
O que hai de· débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL O ESTADO DAS 
AUTONOMÍAS Unha vez que a totali

dade das forzas políticas se puxeron de acordo, entra

mos nun proceso de reformas de varios dos estatutos de 

autonomía que a todos nos ten algo desorientados. En 

que consistirán estes cambios? Como nos efectarán? 
O tradicional debate entre centralismo e 

nacionalismo foi resalto pala Constitución coa 
creación do Estado das Autonomías: unha orga
nización territorial que pretendía potenciar o 
autogoberno en cada territorio baixo un parau
gas común: o Estado. A forma máis usual de 
levalo a cabo foi mediante a atribución de com
petencias nos correspondentes Estatutos e as 
posteriores transferencias e traspasos de compe
tencias, polos cales unha autonomía tería poder 
de seu para decidir o que mellar lle conviña en 
distintos eidos como a saúde ou a educación. 
Pero o reparto de competencias non é sempre 
pleno, determinados aspectos séguense regulan
do d sde as Cortes Xerais de Madrid, coma o 
caso do que se consideran dereitos básicos irre
nunciabl s de todos os cidadáns do Estado, 

m a . scolaridade obrigatoria, ou as bases ~a 
guri ad cial. 

q u d a ompetencias se fixo a 
Autonomía é hoxe un 

L , p t s q u stán a debater, pero non é 
úni o. Porqu detrás delas están as aportacións 

e onómicas qu recibe cada autonomía do 
tado. Esas aportacións son as que posibilitan 

qu os servizos públicos básicos que dan as dis
tintas administracións públicas tendan a ser 
iguai , sexa cal sexa a comunidade na que un 
resida. 

Dous son os principios que se enfrontan neste 
debate: o necesario autogoberno que todo terri
torio necesita, sobre todo se ten unhas caracte
ri ticas nacionais ben definidas coma Galiza, 
Cataluña ou Euskadi; e a necesaria solidariedade 
interterritorial, esa que, entre outras causas, lles 
garante aos xubilados galegas a mesma pensión 
núnima cá a calquera outro do Estado. E nin
gunha das dúas son doazóns voluntarias, como 
están dicindo forzas tan dispares como o Partido 
Popular ou Esquerra Republicana, serrón prin
cipios de convivencia froito dun contrato social 
que cómpre mellorar en dúas dir"eccións: 

Garantir as oportunidades de riqueza e 
mprego en toda a xeografi.a do Estado. 

Fornecer os mecanismos de autogoberno 
daquele que saben mellar ca ninguén o que 
n c ita o eu paí . 

A AQUELA PESIMISMO Teño preguntas sinxe-
las, e non son quen de bater coa resposta, ou non quera dar 
con ela porque me debruza na poceira do pesismismo. Negra, 
coma a das ondas do Prestige. Aquela desgraza que no enten
der do poder galega non fixo máis mal ca estragar unha ducia 
de nécoras . A argucia da ducia serviunos para destapar o naso 
atraso e guindarnos cara ao futuro cuns planos de ensaño, 
cheos de "aves" debo agoiro sobrevoando o país. N on enten
dín nunca esta lóxica que nos vencieron. O Prestige non foi 
unha desgracia, foi a caída do cabalo, a revelación da nasa 
marxinalidade. Pero se dous días antes levabamos velocidade 
de cruceiro! 
Os que caeron do cabalo caeron tamén do poder, e no seu 
lugar cabalgan algúns que antes facían o camiño a pé. Xa non 
lles importa demorar a andaina. Nin que as "aves" do futuro 
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non se enxer
gu_en no alén. O 
que antes era 
escaso mudouse 
sobrante; o que 
era posible, 
ensañas da 
fabulaci6n. E así 
seguimos. Para 
min o mellar, e 
para o resto 
sarna. Non sei 
que futuro lle 
agarda ao porto 
exterior de 
Ferrol, nin ao de 
Coruña, nin cal 
foi antes nin cal 
depois, nin por 

que as deputacións son un .mercadeo, nin por que os montes 
un parque de bombeiros en prácticas indefinidas. Non des
cribo máis desentendementos porque no fondo só é un. Non 
entendo o desacordo nestes grandes temas de país. Anxo 
Quintana, acertadamente, vén de facer un chamamento. Don 
Manuel, que ata o de hoxe padecía xordeira, asubía de gusto 
e moito me temo que o seu oído . aguzado non teña máis ins
tinto có do cazador para ver de rematar a presa. E Touriño .. :, 
esquizofrénico perdido coa axuda dos seus compañeiros. Teño 
para min que Galicia non é unha preocupación, é unha des
culpa, un paso intermedio para máis altas "aves" . Unha pro
vincia grande en relea de feira perpetua. Xa case que nos 
consolidamos como hospedería rural. En trámite aceler.fl,do o 
andazo dos campos de golf. Ahonda con que o marisco se 
manteña vivo. Non será a Santísima Trindad.e, pero· no sentir 
dos máis semella unha trébede máxica. Que Deus .non nos 
conserve os delirios! 



IA CLAVE 

BOA NOVA 

1 O ECO 
Carmela e Agustín 

Estase a dar que os "intocables" da relixión induísta soliciten cam

biar de relixión na busca da liberdade, dun lugar onde as persoas 

sexan tratadas en igualdade. Fai uns días vímolo na tere. Un ínto-

cable ía falar cun misioneiro católico para solicitar a súa incorpo- . 

ración ao catolicismo. 

Ao ler o evanxeo veunos este feíto á memoria. Parécenos que esta 

é a mensaxe. lsto vai ao fondo do comportamento de Xesús: libe

rar ... o tolleito, o escravo, o leproso, os endemoñados ... Por isa había 

quen de seguilo e axudarlle no seu anuncio da Boa Nova do Reino. 

Os apóstolos deixan os seus traballos e sígueno libremente. 

Hoxe en día tamén hai que buscalo e seguilo libremente. Estamos 

convencidos de que esa é a chave. Teremos que sentirnos aliviados 

nos nasos males e nas nasas ataduras para ser capaces de crer nel. 

XAGG , 
"E DENDE AOUELA EMPEZOU XESUS A PREDICAR ... " 

A clave deste domingo (e deste evqnxeo) está na palabra "empezou". Rematado o Nadal, estes cinco domingos que seguen pre

sentan o comezo da actividade de Xesús de Nazaret: Bautismo de Xesús, predicación de Xoán Bautista, primeiros discípulos (este 

domingo) e o próximo as benaventuranzas, presentación das bases de novo espirito do Reino dos Ceas. 

Comeza a actividade de Xesús. E, como lle gasta a Mateo, un ha ~ita do. profeta lsaías serve para introducir esta actividade: un pobo 

que xacía na escuridade viu unha grande luz ... Luz que se vai ir comprendendo, domingo a domingo, ao contemplar as palabras, acti

tudes e accións de Xesús. Ao final deste mesmo evanxeo xa se comeza a ver esa luz: anuncio da Boa Nova e curación de canta doen

za padecía o pobo. 

A esta actívidade (luz que comeza) estamos chamados, igualiño que aquelas dúas parellas de irmáns, Santiago e Xoán, Pedr;o e 

Andrés. A diferencia das escalas rabínicas, para entrar no grupo de Xesús non se pide a entrada nin se fan oposicións: é Xesús 

mesmo quen chama. A nós quédanos a responsabilidade da resposta xenerosa. A ela nos invita o evanxeo can o'' ºnsiste "e ele5 dei
lt 

xando barca e poi, seguírono': A tarefa, por fermosa, parece merecer a pena. 
e ·············· ·· 
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APENEIRA 

No 2003 remataron afiliados á 

Seguridade Social 15.516 
INMIGRANTES (10.022 no 

réx ime xe ral), cando no 98 só eran 

4.066, autónomos 2.680, seguidos dos 

empregados e empregadas de fogar, 

agra rios e mar. Só na provincia de 

Pontevedra constan ta ntos coma na 

Coruña e Lugo, onde non se cobre nin a 

metade das posib ilidades que teñen os 

empresarios. Só na madeira e na pesca 

de arrastre pasáronse do cupo. Respecto 

das mull eres, 67 no servizo doméstico e 

30 en hosta lería. Pero aínda quedan 

máis de 20.000 sen papeis. Na foto, 

Elsayed Sa dek Hassa n a súa dona e os 4 

fi l los, tres de les nacidos aquí. Levan 

varios anos vivindo en Noia. O .seu t ra

ba l lo é vender roupa nos mercadillos da 

comarca. 

Máis de 150 MARIÑEIROS INDONESIOS enrolados .con 

contratos de emigrantes residentes en tripulacións de Celeiro, Burela ... no Gran Sol, e 

400 máis no 2005. Non están se están a integrar coma os caboverdianos e os seus 

filias (na foto, nena caboverdiano nunha escala de Burela). No mar urxe a homologa

ción das certificacións profesionais náutico-pesqueiras, a mellara ·das condicións a 

bordo, dos salarios ... Os indonesios son 228 millóns habitando 17.000 illas, o 880/o son 

musulmáns que foron marxinando o hinduismo dende a independencia de Holanda 

(1949) e un 80/o cristiáns que vfveri illados noutras illas no arquipélago. A metade viven 

en Java. Coñecen o arrastre mariñao pala súa pesca do peixe espada no Índico. Tamén 

moitos peruanos (93) regularon a súa situación ria pesca desta comarca. 

No 
11 DÍA DO NENO" celebramos a loita de Shirin Ebadi, Nóbel da Paz, 

na foto. El creou a Asociación para os Dereitos dos Nenas no seu Irán. 674 millóns de 

africanos viven na miseria; así, dos 32,5 millóns de nenas etíopes, o 97,8 vive na 

pobreza mais dura. 250.000 padecen cancro e o 800/o marre por falla de asistencia. 

Non se pode esquecer tampouco os 500.000 (300 mil combatendo) nenas soldados 

abrigados á guerra en 35 países. 246 millóns de nenas están a traballar. .. Están a 

medrar os nenas e nenas atrapados na prostit ución, máis de 5.000 nas poboacións 

españolas, onde 30.000 adultos abusan de menores latinoamericanos no coñecido 

t urismo sexual. 

A loita CONTRA o EMBARGO A CUBA medra tamén en 

EEUU. Exiliados e comunidades re lixiosas seguen transportando alimentos á illa, a 

pesar da prohibición de Bus. Na foto, á esq uerda, o crego Lucius Walker, de Pastores 

pala Paz, que dende 1992 achegaron alimentos en 14 caravanas solidarias, nesta con 

126 ton eladas de axuda humanitaria 



Alfonso Blanco Torrado 

Son moitos ·os ESTRAGOS QUE ESTÁN A FACERSE 
COA INFANCIA no chamado 1° mundo, como por exemplo "enchufalos" 

a unha pantalla: televisión (un cuarto dos menores de 2 anos teñen televisión no seu 

dormitorio en EEUU), videoxogos, ordenador ... , privándoos da necesaria interacción e 

comunicación cos outros, deportes e xogos, vida activa, libros. Entre nós, os que non 

teñen 4 anos papan televisión máis de 2 horas ao día, 150.000 menores vena despois 

das 12 da noite. Só hai interese por crear consumidores pasivos e individualistas, 

impedíndolles todos os recursos que achega o hábito da lectura e escritura. Pero son 

os videoxogos os que levan a dianteira contra televisión e cine, subindo os seus ingre-

sos un 3300/o só en 10 anos. 

Nos días adicados a reivindicar a unión 

dos cristiáns paga a pena lera triloxía 

de Xavier Alcalá. Na foto, 

EVANXÉLICA 
MEMORIA (Galaxia), que é a 

historia envolta en fic~ión do que tive

ron que sufrir os evanxélicos dende a 

implantación aquí a través de emigran-

tes e mariñeiros procedentes de 

América. O protagonista (1916-1975) 

.canta a p·ersecución da lgrexa e do 

poder político (excepto na paréntese da 

11 República): trabas para casar, ensino, 

imposibilidade de seren soterrados nos 

cemiterios parroquiais, etc. Hoxe as 

outras crenzas teñen que pagar ·o 160/o 

de IVE na construcción dos edificios reli

xiosos, as· fieis sofren trabas na asisten

cia nos hospitais, ensino, prisións, 

. mesmo nas manifestacións públicas da 

súa fe ... nun Estado que -se considera 

aconfesional e neutral. 

A marte dunha ourensá por causa dos MALTRATOS arrepíanos. Segundo 

o Instituto da Muller, 150.000 galegas sofren violencia doméstica. No 2004 houbo 

1.327 delitos e 939 faltas denunciadas; e no 2003 houbo 715 dditos e 1560 faltas. 

236 galegas foron afastados dos domicilios. Por outra banda, só hai 9 casas de aco

llida (157 prazas) e 3 pisos tutelados (25 prazas). O 600/o dos nenas e nenas confesa 

presenciar sinais de violencia no fogar. O 300/o das mulleres asasinadas presentaran 

denuncia, a metade casadas e o 350/o en trámite de separación. En canto a Europa, 

no verán morreron 29 mulleres francesas, e unhas 400 no ano. Do millón de asasina-

das un 12,60/o faino en Romenia, un 8,60/o en Finlandia, e o 4,30/o no Reino Unido. 

O 27 de xaneiro é o aniversario da liberación de AUSCHWITZ. 
Convidamos a leras novelas de lmre Kertész, na foto, o primeiro húngaro Nóbel de 

Literatura (2002): Sin destino (Ed. H acantilado), Liquidación ... Residente en Berlín, é 

o escritor que mellor·captou e expresou os estragos do Holocausto que viviu cando 

foi deportado aos 15 anos. Ali viviu confinado todos os horrores nazis, sufrindo 

tamén despois a dictadura · comunista. A súa narrativa é u-n sin al da degradación á 

que chegou o home nestes· tempos de progreso. 

A LEPRA segue producindo 600.000 enfermos cada ano. Xunto coa úlcera de 

Buruli está a lacerar os máis pobres. (Por certo, un fármaco contra a lepra, a 

Rifampicina, está. a liberarnos do alzheimer e o parkinson). O colectivo Anesvad tra

bal la pola súa erradicación en varios países de África_, Asia e América. Crea infraes

tructuras sanitarias e leva a cabo· campañas de prevención e detección precoz. Na 

foto un ha das súas animadoras, Ainhoa Ubarburen, que loitou contra· ela en Costa de 

Marfil e Burundi. 

8 ''''"''"'"'' 



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

~ 

POLITICA 

QUE VIVA O 2005 ... ! 

-----

ntram n 2005 tr mecidos pola catástrofe que lle 

u. t u a vida a milleiros de cidadáns. Unha vez máis, 

m~ i débiles o castigados: países que non dispo

Ji.en d medios para detectar cando se producen estes 

maremotos (algo que si teñen Xapón e EEUU, sen ir máis 

lonx ) e, dentro deles, a xente que vive en edificios menos 

sólidos, por dicilo dalgún xeito suave. Pero eses milleiros ·e 

milleiros de mortos por unha catástrofe natural, para a que 

non se dispuxo de medios de evitala e houbo moi poucos 

para paliar logo as súas consecuencias, non nos pode facer 

·Jintxu 

lista do nacionalismo vasco. Agora vaise poñer a proba o 

talante e máis a capacidade de diálogo de Zapatero para 

resolver esta situación. ·Isto vai marcar a axenda dos pró

ximos meses, tendo en conta que o. electorado vasco vai 

ter ocasión de se manifestar nas eleccións autonómicas. 

Pola súa parte, os cataláns, con outros métodos moito 

máis sutís, están a punto de artellar unha proposta de 

reforma e reforzo do seu Estatuto de Autonomía. Eles 

optan polo diálogo e máis o consenso, pero tamén expo

ñen en serio os problemas do Estado. E nós, que? Pois a 

esquecer que cada ano morreen moitos países, pero sobre -maioría, facéndose unicamente eco do que din Rajoy, 

en África e en Asia, pouco a pouco e sen os focos das Zaplana e Acebes, os herdeiros de Aznar. Felicitamos a 

cámaras, moita máis xente, sobre todo nenos, vítimas da López Veiga polo seu éxito dentro da delegación españo

fame, da SIDA ou de guerras máis ou menos esquecidas. la na negociación pesqueira de Bruxelas. Pero ocultamos 

Temos que ter isto presente na nosa conciencia todo o 

ano, e non só cando as pantallas da tele nos repiten ima

xes de catástrofes, e todos son a demandar axuda para os 

damnificados. Que fan, o resto do tempo, institucións e 

gobernos que agora se proclaman tan solidarios? Canta 

d sa axuda vai ser útil e non se vai perder na burocracia 

ou ineficacia das institucións doantes ou dos organism9s 

qu a reciben? 

Mái preto de nós, o ano abríase coa gran preocupación 

e ándalo do principais partidos e órganos de prensa 

pola aproba ión do Plan Ibarretxe, unha aposta maxima-

coidadosamente que o goberno de Aznar nunca admitiu 

unha axuda destacaste, do seu mesmo partido! 

Pois ben, agora empezamos coa campaña para ratificar 

a chamada Constitución Europea, que negociaron funda

mentalmente os representantes dos gobernos, eses mes

mos que cando algo non funciona na UE lle botan a 

cu.J.pa a Bruxelas, sen recoñeceren que son precisamente 

eles quen deciden. Haberá que ver que argumentos se 

aportan, máis aló de pedir o voto porque si. E logo virán 

as eleccións galegas: que viva o 2005, que vai ser un ano 

políticamente moi movido . 
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SANTOANTON 
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Hoxe tráioche unha nova ben bonita, meu 
santiño: nunha parroquia de Pontevedra fixe
ron unha asociación de inmigrantes, e xún
tanse tqdas as semanas para falar das súas cau
sas. Son uns douscentos e veñen de Ecuador, 
Perú, Chile, Colombia ... e como son eren tes 
celebran unha misa e din que a xente da parroquia está pasmada de 
como rezan e como falan e cantan e fan festa. Tamén me contou unha 
monxa de Marín que teñen un comedor para inmigrantes e van uns 
80 cada día, e son case todos africanos e moi boa xente. Teño gaña de 

ir a unha desas 
nnsas en 
Pontevedra, por
que aquí é todo 

· moi serio e ás 
veces aburrido, e 
o único que 
canta algo é o 
crego, e ademais 
anda sempre 
correndo. Iso de 
correr non é 
nada bo; que hai 
que parar coa 
xente e falar das 
familias, e das 
faenas, e tomar 
-unha fecha de 
viña, e botar un 
partido cos 
nen os... Ternos 
unha Igrexa algo 
tristeira, non che 
parece? E hai 

que estar contentos: naceunos un neno.Vaia, hai causas que se abren 
e outras que se pechan, como a Porta Santa da Catedral. Pechárona o 
outro día e agora xa non é Ano Santo. Dicían na tele que viñeran 6 
millóns de turistas. Deberon deixar moito carta. Ao mellar agora vou 
ver un día ao Apóstolo, que lle teño que contar algunha cousiña, bai
xiño, coma a ti. Pero con tanta xente e tanto barullo e tanto desfile, 
non sei, como que non me prestaba. Dicía un amigo meu que o 
Apóstolo é moi de Galiza, porque por diante se lle fala moi serio, pero 
as recomendacións fánselle palas costas. Pois a min iso non me gusta, 
que foi o que fixeron sempre os caciques, e así nos vai. Oes, que causa 
o do terremoto ese! Canto mortiño! Eu pregúnntome onde andan 
agora os exércitos que foron ao !raque, que ben podían marchar todos 
aló, sen metralletas . E aquí todos a beber e a cantar, e veña de troula 
na fin do ano. E digo eu, se nos morrera un familiar nesa noite, iría
mos ao velorio. E non din que son irmáns nasos todos eses que 
morreron? Máis ca anos santos, precisabamos xentes santas, non sei, é 
un dicir. .. 
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ENTREVISTA 

CONVERSA CON MARISOL,BRAVOS 
DO COLECTIVO ADIANTEXA 
Marisol Bravos é unha persoa coñecida no movemento asociativo. Hai pouco presentaba 
o Colectivo "AdianteXá" como un ha alternativa máis no campo da discapacidade. Entre 

outros obxectivos, pretenden desenvolver e divulgar proxectos e experiencias que 
fomenten unha maior ca/idade na aténción ás necesidades especiais. 

No número 679 de lrimia facíase referencia ao nacemento desa nova Asociación. 
Presentouse coa organización das "/ Xornadas de Atención Temperá" en colaboración 

coa Área de Mullere Benestar Social do Concello de Lugo. 

Para empezar, como xorde a 

idea?, por que quixestes presen

tarvos con esta temática? 
O principal obxectivo da Atención 

Temperá é que os/ as nenas/ as con 

trastornos no seu desenvolvemento 

ou en risco de padecelos potencien 

ao máximo' as súas capacidades e ·a 

súa calidade de vida. Por experiencia 

profesional, sabemos de situacións de 

discriminación e tamén coñecemos 

experiencias doutras Autonomías que 

levan anos traballando con outro esti

lo mái acorde co que nós considera

mo debe er unha verdadeira inclu-

ión acial. Non se trata de poñer 

p rche cando xorden o problemas, 

enón d prevelo . É nece ario ofer-

Marisol Bravos 

tar os recursos necesarios para que 

os/ as nenas/ as con discapacidade e as 

súas familias poidan conseguir unha 

vida digna. Investir esforzo.s nesta 

idade supoá economizar no futuro. 

Se unha persoa non tivo unha educa

ción. axeitada, dificilmente chegará a 

integrarse laboralmente. Escollemos 

este tema porque consideramos que 

non está tratado coa profundidade 

que reqmre. 

Realmente, a situación é tan 

grave? 
O modelo de Atención Temperá da 

nosa comunidade ten importantes 

deficiencias. Por destacar algunhas, a 

escasa rede de servizos· está caneen-

trada nas grandes cidades a onde se 

teñen que desprazar os/ as nenas/ as 
do rural que precisen atención espe
cializada, -nalgúns casos ~arias veces 
por semana, correndo os despraza
mentos a cargo da familia. Non hai 

suficientes especialistas de diagnósti
co, polo que moitos pais teñen que ir 
a outras comunidades para .saber que 
lle pasa ao seu fillo ou filla. Tamén 

son insuficientes os profesionais das 
unidades de Atención Temperá, che

gando a darse listas de espera para 

recibir terapias prioritarias; a desco
ordinación entre eles é outra das 
deficiencias, polo que se dan, ás 
veces; informacións contradictorias. 

Tampouco se está a traballar na 
orientación e apoio ás familias. 
Concretando, na provincia de Lugo 

podemos dicir que está case todo por 
facer. 

En que consistiron as 
Xornadas? 

Por seren as primeiras, era necesa
rio dar unhas pinceladas do que se 

entende por Atención Temperá. 
Partimos dunha conferencia-colo
quio "Intervención de calidade na 
Atención Temperá: un enfoque de colabo
ración entre profesionais }} . Logo ti vemos 

unha exposición guiada de axudas 
técnicas e materiais de apoio e de 

lecer. Houbo tamén unha mesa 
redonda, "Atención ily,tegral de O a 12 
anos. Realidade actual e perspectivas de 
futuro}}} na que estiveron presentes 



representantes de familia, educación, 

sanidade e servicios sociais e dous 

talleres sobre "Sistemas alternativos de 
comunicación" e "Actividades da vida 

diaria". Rematamos coa presentación 

do "Plan Alternativo de Atención 

Temperá" elaborado polo Colectivo. 

Quedamos gratamente sorprendidos 

da resposta que houbo de profesora

do, persoal de garderías, coidadores, 

traballadores sooa1s, asociacións, 

familias, etc. 

A propósito, que se entende 
por Atención Temperá? 

Todos sabemos da impor~ancia que 

ten a infancia no desenvolvemento 

das persóas. De feito, cada vez se lle 

presta máis atención á saúde, á educa

ción, aos aspectos afectivos e de rela

ción social nos primeiros anos da 

A atención 
temperá 
é aínda 
unha materia 

pendente 

vida. Se isto é _importante para todos, 

é imprescindible para os/ as nenos/ as 

que teñan algunha dificultade. N estes 

casos é necesaria unha atención espe

cializada e organizada que actúe en 

todos os ámbitos e de forma preven

tiva e temperá, desde a orientación e 

apoio á familia e a estimulación do 

neno ata a intervención no medio 

escolar e no entorno próximo. Isto só 

é posible desde un modelo integral 

baseado na tarefa colaboradora entre 

os distintos profesionais e a familia. 

Redacción 

Asistentes ás Xornadas na conferencia inaugural. 

Nos últimos anos, Asociacións 
de familias de nenos con tras
tornos están a organizarse para 
prestar servicios. Son positivas 
esas iniciativas? 

Sen dúbida, pero non deixan de ser 

máis parches. O movemento asociati

vo sempre foi pioneiro na detección 

de problemas e na busca de solucións 

e, neste caso, as solucións non poden 

esperar; por iso moitas familias unen 

os seus esforzos creando servizos para 

atender as necesidades máis urxentes. 

Sen embargo, non podemos confor

marnos con este tipo de actuacións. 

Ternos que loitar para que as distintas 

administracións asuman as súas com

petencias e para que se cree unha 

rede de servizos públicos, gratuíta e 

de calidade. 

Fálame de conclusións. Que 
plans tedes para o futuro? 

É fundamental sensibilizarse sobre 

a importancia da Atención Temperá e 

a urxencia de buscar unha mellar uti

lización dos recursos existentes. O 

primeiro paso debe ser promover a 

coordinación das distintas 

Administracións. Por outra banda 

tamén consideramos importante 

contactar coas Asociacións implicadas 

máis directamente para chegar a unha 

actuación conxunta máis completa. 

Este curso xa estamos traballando 

neses dous aspectos. Tentamos elabo

rar un documento base que recolla os 

problemas máis urxentes," analice o 

funcionamento dos servizos existen

tes na provincia e estableza propostas 

de mellara. 

Acabas de citar a 

Administración. Como foi a súa 

resposta ante as Xornadas? 

Eu, que levo tantos anos loitando, 

xa non me sorprendo moi facilmen

te. Aínda así, a escasa participación 

institucional, incluso nos actos de 

inauguración e clausura, denota a súa 

falta de sensibilidade por un tema tan 

importante. Si ternos que destacar a 

implicación do Concello ae Lugo 

que está traballando con nós co com

promiso . de servir de coordinador 

entre as distintas Administracións. 

e ············ 
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INFORMATICAS E INFORMATICAS 
Se sodes coma a mocidade que eu coñezo, se cadra non podedes concibir o mundo sen 
teléfono móbil e, se non chegades a tanto, ben seguro que hoxe en día sodes moitos os 
irimegos e irimegas que empregades o ordenador como ferramenta de trabal/o e lecer. 
Un día, cando a miña fil/a tiña 3 anos, caeu nas súas mans ún catá.Jogo deses que nos 
meten na caixa do correo para inspirar a carta aos Reís Magos. Logo de estudalo con 

atención, preguntou: para que serve este ordenador sen pantalla? 

Lonxe quedan os tempos nos que 

scribiamos a máquina! Dentro dos 

programas de ordenador que nor

malmente usamos para escribir hoxe 

textos, o máis empregado é o Word, 

integrado con outros nun paquete 

chamado Microsoft Office, da 

empresa Microsoft. Sen pretender 

demonizar a opción consistente en 

pagar a unha empresa por un pro

ducto (ou á veces incorrer nun deli

to facendo unha copia pirata, sen 

pagar a correspodente licenza a 

Micro oft para poder usalo), si que 

cómpr dicir qu hai outra informá

tica alt rnativa, de acce o libre, pola 

qu na prácti a non se paga, na que 

todo o mundo t n permiso para 

piar, r di tribuír inclu o, e abe, 

modificar ·e mellorar os programas 

para que todos nos poidamos benefi

ciar do seu esforzo (por iso ·recibe o 

nome de Open Source ou código 

fon.te aberto: non só podemos usalo 

como nos chega, serrón que ternos 

acceso ao miolo do programa para 

melloralo ou adaptalo ás nosas nece

sidades). Estoutra filosofia da infor

mática vai moito máis a ton con 

quen pretenda rexirse por un sistema 

de valores no que o acceso á educa

ción, á sanidade ou á tecnoloxía -

empregada para promover unha cali

dade de vida para todos compatible 

co desenvolvemento sostible-, non 

pode depender da capacidade para 

pagalos serrón que deben ser patri

monio de toda a humanidade. Así, 

fronte a un paquete de programas 

coma o Microsoft Office q~e ronda 

os 500 € no mercado, calquera pode 

conseguir de balde o Openoffice, que· 

non ten nada que lle covizar ao de 

pago. Esta é a razón que fai que en 

países coma China, de baixo poder 

adquisitivo, o Openoffice lle estea 

gañando a partida á empresa do mul

timillonario Bill Gates. 

Anímovos a probar a cambiar: o 

que escribades co programa W riter 
(equivale ao Word en Openoffice) 

pode ser gravado con formato Word, 
de xeito que podedes seguir inter

cambiando información cos usuarios 
encariñados con ·Microsoft. Ademais, 

para o uso que se lle dá normalmen

te ao procesador de textos, non leva 
nin unha hora readaptarse ao W riter. 

Reservo, para rern.atar, un valor 

engadido e este programa. Igual que 

ternos coches e~ unha vez afeitas a 
eles, non somos quen de aturar unha 

marcha lenta, aínda que corramos 1 O 
veces máis rápido do que P?dían vía- . 
xar os nosos avós, a informática tam

pouco pasa por nosoutros de xeito 

inocente. É importante que non a 
asociemos con inglés e castelán, sen 

máis resistencia. Hai xente que leva 
xa tempo traballando por amor á lin

gua, na versión en galego de 

Openoffice. Sen embargo esta non 
funciona en prmc1p10 baixo 

Windows, serrón baixo o sistema 
operativo Linux, tamén de balde e 

participante da mes!l).a filosofia. 
Deste habemos falar, se me deixan, 

i::ioutro artigo. 

Podes conseguir Openoffice de balde en: 
http://es.openoffice.org/ 
Tes o Openoffice en galego en: 
http://ceibe.sourceforge.net/ 
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OPINION Juan Antonio Pinto Antón 

IW 

"LAS NINAS YA NO QUIEREN SER PRINCESAS" 

E os rapaces? A rapazada non per

segue soños de exploradora, bombei

ro, médico sen fronteiras ou astro

nauta. Empurrados polos pais - e pola 

nai televisión- , queren ser como 

Beckham, o personaxe máis influínte 

en toda a historia da humanidade, 

segundo o estudio dunha universida....: 

de inglesa. 

Engaiolados polos cartos e a beleza 

efémera, os nosos rapaces e rapazas 

renunciaron a soñar un mundo 

mellor, unha sociedade máis solida

ria, un reparto xusto da riqueza, unha 

utilización ecolóxica dos recursos do 

planeta. E renunciando á heterodoxia 

imprescindible a nosa xuventude é 

tan · politicamente correcta como 

noxentamente ortodoxa. 

E os adultos? Os adultos, pais de 

familia agobiados, nais de f~milia des

pistadas, laiámonos de que os nosos 

pequenos amoblen o seu ocio co 

ruído do alcohol, co kepchup estupi

dizante dunha televisión de xulgado 

de garda e de obediencia ovma. Á 
falta de libros de fadas onde as nenas 

soñaban con ser princesas sempre nos 

quedará bosque tenebroso da televi

sión. O dragón mediático das sete 

cabezas amosa teimudamente o peor 

de cada familia, o vilán que todos 

levamos dentro. 

Vivimos tan a correr que non 

ternos t~mpo de percatarnos de que 

esta mocidade re:flicte como un espe

llo os nosos comportamentos, o 

mundo invivible que . fomos cons

truíndo. 

. Vendemos mellor a Beckam ca a 

Platón.Admiramos a Erad Pitt infini

tamente máis ca a Fléming, un pailán 

que din que inventou a penicilina 

(qué cousa é iso da pinecilina?) 

Calquera idiota sacado dos progra

mas de máxima audiencia ten máis 

predicamento que Mahatma Gandhi. 

Postos a elixir entre Eminem e 

Xesucristo, a cousa non ten color: o 

rapeiro vende máis CDs. 

A pesar de todo, cómpre saber 

mira-la realidade alén do aparente. · 

Certamente hai unha mocidade 

ancorada. na indiferencia, que se nega 

a preparar o futuro, que semellan ato

parse a gusto a conta do traballo dos 

que terman do estado do benestar. 

Pero hai outra mocidade que fai a 

súa revolución no silencio das biblio

tecas, que aprende a exercer a cidada

nía entregando parte do seu ocio aos 

outros, que amobla a súa intelixencia 

coa boa rutina do estudio e das cla

ses, que descubre traballando cada día 

xacementos de riqueza para mellorar 

o mundo nese cofre do tesouro que é 

o cerebro humano, ou que aprende a 

resistir a dor e a enfrontar o sufri

mento colgado da parede dunha 

montaña. 

Así pois, depende de onde enfo-

- quemos o olio da cámara para non 

ter que repetir aquilo de que "a 

xuventude está podre ata o fondo da 

alma. Os xoves son pérfidos e negli

xentes. Xamais se parecerán aos de 

outros tempos. A nova xeración non 

saberá conservar a nosa cultura", tal e 

como escribía un sacerdote da época 

de· Hammurabi. Xa saben, no século 

XVIII antes de Cristo, hai case 4.000 

anos. 

Coa voz rota pola noite, pero sazo

nada pola vida, segue cantando 

Sabina que as nenas xa non queren 

ser princesas, e podemos ler o futuro 

de moitos rapaces nos posos de 

.desesperanza dun vaso de xenebra. 

Non é mal castigo para unha socie

dade que exiliou as fadas. Nacidas 

para manter vivos os soños, dormen a 

mona na alta madrugada das noites 

de viño e rosas que manteñen en pé 

a nosa economía. 

e ············· 
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PARA CONECER: 
ANDAROULER 

A CRUZ DO CABO DO MUNDO 

~· TEXEIRA: Descripción de España'. .. (Fisterra), c. 1634. 

A última vez q~e estiven en 
Fisterra foi haberá agora un ano. 
Fixen unha viaxe completa, pois 
ademais de parar na vila, tamén 
pasei pola igrexa de Santa María 
e, por último, contemplei unha 
vez máis, dende o alto do pro
m.ontorio, com o o mar engulía o 
sol, ou com o o naso astro rei 
adormecía co arralo das ondas do 
Atlántico e recollía os raios lumi
no o para volvelos a despregar á 
m na, mpezando polo outro 

tr mo da terra. Aproveitei a 

viaxe para fotografar dous intere

santes cruceiros que hai na zona: o 

que fica fronte á igrexa, fermosa 

obra gótica, malia que o capitel e 

o varal xa sexan modernos; e o de 

San Roque, cronoloxicamente 

posterior, pero ambos aínda teñen 

no reverso a Virxe co N eno . no 

colo, a nai leda que enreda co filio, 

e non conio a partir da 

Contrarreforma que é trocada 

pala nai dolorosa que terma do 

Filio morto. 

Son terras ateigadas de lendas e 
misterios, nadas na máis ·remota _ 
antigüidade e que foron chegando 
ata · nós a través das xeracións, CC?n 
engadidos e tamén con perdas 
irrecuperables. Cóntase que os 
romanos se atreveron a ver de 
fronte e sen medo como o sol se 
afundía nas augas, o que para os 
naturais supoñía un sacrilexio. No 
máis alto campaba · a "Ara solis", 

que mellar sitio para un altar!, 
onde celebraban, sobre todo, a 
(esta do seu nacemento ("natalis 
Solis invicti"), na mesma data que 
o cristianismo situou o nacemen
to simbólico de Cristo, e os feni
cios o espertar do deus Baal (25 
de decembro) , e os eJ9pcios o 
nacemento de Osiris (6 de xanei
ro )_. Non é posible estar en Fisterra 
e non falar do mar e do sol. 

Na primavera e no verán apete
ce coñecer terras e xentes, pero 
non tanto así no outono e menos 

. aínda no inverno, que a friaxe 

convida a quedar na casa, que é 
onde mellor presta a calor. Pero 
estas épocas do ano a Natureza 
tamén é fermosa, e máis agora que . 
co coche se pode chegar a calque
ra sitio por arreciado que estea sen 
medo a friaxes e molladuras. · 

Todo canto diga verbo <leste 
rochedo, que de · lonxe semella 

que algún día vencerá ó Atlántico 
e tocará América, non ten compa
ranza co que xa se. leva falado del, 

e sobre todo por ser lugar de cul
tos d~nde a antigüid.ade, meta de 

peregrinos, o máis axeitado de 
todos para que o home solicite a 



axuda da divindade, ao sentirse só 
fronte .á inmensidade da N atureza. 
O cristianismo acabou con todos 
estes vellos cultos, e onde estivo a 
ara dedicada ao sol chantou unha 
gran cruz para que a divisasen ben 
de lonxe os navegantes. 

A primeira -non sei de ningun
ha anterior- testemuña gráfica da 
existencia da cruz de Fisterra é 
anterior a 1634, e figura na : 
DescripCión de España y de las costas 
y puertos de sus Reynos ... , do cartó
grafo portugués Pedro Texeira, 
pero que a fixo por orde do rei 
Filipe IV Toda a obra é dunha 
extraordinaria calidade, da que 
unha das láminas corresponde só a 
este promontorio. 

Ademais dos deseños, tamén 
describiu a costa de toda a 
Península, e polo que atinxe ao 
cabo do mundo, di, logo de con
tar que fronte a Muxía perdera 

No máis alto 
campaba a n Ara 
solis", onde 
celebraban o 
nacemento do sol, 
na mesma data 
que o cristianismo 
situou o 
na cemento 
simbólico de 
Cristo 

Clodio Gonzá/ez Pérez 

Filipe II "la mayor parte de la 

armada" (a "invencible"): "En el 

fin de él se lebanta una alta sierra, 

toda de grandes peñas peinada, y 

entrándose al poniente en el mar 

forma el cavo nonbrado 

Finisterra, tan. conosido · de todos 

los navegantes así por en el dar 

prirn;:ipio la costa o~yidental de 

España como por se descubrir de 

más d~ treinta leguas antes de lle

gar a él". De seguido conta o asal

to - que sufrira a poboación por 

parte dos piratas mouros e como 
. , . . 

queunaran a 1grexa e as 1maxes, 

agás a do Cristo que non ardeu 

nin recibiu ningún dano, milagre 

que os fixo lis car "con espantable 

miedo y prisa", pero non por iso 

deixaron de levar varios veciños 

cativos para Arxel. 

··················································~················································ ,, 

VEN, DEIXATE. NAMORAR! 

NA RIBEIRA SACRA 
Casa do Romualdo 
Vilela - Taboada (Lugo) 
casadoromualdo@terra.es 
www.turgalicia.es 
982 45 50 10 
650226646 e ············· 
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O NOSO TABOLEIRO 

FESTA DO LUME 
Sábado, 5 de febreiro de 2005 
Pazo de Galegos - Frades 

9:30 

10:00 

12:00 

12:15 

12:30 

14:00 

16:00 

18:00 

Acollida 

Asemblea Ordinaria da Asociación lrimia 
-Lectura da acta 

-Renovación da xunta directiva 

-Información sobre as distintas actividades da asociación (revista, romaxe, 

angueiras, sábados blblicos ... ). 

-Estado de cantas e previsión de orzamentos para o 2005. 

-Debate Que lrimia? 
-Proposta do Consello de Notables. 

Descanso 

Presentación dos obradoiros sobre Inmigración 

-Inserción laboral (a cargo do grupo de Acción social do 

Cristo da Victoria de Vigo). 

-Relixiosidade (a cargo dunha inmigrante da zona do Barbanza). 

-Cobertura social (a cargo da Asociación Gondwana de 

Santiago de Compostela). 

-Aspecto cultural (a cargo da Asociación Gondwana de 

Santiago de Compostela). 

Obradoiros 

Xantar 

Celebració_n-Eucaristía (acollería a posta en común dos obradoiros). 

Remate 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

Caldo de galiña· 

E mira que nós pensabamos que era unha cousa dos santos inocentes, como 
viña no xornal do día 28 de decembro! E era certo, tan certo como que agora 
mesmo estás lendo Irimia. Resulta que aos políticos lles anda rondando pola 
cabeza a idea de modificar a Lei de normaliza.ción lingüística para recoñecer 
o topónimo La Coruña. Segundo dixo o conselleiro Pita, é para "mellorar a 
convivencia harmónica das nosas falas". E seica a cousa .non vai parar aí! 
Manda chover na Habana! O que hai que oír! 

Xaime e a pita ta lando en harmónica convivencia 

y mira que nosotras pensábamos que era cosa· de los santos inocentes, como venía en 
el diario del día 28 de diciembre! Y era cierto, tan cierto como que ahora mismo estás 
leyendo Irimia. Resulta que a los políticos les anda rondando p~r la cabeza la idea de 
modificar la Leí de normalización lingüística para reconocer el tppónimo La Coruña. 
Según dijo el consejero Gallina, es para "mejorar la convivencia armónica de nuestras 
lenguas". Y parece ser que la cosa no va a parar ahí! Manda llover en la Habana! Lo 
que hai que oír! 

Así é esta nosa terra: que a lei non se adapta aos nosos intereses ... , pois cam
biámola! Xa o estamos vendo: O Carballiño/El Roblecito, Sanxenxo/San 
Ginés, O Bolo /El Bollo, Concello de Cospeito/Concejo de Cóspecho, 
Muxa/Ordeñe ... 

Así es nuestra tierra, que la ley no se adapta a nuestr~s intereses ... , pues la cambia
mos. Ya lo estamos viendo: O Carballiño!El Roblecito,. Sanxenxo/San Ginés, O 
Bolo/El Bollo, Concello de Cospeito/Consejo de Cóspecho, Muxa/Ordeñe ... 

Pero o que realmente vai ser divertido, van ser os consellos da Xunta pr~
ididos por don Manuel Fraga, coa ine timable colaboraci6n dos conselleiros 

Pita Varela e Barr iro Fernández ... Lástima que xa deixaran o se.u cargo o señor 
o hón, o eñor Palmou e a eñora Porro. 
Pero lo que realmente va a ser divertido, van a ser los consejos de la Junta presididos 

por doll Ma1111el Bosque, con la inestimable colaboración de los consejeros Gallina Varela 
y Barriz al Femá11de ... Lástima que ya hayan deja.do sus cargos el señor Cerdísimo, 
el cí/or Murió y la eifora Puerro. 

Que tod a por mellorar a convivencia harmónica das nosas falas" ... 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Cando todos pensabamos 
que o asunto fora resalto, 
ganancia de pescadores 
se está o río revolto. 

2. Mesmo se facían chistes: 
"de ti ires a So doma 
de xeito ningún esquezas 
o poñeres a Gomarra". 

3. A Episcopal Conferencia 
leva mal o socialismo; 
en cambio para o :i;>P 
hai bendición e bautismo. 

4. Nos antigos vicariatos 
non tiña a Curia costume 
apagar tales incendios 
atizando máis o lume. 

5. Se os súbditos no camiño 
se cruzan na mesma estrada 
con oposta dirección 
decláranlle unha cruzada. 

6. Se a dirección é a mesma, 
dende hai moito eu ben vexo 
que o eclesiástico asume 
ritmo coma o do. cangrexo. 

7. Pois si, o episcopado 
convoca a oposición 
que ha ser "clara, incisiva" 
coma un vello sermón. 

8. A xerarquía ve mal 
que o gai faga adopción 
pois, se eles e as lesbianas 

·portan contaminación? 

9. No fondo, a vella loita 
da Igrexa por privilexios: 
por ter mando no Ensino 
g?bernando os colexios. 

1 O. Mentres, a estatística 
e maila opinión xe.1,"al 
cavilan que falta o treto 
para o labor pastoral. 




