Desenvolvemento), que converta 
Galicia nun líder mundial no campo 
da construcción naval e da segurida
de marítima". 

"como motor económico e tecnoló
xico" da comarca de Ferrolterra. 

-Apelará UE para que clasifique o 
sector naval como estratéxico e -con 
isto avance na mellara da súa compe
titividade fronte aos rivais, coma os 
estaleiros asiáticos. 

-Poñer en marcha un Centro de 
Innovación Tecnolóxica das 
Industrias Marítimas. 

-Aproveitar a vinculación entre o 
sector naval e a enxeñería de teleco
municacións para desenvolver unha 
industria de alta tecnoloxía, atractiva 
para as grandes multinacionais que a 
puidesen empregar nos buques cons
truídos nos estaleirns ferroláns. 

-Diversificación produtiva das fac
torías navais de Fene e Ferrol, entran
do no ·mercado das plantas potabili
zadoras, plantas flotantes de aeroxe-

2) Máis de 240 representantes · neradores, etc. 
empresariais e de colectivos profesio- -Unha atención especial á industria 
nais reunidos, os días 2 e 3 de outu- auxiliar, para a que se reclama un plan 
bro, no Foro "Iniciativa 24", che-

garon a estas conclusións, vistas con 
bos olios polos sindicatos: 

-Esixir ante as administracións 
unha mellar xestión da industria do 
sector naval e a conformación dun 
complexo industrial que aglutine . a 
construcción militar e civil, off-shore 
e carenas e que sexa capaz de actuar 

Ferrol 
1.eva anos 

en continua . , 
reconvers1on 

de excelencia semellante ao formula
do polo Colexio Oficial de · 
Enxeñeiros N avais ante a SEPI. 

-Esixencia do investimento necesa
rio para o remate dos accesos por 
carreteira e ferrocarril no ano 2006. 
Execución da segunda fase do porto 
exterior. 

-Dinamización da comarca coa . 
instalación de empresas de alto valor 
tecnolóxico na zona e conclusión 
dos ptoxectos iniciados dos polígo
nos industriais de Leixa e Brión. 

É dificil, pero non é imposible 
Di Vicenc;:: Fisas que as causas non 

se fixeron no seu momento por unha 
miopía xeneralizada e por medo a 
emprender unha reforma en profun
didade, que sen dúbida ofrecía riscos. 
Non telos afrontado a tempo e que
rer seguir unha política de apaños e 
remendos, con subvencións públicas 
millonarias contrarias ás normas 
levou o sector público á bancarrota, 
particularmente pola falla de pedidos 
no sector civil dos estaleiros. 

Xa non podemos estar á cabeza do 
mundo, e nin sequera de Europa. As 
promesas do Goberno terán que ser 
moi meditadas, despois de tantos 
anos de engarros sobre o que convén 
facer nun sector que debeu reconver
terse moitos anos atrás, sen que nin
guén do ámbito político se atrevese a 
facelo nin os traballadores a propoñe
lo ... 

Moitos países souberon resolver no 
seu momento esta crise. Nos anos 80 
levaron a cabo iniciativas para propo
ñer, estudar e realizar procesos de . 
reconvers10n das súas empresas, 
logrando éxitos notables ao facelo 
conxuntamente os traballadores, os 
sindicatos, as empresas, os municipios 
e os gobernos rexionais e estatais. 
Esta fórmula serviríanos tamén a nós, 
e se non o fixemos teremos que pro
balo agora. Os primeiros pasos pare
ce que xa se están dando. 

Oxalá que ninguén se volva atrás! 

-····· ····· ···· 



RETALLOS ·oE HISTORIA Celia Castro Ojea 

,w 

A VIDINA DAS M·ULLERES NA IDADE MEDIA 11-1 

Na lactancia comezaba a discrimi

nación entre exos e a superior valo

ración do masculino, pois estipulába

se que fara de 3 anos para os nenas, 

e de 2 para as nenas, feito que incidía 

moitísimo na súa supervivencia, dada 

a gran mortalidade infantil neste 
tempo. 

Os mosteiros rurais foron refuxio 
de filias e viúvas. A extracción social 
das monxas vai pasandó da aristocra
cia á burguesía, pois de principio as 
donas entraban no convento con 
acompañamento de criadas e criados, 
e cada ~ela era un verdadeiro aparta
mento con sala, cuarto e cociña. 
Mesmo algunha raíña entrou de 

. viúva con 12 escravos etíopes, causa 
de moito ver, e polo que non é de 
estrañar que as monxas non prestaran 
moita atención aos rezos e os costu
mes anclaran un pouco disipados. 

As mulleres labregas eran traballa
doras dentro e fóra da casa, cangadas 
cos filias non terían unha vida moi 
regalada. "Non criaredes filio de dona 
nin cabaleiro nin de outro home 
filiodalgo " , dise nun documento coa 

fin d~ que a crianza non interfira nos 
t~aballos do agro. "Casi de~nudos lle
van a los fijos al campo, a los fríos y a 
los calores, por tanto cuando adultos 
no estrañan la intemperie". 

Nas cidades medievais a muller 
podía ter vida lab<:?ral independente, 

dedicándose ao comercio nos baixos 
das casas ou sendo amas de cría, pois 
nos testamentos dos señores sempre 
había mandas xenerosas para as que 
foran as súas amas. 

Na cidade de Santiago, sabeµios 
que as mulleres ocupaban variados 
oficios: carniceiras, tendeiras, esfola
doras, bordadoras, panadeiras, meso
neiras ... Sedeiras e trenzadoras eran 
oficios reputados e da actividade de 
Elvira Pérez, especieira, aparece men
ción · no seu testamento· dado e.n 

Compostela en 1348. Había quen 
tiña tres tendas de cuneas, e quen ·era 
regateira e misquiteira, comerciando 
con pan, viño e carne, mercando 
barato e vendendo caro. 

No ano 1327 dona Maior deixa un 
baño que ela mandara construír na 
porta da Rocha Forte en Pontevedra 
ás monxas clarisas. Daquela xa eran as 
mulleres empresarias de "SPAS" 
urbanos! 
. Ternos que rematar aquí o peque

no repaso polo mundo medieval das 
mulleres, así que dígovos como dicía 
dona Urraca no remate das súas car
tas: "Pasádeo ben" . 
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·OPINION · Juan Antonio Pinto Antón 

SEDE DE· AUGA E FAME DE XUSTIZA 

r
' 

O horror ten rostro humano. A . houbera nesta terra de homes e 
barbarie ten forma de home nunha mulleres. Non a hai. 
paisaxe onde medra a mala herba da 
desesperanza. 

l! n tal Sharori, caqui, cruel e vello, 

ten o seu rancho no deserto do 

N eguev. Ali non falta para as rosas e 

as leitugas a auga roubada das bocas 

palestinas. Este tal Sharon é o que 

permitiu sen mover .un só músculo . 

do corazón as matanzas arrepiantes 

dos campos de Sabra e Chatila, escul

pidas para sempre na memoria pales

tina. Este Sharon foi o matón provo

cador da intifada na Explanada das 
Mezquitas. Este · Sharon .é o que lles 

territorio. 
. ordena aos soldadiños de caqui e pól-

Na franxa de Gaza hai superpobo
ación de odios. En apenas 380 km2, 
(a mesma superficie có concello de 
Vilalba, Lugo) conviven separados 
polo arame de espiño da desconfian
za un millón e medio de palestinos e 
uns seis mil colonos xudeus. Mentres 
os primeiros non callen literalmente 
nos pobos ateigados e cercados, os 
segundos resérvanse o mellar 30% do 

Hai sede nesta franxa de terra 
desértica esquecida de Deus, onde a 
auga ten máis valor có petróleo. 
Vén'dese a prezo de ouro e estase a 
usar como arma de guerra. 

A sede de auga xúntase á fame. 
Fame de · pan, fame. de xustiza nunha 
pobre terra sen futuro e castrada de 
solucións, embigo dun carrero de 

, violencia con metástases que nos 
alcanzan a todos. Mala sorte cando os 
principais dirixentes <lestes pobos 
deberan estar xulgados como xenoci
das e crirninais de guerra, se xustiza 

vora disparar contra os cofres dese 

tesouriño de auga que ·garda cada 

cas.a. Este Sharon vello e cruel é quen 

está a construír un muro da vergoña 

·para parcelar o aire que nos fai libres, 

para . separar as persoas que naceron 

para vivir convivindo. 

Fronte . a el vive outro vello cruel, 

un tal Arafat, pero a súa crueldade é 

cativa porque está desarmada, e como 

un tolo intenta ferir con pedras os 

tanques e con bombas humanas os 

xudeus inocentes nunha espiral 

interminable . que semella lles convén 
ós dous. 

Pobre Gaza. Pobre Cisxordania. 
Pobre Israel. E a xente, e os nenas 
que xogan e os velliños e a xente 
xudía e palestina pacífica e de boa 
vontade séntese abandonada de Deus 
e da ONU: tantas e tantas resducións 
pasadas pola en.treperna dos tanques, 
tantas e tantas armas de destrucci6n 
masiva gardadas nos silos de Israel e 
que non merecen os bomb~rdeos de 
Mr. BushJr. 

Pobre xentiña martirizada sen que 
·a vella Europa da cultura, dos derei
tos .humanos e dos mercaderes mova 
un músculo ou os embaixadores para 
presionar un goberno xudeu que se 
comporta dun xeito nazi matando as 
persoas, enchendo de berros arre
piantes as bocas sen dentes das nais, 
destruíndo os fogares de adobe dos 
máis desvalidos, rebentando os alxi
bes de auga onde a xente marre de 
sede. 

O horror ten rostro humano, a bar
barie ten forma de home mentres o ' 
terror .aniña na sede de auga e marre 
de fame de xustiza. En Gaza. 

e ········· ··· 
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CARTA 

APUNTE PARA A PRÓXIMA ROMAXE 

V var1 an . si tind á 
. A rin 1p1 , upoño que 

1110 unha gran maioría, fon de 

s rv d ra.A medida qu foi pasan
do o tempo conf( so que houbo un 

detalle n special que nunca me 
pasou d sapercibido e que sempre 

m produciu certo desánimo, porque 
esp raba, aínda sigo esperando ... , 
unha sorpresa que non acaba de che

gar. Despois de tantos anos loitarido 
por un mundo solidario coa diferen
za, ás veces chégase a pensar que xa é 

suficiente, pero... non! Por iso, . esta 
vez e ante a próxima Romaxe, quera 
facer un comentario de modo pre

ventivo. 

TARJETA DE 
ACCESIBILIDAD 

Imaxino que se estarán P.reguntan
do a onde quera cegar, non si? 

Partindo de que sempre estou a favor 

de todo grupo organizador, intenta

rei concretar. Levo case 30 anos no 
m ovem ento asociativo e sei que por 

m oito que se programe sempre 
· queda algún cabo salto. Estou segura 

de que ese m esmo cabo foi quedan
do sen atar de Romaxe en: Romaxe. 
Este ano ata me permitín o luxo de 

preguntar cando cheguei. Ante tanta 
présa foi dificil darme a entender e 

desistín do tem a. En re alidade era 

fácil a resposta porque non tiñan que 
informarm e. O ·enclave da C apelada 

merecía a pena e non había que desa-

mmarse. Aínda así non deixei de 

matinar no fácil que era pensar nos 

derriais. Estou a referirme aos apar-
. cadoiros para persoas con disca
pacidade debidamente sinalizados. A 
que non se· caera na conta? 

Nunha concentración de tanta 

xente no que 1mos chegando todos 

de golpe hai que prever reservar 

espazos próximos e cómodos para 

persoas« con problemas de mobilida

de. Non se trata de dar privilexios 

serrón de equiparar. Tainpouco se 

trata de crear problemas, porque os 

coches deben ter a súa tarxeta identi

ficadora de maneira visible. Podo ase

gurarlles que non ía desmerecer a 

celebración con esa idea de dar cabi

da a todos . .Nunha palabra, ata queda

ría ben na foto. 

Fíxense que estou a referirme a un 

pequeno detalle de accesibilidade 

física , pero básico para aspirar a unha 

sociedade na que se teñan en canta 

todas as persoas. É un simple apunte, 

· moi s.ignificativo para os que quere

mos colaborar naquelas iniciativas 

que teñan como obxectivo,.. avanzar 
na superación das desigualdades e 

tamén para os que queremos partici

par en igualdade de condicións . · 

D eica a próxima. Seguirei observan

do ... 

Marisol Bravos López 
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Lidia e Valentina 

BOTAMOS A LINGUA A PACER! 

A ver se lle damos traza a empezar hoxe, estabamos tan afeitiñas ao discur

so teórico (nin tanto, e non?) que ... 

Non vos fiedes ... , coma se nos coñeceramos ante! Comer e rañar todo .mal 

é empezar ... , cuspiI:nos nós aquí 2.000 caracteres *en menos do que canta un 

galo. Ei!, nada de galos nin de galiñas, a nasa lingua ten moitas expresións das 

que xa vós faredes uso para explicar que algo acorrerá no tempo dun cego fregar 

un ollo e ir cara ao outro, nunha patada, nunha carreira, tan rápido tan rápido que 

ocorrerá/virá/irá/será ... polo aire, nun brinco; nun pulo, nun dous por tres ou nun 

tres por dous, nun santiamén ou en dúas chantadas, xa vos diciamos nós que en 
tempo de nada, nun abrir e cerrar de olios enganchabamos co canto... · 

Cacho lingua ternos!! 

E con tanto darlle renda salta á lingua *fóisenos .o santo ao ceo. Ei!, t'am-

. pouco de an:tos pode ir a causa aquí, aínda que veña de pasar o ·día de todos 

ele !, aos que stán alá, Deus os teña na gloria!, como se di pala nasa terra. 

Queriamos dicir que con tanta leria perdémoslle· o fio ao nobelo,Jóisenos a idea, 

varréusenos, nunha palabra, así que ... xa que estamos no mes de santos (que 

tam' n así e lle chama a novembro), tampouco nada de * chegar e bicar o 

anta, aquí chegamos e encheinos, ao mellar algúns chegan e espetan! 

E fulanito non ' santo da vosa devoción, non será da vosa corda, tampouco 

irá 110 voso carro á inisa nin rnoerá no voso mufño, non arará cos vosos bois e non vos 

pa ará do dente pnra dentro! 

A í e todo o qu a unha non ll gusta é que lle digan que xa *queda para 

v tir nto ... Poi non ñore !, nó quedamos para facer zocos, ou para acon

cli ar os tí óns tam ' n pod mos quedar e cocer o carolo ou roer o pan reseso, e, ás 

d z d última pnra al/la de wra! 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Cal beduíno que cavila 
dende a súa ·propia kábila 
razoa, anque non moito 
monseñor hispo de Á vila. 

2. Sae nos xornais sorrindo 
Jesús . García Burillo 
e supoño que a ironía 
hao facer algo pillo. 

3. Pásase o mitrado un chisco 
ao facer este enunciado: 
" produce unhas convulsións 
coma as dos golpes de Estado". 

4. Durante os últimos meses 
terremoto cultural; 
o partido socialista 
disque seica o fai mal. 

5. Homosexuais, divorcio, 
eutanasia e aborto: 
nada fan os socialistas 
que non saia algo torta . . 

6. E non podía . faltar 

o ensino relixioso 
cruzada ou guerra santa 
para ser máis poderoso. 

7. No século Dezanove 
-nas mans da Igrexa o Ensino 
a xente non distinguía 
o humano do divino. 

8. Nace medio centenar 
de fundación de monxas 
que zugan o ch_an hi~pano 
coma se fosen esponxas. · 

9. Certamente foi un servicio 
atender tanto colexio. 
pero dende fóra vese 
abusivo privilexio. 

10. En chegando a democracia 
acabouse o concordato 
e os católicos de dreitas 
non viran ben ese trato. 

11. Consistiu en regular 
con catro Acordos Parciais 
para poñerse de acordo 
cos asuntos principais. 

12. O Estado aconfesional 
cal divina providencia 
¡aínda socorre á Igrexa 
co condumio ou mantenza. 




