
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL XOGUETES, NADAL E · 
MALA CONCIENCIA OCCIDEN-
TAL Unha campaña de Radio Nacional de España, 

invita a mercar un bolígrafo, o "bolígrafo solidario", para 

financiar a merca dun xoguete a un certo número de 

nenos e nenas dos países pobres. Colaboran famosos per

sonaxes, casa real incluída, e celebridades do deporte, por 

exemplo, que ingresan polas ~úas actividades ·bastante 

máis do que suman os orzamentos públicos anuais dos 

países africanos nos que viven os supostos beneficiarios 

finais da campaña. 

Hai anuncios impagables, nos que enfocan a expresión 

dos p>icariños africanos no medio dunha paisaxe saharia

na, entre o asombro e a alucinación, recollendo daque

les occidentais en furgoneta, chegados coma extraterres

tres na súa nave espacial, un xoguete fabricado en 

Valencia. 

Hai demasiadas asuncións falsas no anuncio, como que 

os nenos africanos non teñen xoguetes. Falso porque é 

obvio para quen vai ali que si que 'os teñen: fabrícanos 

eles, con arame, con coiro, con madeira. E fan marabillas 

de creatividade, de imaxinación, de espontánea reciclaxe · 

e aproveitamento dos recursos. Pódense facer exposi

cións, xa se fixeron, simplemente con xoguetes feitos por 

eles. · 

Tamén se asume que a falta dun xoguete sofisticado e 

industrial, feito de plástico e pinturas de dubidosa ino

cuidade é e.quivalente a falta de ilusión. A ilusión rÍon lla 

podemos roubar, aíµda que xa fomos roubando o que 

puidemos, mentres se deixaron. 

. Pero o peor é todo o esquema de "achegamento ao 

Sur" que latexa na campaña: paternalismo, asistencialis

mo, prepotencia. E no fondo un cínico lavar a nosa con

ciencia, que cheira a cousa vella e casposa. 

Debería o nadal ser un revulsivo, unha vez ao. ano, para 

o no o estilo de vida, para tomarmos conciencia sobre a 

perversidade do "dar" e sobre a urxencia do compartir . 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO 
CACA, CACA Hai asuntos .que están claros 

que son cousa fea e qu~ non se deben facer. Case 

desde meniños: caca, caca! E así irnos construíndo a 

nosa lista moral con causas evidentes, como non 

pegarlle a un vello, e outras menos evidentes, como 

cambiar un marco da leira, insultar aos defuntos mi 

coarse ha cola do súper. Non digo que no se fagan, 

senón que, a persoa que fai tal, ten un aquel de cul

pabilidade e pode ser avergoñada en público: porque 

o público sabe, acepta, dá por sabido que iso está 

mal, en tanto que atenta contra un ben, chámese 

seguridade xurídica, dereito de propiedade, respecto 

a vivos ~ mortos, ou xusta orde. 

Hai, non obstante, bens colectivos, bens de todos, 

que non se tefü~n por tales pola maioría, e que, polo 

tanto, ir contra eles, non supón nin vergoña nin 

farrapo de cornamusa. O típico caso é o de cumprir 

co fisco. Este ilustre profesi~nal liberal, aquel promi

nente empresario e quen máis quen menos, chega

mos a presumir de escaquear impostas, mesmo 

facendo do tema unha arte, como se a educación, a 

sanidade e os servizos sociais se pagasen co ouro de 

Moscova. E todo coa simpatía e complicidade xeral. 

Outro tanto pasaba nas rías co asunto aquel de "ir ao 

fume": ser cont~abandista de .tabaco chegou a ser un 

medio lograr aplauso, consideración e liderado local. 

Quizais os desastres ."naturais" (pero non tanto) des

tes últimos meses nos leven a galegas e galegas, a 

incorporarmos no noso particular" catálogo de cau

sas feas", certas condutas que son un grave atentado 

contra bens do país. Por suposto, o de prender lume 

ao monte, do que cada vez se presume menos ·nas 

tabernas. Pero, sobre todo, o de cane·ar a legalidade 

urbanística. Xa sabemos que non é o mesmo pasar

se uns palmos no pendello que subornar, amance

barse concelleiros e promotores e facer mil vivencias 

da nada en paraxe natural recualificado. Pero, en 

definitiva, segue sen estar claro para a maioría que a 

construción é destrución cando se fai sen control, 

sen lei, sen respecto, sen sensibilidade medioambien

tal e sen ter en conta que a auga ten que saír por 

algures. 

Que os desastres artificiais sirvan para que poñamos · 

na lista do "caca, caca" a falla de respecto polo natu

ral e fermoso rostro do país. 



BOA NOVA 

Carme Soto 
A CLAVE 

E lago, que ternos que facer? 

Hoxe átopámonos cun texto que fai referentia á actuación de Xoán 

Bautista no deserto no momento en que a xente despois de escoitar a 

súa proclama (3, 1-9) lle pregunta que hai que facer para prepararse 

para a chegada da salvación de Deus. 

Para entender as respostas do profeta ternos que achegarnos á reali 

dade socio-relixiosa q_ue se está a vivir nese momento en Palestina. 

Os l:'labitantes da canea mediterránea do século 1 crían que os bens 

eran limitados, ao contrario que nós, que sempre pensamos que é posi

ble ·producir máis. Oeste xeito, pensaban que se alguén tiña máis do 
que lle correspondía por estatus e honra, estáballo quitando a outro. 

A política de Herodes e a dependencia de Rom~ estaba a xerar fortes 

impostas que propiciaba o progresivo empobrecemento do pobo e con 

el un forte sentido de inxustiza que i_ntensificaba o desexo de unha 

pronta actuación de Deus e do seu Mesías. 

Neste contexto Xoán, chama a·a cambio para f~cer posible o acontece

mento de Deus. A súa proposta ataca as bases do sistemas de relacións 

que estaban na · raíz da inxustiza. Cando pide que se repartan as túni 

cas e a comida (3, 11) o que os recadadores esixan o que está manda

do (3, 13) o os soldados nada máis cá súa paga (3, 14), o que está 

pedindo _e que haxa reciprocidade na distribución dos bens e non so 

repartición. Unha reciprocidade. que no seu tempo só se concibía cos 

da casa e os amigos. Agora cando está a chegar o Mesías é necesario 

iniciar unha nova arde social que lle abra o camiño á nova xustiza de 

Deus e faga posíbel a súa acollida. 
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Lembramos a 

As xornadas INMIGRACIÓN E COMUNICACIÓN 

ESCRAVITUDE que sofren 

12 millóns e que _produce 31.600 millóns 

de dólares que proveñen da inmigración 

de da prostitución. Só en Sudán hai 

90.000. Trafican con 2,5 millóns de per

soas. Hai unha débeda histórica de occi

dente, que explotou aos países pobres: 

mozos, traballadores e cerebros. Un 
(Santiago, 1'2-14 tfno. 981545950), incidirán no aumento do PIB un 2,60/o dende 

terzo de inmigrantes non teñén 24 anos. 

A novela, Pulitzer 2004, O mundo coñe

cido do norteamericano Edward Jones 

·(Tropismos), recrea con forza os escravos 

negros do Sur. Na foto, un taller de 

zapatillas deportivas en Marrocos. 

1995 grazas á inmigración; e en Europa, 20/o ao ano. En Gal iza, en 5 anos, medraron 

un 1690/o e son 71.000, dos 33.743 están cotizando á Seguridade Social. O 2,50/o dos 

cidadáns e o 2,9_0/o dos empregados, 10.200 portugueses. Na construción traballan 

7.741 e na hostalería, 4.150. Ata o 2020 ·fan falla 197.000 para cubrir as necesidades 

laborais. No estado, 1.388.752 son latinoamericanos, 400.000 sen papeis. Na foto, 

un grupo deles nun cursiño en Viveiro. 

IMPLÍCATE, festival de solida

riedade, o 17, no Auditorio de Santiago, 

convocado pola ONG "Implicadas no 

Desenvolvemento", que denqe 1998 

educa as mulleres no microcrédito para 

capacitalas no desenvolvemento social, 

educativo, económico. Tamén van estrear 

A SEMENTE, documental coa voz e a 

coraxe das mulleres da India e Etiopía, 

que vencen a miseria con estes créditos. 

Dirixido por María Reimóndez, na foto, 

que o pivota co seu labor como traduto

ra. 
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O 17 é o Día do EDITOR, centenario de Ánxel Casal, asasinado polos fascistas 

no 36, que entregou o Estatuto en Madrid hai 60 anos. Só un 2,50/o dos libros edita

dos no 2005se publicaron en galega; un 2,2 en euskera, 15_,6 en catalán e 77,9 en cas

telán. A empresa privada publicou 5 por día. Hai 9000 en circulación, dos 20.000 que 

naceron entre nós. O 120/o son tradución, o dobre en castelán e 200/o en catalán. Hai 

axud_as para textos que xa teñen outras posibilidades. Editados fóra, deberían ter a 

domiciliación fiscal no país. Somos os que menos lemos, só ·un 490/o dos maiores de 14 

anos. 

No "Día dos DEREITOS HUMANOS", denunciamos a súa manipula

ción polo mercado que impón produtos que quere importar, cunha agricultura propia 

subvencionada con 1000 millóns €/día, 7 veces máis cás axudas ao desenvolvemento. 

Mentres o comercio xusto busca a sociedade igualitaria ou desenvolvemento sostíbel. 

O capital está comendo o espazo de democracia e dereitos. Para informarse 3 ONG de 

Lugo: Axunica, Bicis pola· Paz e Cova da Terra crearon un servizo de documentación, 

Kandahari: libros, audiovisuais ... Na foto, Clara Raposo, un ha fundadora da Cova da 

Terra no 1994 . 



O encontro con lvone Gebara na Parroquia do Cristo de Vigo, teóloga e profrsora en 

Recife, ata que o Vaticano pechou o centro n.o 1989·, faí lembrarnos ao bispo daque

la diocese, HELDER CÁMARA (1909-1999), na foto, que dicía: 

"Cando dou alimento ós pobres chámanme santo. Cando pregunto por que os pobres 

teñen fame, chámanme comunista". Foi o creador da "Liga par_a a xustiza e a paz", 

que loita contra as causas da pobreza e organiza aos máis febles. 

Alfonso Blanco Torrado 

o 
-MEDICOS MUNDI de 

·Galiza naceu no 1992 da man de Xesús 

Calle en Santiago e Garrido Valenzuela 

de Ourense, e están a atender a persoas 

que exercen a prostitución, nunha uni

dade móbil: Mulleres atendidas· en Vigo, 

Carbal lo e A Coruña, a zona máis des

protexida (660 o ano pasado). No 1995 

o 700/o eran de aq~í, agora o 900/o son 

estranxeiras. O 82 O/o maltratadas e 

ameazadas. Tamén están cunha campa 

ña de sensibilización e denuncia contra 

a explotación sexual de nenas da rúa do 

CIRURXIÁ.NS DO . MUNDO leva 10 anos en UGANDA (600 inter- Salvador. 

vencións), para remediar ~ales e ensinar aos sanitarios locais. Un equipo intégrado por 

4 galegas, entre eles, Pedro Juiz, que vén de operar en Lugo 3 nenas do Orfanato 

Cheshire que dirixe a monxa Gertrude, na foto, con Joshua. Mostran os seus trabal los 

en documentais coma "Tempos de África", un dos máis premiados no cine científico. 

146 martas á semana nunha guerra que dura 20 anos, tres veces máis cás producidas 

dende a invasión de Iraq. 

O 16 maniféstanse os GANDEl-ROS en Santiago: 21.200 explotacións cár

nicas, 17.872 de leite (no 1992, 84.000), 1300 porcinas, 800 de aves, en granxas 

pequenas: 5 has, fronte as 70 en Inglaterra e 21 no estado, onde son o 550/o dos gan

de"iros, e a cota só o 360/o. Dependen de fóra na comercialización: o 880/o do leite xes

tioílase lonxe. Das 2,3 millóns toneladas que producen, só 300.000 .entran nas nasas 

queixerías e leiterías. O Parlamento comprometeuse (1991) a crear un grupo lácteo, no 

fracaso de Leyma 

A AGRICULTURA 
ECOLÓXICA, máis integrada, 

medrou no 2005 un 550/o grazas ao 

esforzo de 425 produtores que traballan 

9157 hectáreas. Exportan o 800/o. Así hai 

4000 reses de carne en 127 explota

cións ecolóxicas, como a adega que rexe 

Esther Teijeiro, a Sariña na Ribeira Sacra 

de Chantada, q~e comercializa viño e 

7000 Kg. de cereixas, que a abriga a loi

tar contra pesticidas, produtos quími

cos ... 

e ·················· 



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

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Cofuña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 /62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax: 981 - 581 á 88 

~ Proven~a, 27 4-276 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

~ Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30 

~ Habana, 12 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

f~ GALE:RIA~ 
~ARGADE:LO~ 

·· ··· ·· ·········e 

~ Rubalcava, 30-32 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

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

f~ 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 

~ Via Spallanzani, 16 
20129 MILANO 
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40 

~Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 

~ Pza. de España, 2 
27400 MONFORTE DE LEMOS 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982-41 60 33 

~ Conde de Fenosa, 38 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS 
Teléf.: 988 - 32 05 86 

~ Rúa Castelao, 52 
36980 O GROVE 
Teléf.: 986 - 73 09 68 
Fax: 986 - 73 23 34 

~Calvo Sotelo, 8 
36680 A ESTRADA 
Teléf.: 986 - 57 52 46 
Fax: 986 - 57 02 94 

~ 

POLITICA Tintxu 

ANNUS HORRIBILIS 

Primeiro foi ·a seca, que durou algo así como seis meses. Logo veu o lume, 

que en quince tráxicos días de agosto queimou 80 mil hectáreas. E despois 

chegou a auga, que en sucesivas enchentás deixou enlamados pobos e vilas. Os 

elementos descencadeados: terra, auga, lume, vento ... 

Esta sucesión de catástrofes ten moito que ver cunha .natureza desatada e 

descontrolada. Pero tamén hai que lembrar intervencións dos homes, que non 

souberon evitar riscos ou resolver os problemas segundo se foron facendo pre

sentes. 

Por iso .é unha mágoa ver a alegria e falta de seriedade con que reacciona-

. ron moitos responsables políticos. Os lumes de agosto aínda _non deixaron -de 

dar que falar: que se as brigadas se formaron demasiado tarde, que se foron 

relevados case todos os altos' cargos relacionados cos incendios ou, pola outra 

banda, se os alcaldes boicotearon a formación primeiro e logo o funciona

mento das brigadas de extinción. 

Viñeron logo as choivas torrenciais, cuns efectos agravados en boa parte 

porque os montes pelados polos incendios non retiveron máis ca unha míni

ma parte da agua caída, que no seu devalar arrastrou cinzas e outros residuos 

cara as zonas urbanas das beiras dos ríos. 

Pero, curiosamente, este problema non se deu nas marxes dos ríos grandes 

e medianos. Nin o Miño nin o Sil, pero tampouco o Tambre, o Ulla, o Lérez, 

o Eo, o Mendn ou o Mondeo, o Sor .ou o Sar causaron problemas importan

tes. Foron os pequenos regi.leiros que desembocan. en sitios como Oia, Baiona, 

Vilagarcía ou Cee os que crearon problemas e causaron graves danos. 

E resulta que en case todos estes casos as respectivas localidades foron 

medrando nos últimos deceníos de xeito moi ousado, gañándolle terreo ao 

mar, secando xunqueiras e facendo casas mesmo encima de canles cubertas ou 

simplemente encaixadas. Os recheos de Cee e Vilagarcía son, neste senso, 

exemplares. 

Por iso ningún grupo político está sen pecadó e autorizado a tirar a pri

meira pedra. Todos, en maior ou menor medida, favore~eron ou consentiron 

esta situación. O mello~ alcalde era o q~e conseguía aumentar ao máximo a 

O .. mellor alcalde é o que 
alimenta ao máximo 

a superficie edificable 

superficie edificable, secando xunqueiras ou construíndo nas canles dos ríos e 

regueiros, e que deixaba facer ao veciño espabilado que levantaba a súa casa 

en calquera sitio. E ~esmo toleraba que empresas construtoras fixesen o 

mesmo de xeito sistemático, con ánimo de lucro e especulación. 

Por iso resultan benvidos os sinais de alar~a emitidos desde os responsables 

urbanísticos da Xunta. É hora de poñer couto a tanto desmán desaprensivo. 



ENTRE TODOS 
Antón M. Aneiros 

OS MALES DO MUNDO 

Seguimos co tema de se é posible outro mundo. Un mundo sen 
tantos males . Dicimos males, non o mal, ·para ser realistas e concretos. 
E falamos dos males evitables. Sobre todo dos que son causantes dou
tros males. Pero aínda recoñecendo que non é fácil achegat unha aná
lise completa da· realidade mundial, sabemos algo importante. Sabemos 
que unha das razóns de que o mundo estea como está, radica en que 
os cidadáns pasamos de . todo. Pasamos da sociedade, polo mero feito · 
de que non é como nos gustaría que fora. E seguimos pasando, tamén, 
de intervir en política, da que ternos ao pé da porta, da municipal. Por 
eso os. alcaldes e as corporacións eternízanse no poder, que xa toman 
coma ·un negocio propio na maioría dos casos. Pasamos, do mesmo 
xeito, de controlar os medios ~e comunicación, perrnitindo que poli
ticen e dividan a sociedade en bandos enfrontados, no canto de "infor
mala e formala. Esta carencia de conciencia cidadá é un dos males 
peores do mundo actual. Non seise resultaría demasiado atrevido afir
mar que vivimos nunha sociedade enferma, que ten baixo mínimos o 
sentido de convivencia activa e participativa, afectada por un liberalis
mo global agudo e agresivo. Por eso, a pesar dos esforzos realizados por 
pequenos grupos concienciados, que buscan poñer remedio a esta 
situación, non se perciben SÍ!1tomas de mellaría inmediata. 

Caso paradigmático de todo esto témolo na sociedade americana 
que non reaccionou durante Clúas lexislaturas, ante as falsidades dun 
presidente que se considera guiado persoalmente por Deus. Un ilu
minado, imbuido de fanatismo, que mata e fai guerras para expoliar as 
riquezas de outros paises no nome da chamada cultura democrática 

occidental. 

e ················· 
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ECOLOXIA 
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O DESAFIO DO QUECEMENTO GLOBAL 
Aínda que algúns se empeñen en negalo, o quecemento do pla~eta poló efecto invernadoiro 

é un problema moi urxente que nos afecta a todos. As solucións non son doadas, pero é 
necesario chegar a un consenso internacional (como xa se fixera para frear as emisións de 

CFC). De non facer nada, as consecuencias serían catastróficas para a humanidade. 

Calé o problema? 

A maior parte da enerxía solar que 

chega á Terra é absorbida na súa 

superficie. Certos gases presentes na 

atmosfera recollen esa calor e envía

na en todas direccións, incluso cara á 

Terra. É o efecto invernadoiro, fun

damental para que exis_ta vida neste 

planeta. O problema é que a activida

de humana provocou un aumento 

desmesurado deses· gases (sobre todo, 

dióxido de carbono e metano), e 

polo tanto, da calor que é devolta á 

Terra. A suba da temperatura do pla

neta é constante. Os niveis de dióxi

do de carbono son os máis altos dos 

últimos 650.000 anos. Ningún cien

tífico nestes momentos pode prever 

cando será a data na que un casquete 

polar se licuará, pero é evidente que 

non podemos esperar a que iso suce

da, porque nese momento, aínda que 

parásemo radicalmente a produción 

de elemento contaminantes, xa non 

haberla solución posible. · 

Por que é tan grave a situación 
actual? 

Nos últimos dous séculas estive
mos enviando á atmosfera o carbono 
que ata entón estaba baixo terra. As 
industrias do carbón, o petróleo e o 
gas natural extraen actualmente en 
todo o mundo uns sete mil millóns 
de tanela.das de carbono nun ano, 

que se queiman case na súa totalida
de e envían á atmosfera o carbono 
convertido en dióxido de carbono 
(C02). Parece que nos estamos ache
gando ao límite no que as emisións 
pasan de ser problemáticas a realmen
te perigosas. A zona de perigo está 
nos sete millóns· de toneladas actuais. 
Se seguimos ao mesmo ritmo ca 
hoxe nos próximos 50 anos, no 2056 
alcanzariamos os 14.000 millóns de 
toneladas de carbono ao ano. Co"n 
esas cantidades triplica.riamos os 
ni'veis de dióxido de carbono que 
había hai 200 anos, e as consecuen
cias serían imprevisibles (furacáns 
máis violentos, veráns abafantes, ria
das, incendios naturais). 

Cal é a vía política? 

Impedir que o quecemento da 
Terra siga aumentando esixe compro
misos científicos, pero sobre todo 
políticos. O planeta non é unha "terra 
de ninguén". Evidentemente, hai 
zonas moito máis vulnerables ao 
cambio climático ca óutras pola súa 
situac_ión xeográfica, pero a atmosfera 
é común a todos. Porén, non é fácil 
esixir responsabilidades a menos que 
os estados cheguen a acordos e proto
colos de actuación comúns. Pero a 
capacidade de xestión global dos 

recursos é moi limitada, porque os 

quemáis contaminan tenden a mini

mizar o problema. Nestes momentos, 

por exemplo, Estados U nidos
1 

con 

menos do 5% da poboación mundial, 

produce case o 25% das emisións de 

carbono mundiais, pero non subscri

be o Protocolo de Kioto, que o abri

garía a reducir esas emisións. Os 

Estados Unidos opóñens~ a Kioto 

porque este tratado non esixe aos paí

ses en vías de desenvolvemento a 

limitación das súas emisións contami

nantes. E os países en vías de desen

volvemento replican que eles mere

cen as mes~as oportunidades para o 

• seu desenvolvemento económico, e 

que a situación actual non é, desde 

logo, :froito da súa acción pasada. 



Na actualidade funciona un sistema 
que marca un límite máximo ás emi
sións contaminantes de cada país. Os 
países subscritos pagan se exceden a 
súa cuota de contaminación, ou mer
can a cota daqueles que non chegan 
a utilizala na súa totalidade. Pero non 
é suficiente, especialmente cando os 
Estados Unidos están fóra deste acor
do. É necesario incluílos, e para iso é 
preciso . tamén incluír aos países en 
vías de desenvolvemento. Polo tanto, 
debemos atapar un sistema xusto 
para fixar obxectivos para todos. As 
maneiras de presionar aos países para 
que se ·impliquen pasan por estable
cer sancións ao comercio internacio
nal daqueles artigas que contaminan 
innecesariamente na súa fabricación . 
É dicir, pedir a cada país que pague os 
custos sociais da súa actividade pro
dutora. Como? Pois a través dunha 
taxa común sobre as emisións de dió
xido de carbono ou impoñendo un 
gravamen sobre o petróleo, o carbón 
e o gas. Así non teriamos que distri
buír cotas de emisión entre as 
nacións, algo de moi difícil aplica
ción. 

Non podemos esquecer unha 
segunda liña da acción: sería evitar a 
deforestación e, sobre todo, compen
sar aos países que manteñan os seus 
bosques (algo que nos beneficia a 

todos). As árbores absorben durante a 
fotosíntese o C02 da atmosfera. 
Calcúlase que o 20% do quecemento 
global está causado pala tala indiscri
minada de masa arbórea. 

Unha solución pode estar na 
diversificación 

Para Robert H. Socolow e Stephen 
W Pacala; da U niversidade de 
Princeton, a solución non é apostar a 
unha soa ·carta, senón diversificar as 
estratexias para estabilizar as emisións 
de carbono para mediados deste 
século. 

Co ritmo de crecemento actual, en 
50 anos os niveis de dióxido de car-

Lines Salgado 

bono estarían duplicados. O obxecti

vo para que iso non ocorrese sería 

estabilizar as emisións nas medidas 

actuais, e facer logo que descendesen. 

Socolow e Pacala afirman que para 

levar iso a cabo cumpi:iría escoller 

sete medidas de entre as expostas no 

cadro. · Cada unha desas porcións 

equivalería a non emitir 25.000 

millóns de toneladas durante 50 anos. 

Por exemplo, lograríamos evitar 

25.000 millóns de toneladas se con

seguísemos reducir un 25% o consu

mo eléctrico nos fogares, oficinas e 

tendas nes período (opción 3). 

RENDEMENTO E CONSERVACIÓN NO USO FINAL 

1. Elevar de 8 litros a 4 litros por 100 quilómetros o rendemento de dous 
mil millóns de coches . 

2. Reducir de 16.000 a 8.000 a quilometraxe anual de dous m.il millóns de 
coches (a 8 litros/100 km) 

3. Reducir un 25% o consumo eléctrico de fogares, oficinas e tendas. 

XERACIÓN DE ENERXÍA 

4. Elevar del 40 ao 60% o rendemento de 1600 grandes centrais térmicas de 
combustión de carbón. 

5. Reemplazar 1400 grandes centrais térmicas de combustión de carbón por 
centrais de combustión de gas. 

CAPTURA E ALMACENAMENTO DO CARBONO (CAC) 

6. Instalar CAC en 800 grandes centrais de combustión de carbón 

7. Instalar CAC nas plantas de carbón que producen hidróxeno para 1500 
millóns de vehículos. 

8. Instalar CAC rias centrais que. producen combustible sintético a partir do 
carbón. 

FONTES DE ENERXÍA ALTERNATIVAS 

9. Duplicar a produción nuclear actual para reemplazar o carbón, co risco que 
supón o seu tratamento. 

10. Multiplicar por 40 a enerxía eólica para reemplazar o carbón. 

11 . Multiplicar por 700 a enerxía solar para reemplazar o carbón. 

12. Multiplicar por 80 a enerxía eólica para producir hidróxeno de uso en 
locomoción. 

13. Propulsar 2000 millóns de coches con etanol, obtido dun sexto das terras 
cultivables do mundo. 

AGRICULTURA E SELVICULTURA 

14. Deter toda deforestación. 

15. Estender as técn.icas agrícolas que non removen o solo ao 100% das terras 
cultivadas. 

e················ 
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INTERNACIONAL Moisés Lozano 

, 
O ACORDO HISTORICO DE *NEPAL. 

Case sempre as noticias sobre os países pobres e envol
vidos en . conflitos están cheas· de aspectos negativos. 
N este caso, logo de intensas negociacións, o primeiro 
ministro nepalí, Girija Prasad Koirala, e o dirixente dos 
rebeldes maoístas, Prachanda, acordaron integrar xuntos 
un Goberno interino ata que se realicen as eleccións, o 
próximo ano. Este modelo d~ acordo dialogado deberla 
servir de referente para a solución. doutros moitos confli-· 
tos que no mundo acontecen. 

Nepal no continente asiático 

O reino de Nepal, que foi unha colonia de Inglaterra, 
ten unha poboación de vin.te e cinco millóns de habitan
tes. A relixión maioritaria é o hinduísmo. Como dato 
curioso débese coñecer que Buda naceu en Lumbini, 
Nepal. As riquezas des te país sitúanse no ámbito da 
industria (alfombras) e os minerais (cobalto, cobre) e a 
agricultura, que_ é a base da industria. O índice de expec
tativa de vida é moi baixo. 

Ata o ano 1990, este pequeno estado de Asia era unha 
monarquía absoluta, baixo o control exclusivo do Reí de 
Nepal. N ese ano, o reí Birendra inicio u un proceso de 
longas reformas políticas establecendo un sistema de 
monarquía parlamentaria, onde o cargo de -xefe de Estado 
era exercido polo reí, mentres que o xefe de goberno era 
o primeiro ministro. A gerrilla maoísta nos últimos tem
pos. chegou a controlar o 87% do territorio. 

En maio deste ano 2006, foron retiradas os . cargos de 
terrorismo contra os membros do Partido Comunista de 
N epal (maoísta), e pasouse á Interpola petición de anula
ción da ordes de arresto internacional contra os membros 
dese partido. 

O acordo de paz . 

De acordo co pactado, este ano verá a luz un novo 
Parlamento que integrará ao partido comunista dos 
rebeldes maoístas, quen durante unha década foron parte 
de intermitentes enfrontamentos co poder coa intención 
de instaurar unh~ república. 

O pasado mes de abril, o levantamento popular conse
guiu retirar ao reí Gyanendra do poder absoluto que se 
adxudicou, recuperando así a vía democrática. Trala res
tauración do Parlamento, a alianza de partidos da oposi
ción conformaron un Goberno interino e iniciaron 
negociacións coa guerrilla, que ao tempo declarara unha 
tregua. 

As negociéicións tiveron altibaixos pero recientemente 
akarizouse o acordo: os rebeldes integrarán o Parlamento 
ocupando 73 dos 330 escanos; ademais, aceptaron desar
marse coa supervisión das Nacións Unidas. 

Precisamente, o que daquela era secretario xeral. da 
organización, Kofi Annan, celebrou este acordo e instou 
aos nepalís a manter o ímpeto desta negociación para 
obter unha paz duradeira. Durante un. ano de enfronta
mentos ,_ ab redor de 12.000 persoas morreron e aproxi
madamente 100.000 tiveron que abandonar os seus foga
res por esta causa. Este acordo pecha un decenio de vio
lencia. 

Con iso Nepal dá unha lección ao mundo e espérase 
que camiñe pola senda democrática, diminúan as diferen~ 
za·s entre os ricos e os pobres e os cidadáns poidan levar 
unha vida máis digna e xusta, no contexto dunha cultura 
de paz duradeira. 



PARA NON PERDER o · SUR Rafa Veiga 

COMO MIDES O TEU NADAL ? 

N este mundo en que · todo se con ta, 
se contabiliza e se mide, hai algo do 
que moitas veces non nos .paramos a 
medir: o noso consumo. 

Sendo o nadal a época do ano en que 
máis sobe o nivel de consumo, Taller de 
Solidariedade no marco da súa campa
ña "A túa quenda", quere chamar á 
atención sobre o xeito de medirmos o 
noso nadal, só no que somos capaces 
de consumir. Por iso, l~varemos a cabo 
varias accións como son o envío e 
reparto de postais do nadal, pegadas de 

. carteis, envío de ciberpostais dende a 
nosa páxina web, envíos de SMS ... 

o consumo do nadal 
Todos os anos escoitamos os mesmos 

datos de como medra o consumo che
gado o derradeiro mes do ano. Os 
españois gastamos unha porceritaxe 
maior. cada ano. É o momento máis 
alto de consumo en tempo e en diñei
ro. O Nadal pasou a ser a escusa ideal 
para mercar para outros e para nós: ali
mentación, regalos, electrónica, xogue
tes ... ·Despois, a sonada costa de xanei
ro, que coñecemos de sobra aínda que 
nola conten todos os invernos. 

Hai non tantos anos non existía este · 
nivel ou capacidade de consumo que 
ternos hoxe en día. Evidentemente non 
é malo que teñamos esa capacidade de 
consumo, pero· si o é, se consumimos 
sen responsabilidade para o noso 
mundo, e por suposto . para os nosos 
petos. 

Que tazóns hai para ese aumen
to do consumo . . 

As razóns habería que procuralas en 
aspectos sociolóxicos e económicos do 

noso éontorno. Aumentou a nosa 
capacidade de consumo, senón a curto 
prazo, si en confianza, polo que non 
nos importa mercar hoxe para pagar 
mañá. Unha vez cheas as necesidades 
básicas, procuramos satisfacer outras 
máis prescindibles pero que nos outor
gan unha maneira de ser e de nos sen
tir no mundo, un estilo de vida tamén 
en nadal. 

N esta época, a publicidade víráse 
aínda máis agresiva, para que cada un 
poidamos atopar os produtos que for
men o noso estilo de vida e, ademais, 
para os que ternos á beira. É aí onde 
medimos o noso nadal? 

Como medimos o noso consu
mo en Nadal? 

Xoguetes · 
Sabias que moitos dos x~guetes que 

reciben os. nosos fillos en nadal ·están 
fabricados en países onde non se res
pectan as mínimas condicións dignas 
de traballo dos empregados? 

Adornos Do nad al 
Sabías que a maioría de adornos do 

nadal fabrícanse en países do sµeste 
· asiático? 

En Filipinas un terzo de todas as 
nenas e nenos en fogares involucrados 
en a manufactura están traballando 
nesta áctividade. Máis da metade das 
nenas e nenos das idades entre 11-14 
nestes fogares traballan. 

Adornos Naturais. Os acivros 
teñen. un gran valor ecolóxico pois, no 
inverno especialmente, subministran 
refuxio e alimento a especies da fauna 
silvestre."Os carrizos, que medran sobre 
rochas, solos e casca de árbores contri-

búen á formación e conservación dos 
solos". Reteñen gran cantidade q.e auga, 
creando un microambiente favorable 
para a xermolación de sementes. Aínda 
que carecen de protección legal, non 
debe ser motivo para os destruír e 
adornar o Belén. 

Alimentos do ·nadal 
Os langostinos 
Sabías que se producen estes langos-

. tinos ou camaróns en países en vías de 
desenvolvemento ben por pesca, ben 
en grandes granxas de acuicultura? 
Estas . granxas sitúanse en zonas de 
manglares. Arredor da cuarta parte de 
manglares foron arrincados nestes 
catro anos, en gran parte polo cult~vo 
do langostino. Estas granxas xeran resi-

duos tóxicos e impiden o desenvolve

mento doutras especies. 

O turrón de cacao 

Sabías que a maioría do cacao do 

turrón provén de países como Malí ou 

Burkina Faso? 

Segundo· UNICEF, confirmouse a 

existencia dun amplo tráfico de nenas 

e nenos procedentes de Malí e de 

Burkina Faso para traballar nas planta

cións de cacao en Costa de Marfil. 

Nun estudo de UNICEF estímase que 

en 1999 entre 1O.000 e. 15. 000 nenas e 

nenos de Malí, traballaron nas planta

cións de cacao de Costa de Marfil. 

Envases 
· ·Sabías que tanto na súa fabricación 

como na súa reciclaxe consómense 

grandes cantidades de enerxía. Cando 

se converten en residuos teñen un 

notable impacto ambiental, tanto se se 

depositan en vertedoiros como, sobre 

todo, se se incineran (dioxinas). 

e················· 
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OPINION 

"HAI QUE QUEIMAR A CONFERENCIA EPISCOPAL ... " 
(LEMA ESCOITADO NALGUNHA QUE a·uTRA MANIFESTACIÓN) 

Supoño que o que estou a escribir non é mais ca 

unha queixa compartida pola maior parte ·de quen o 

leades: Non tecles a sensación, ao escoitar calquera nova 

relacionada coa Conferencia Episcopal, de que estamos 

corenta ou cincuenta anos atrás? 

Eu son dos que penso que, agás honrosas e escasas 

excepcións, os que chegan a bispos non o fan polo seu 

pensamento progresista e avanzado, polas súas preocupa

cións e opcións polas_ causas sociais en favor dos sectores 

máis desfavorecidos, pola mentalidade de respecto e 

apoio ás diferenzas ... E a práctica penso que apoia esta 

reflexión. 

A Igrexa - institución, por moito que se diga, ten un 

grande, un enorme poder: é do que máis manda no 

no o contorno; ten poder e exérceo, e gústalle exercelo. 

E non cala: opina sempre que quere facelo . 

Eu defendo, e téñoo feito publicamente en foros nos 

que tan só manifestarse cristián era pouco menos que 

ser negro nunha asemblea do Ku-Klus-Klan, o dereito 

da igrexa -en minúsculas, sen pretensións, por favor- e 

dos cristiáns a expresarse pública e politicamente coma 

tales . N on só o dereito, eu creo que ten o deber: como 

calar, por exemplo, <:liante da pobreza, do racismo, da 

violencia ... ? 

Ah .. . !!! Pero a nosa "querida'' Conferencia Episcopal 

ten o~tras prioridades ben diferentes. Unha pequena 

adivina, antes de seguír: imaxinade un locutor ou locu

tora da COPE que diariamente fixera manifesta-cións 

defendendo o dereito ao aborto libre; se sodes capaces 

de imaxinalo, cantos días, horas ou minutos credes que 

tardarían en cesala? 

Pois poñede a COPE calquera mañá da semana ás sete 

ou oito da mañá, no resumo dos titulares comentados 

polo noso benquerido don -que moito lle gusta cha

marse así- Federico Jiménez Losantos; ténselle compara

do cos locutores da Ruanda previa ás matanzas, instiga

doras do racismo e segregación, do odio e a violencia, 

pero claro, todo iso son malas ·linguas. 

A Igrexa -en ma~úsculas, refirome a Cañizares e co_m

pañía- non ten problema en ter . personaxes coma don 

Federico á fronte da súa principal e importantísima e 

Eu defendo o dereito da 
lgrexa a expresarse 

publicamente 

influíente emisora; e ademais, teno en serio, non como 

"Martínez el 'Facha" en El Jueves, personaxe de parodia, 

para quen non o coñeza. Non. Jiménez Losantos, agnós

tico ou ateo declarado, para máis coña, representa clara

mente a opinión pública da Conferencia Episcopal no 

eido político e moral. Pregunto: alguén escoitou unha 



declaración da Conferencia ou algún dos seus represen

tantes condenando as súas paranoias sobre as confabula

cións xudeo-masónica~ do 11-M -perd~n, don 

.Federico nunca falará mal dos xudeus e, sobre todo, de 

Israel-, ou dos seus alegatos a favor da violencia masiva 

e bombardeos, sempre que veñan de Bush ou Sharon 

.- "Dios lo tenga en sus infiernos"- ? 

Non, por suposto. As manifestacións da Conferencia 

Episcopal son outras:-a defensa da Unidade de España 

como ben moral, ·por exemplo - a defensa da pluralidade 

cultural e lingüística queda para os panfletos do dfa do 

Domund-. A "familia", entendendo por tal "un papá y 

Andrés Hernández 

una mamá" -faltáballes outra pancarta de "unidos no 

santísimo sacramento do matrimonio"-, e non todas 

estas mariconadas que se ven hoxe en día; que logo un 

amantísimo esposo malle ou mate á súa dona, son efec

tos secundarios non desexados, por suposto. Ou a 

obxección de conciencia á asignatura de "Educación 

para a Cidadanía", que seica se entremete no sagrado 

ámbito da . decisión dos pais, mentres se defende a capa e 

espada o adoutrinamento :financiado con cartas públicos 

pero coa xestión privada da Conferencia. Quen teña 

memoria, que revise as Irimias de anos atrás e lea a 

declaración da Comisión Permanente da Conferencia 

Episcopal sobre a obxección de conciencia ao servizo 

militar, e compare - por certo, escrita pouco despois 

dunha reunión da Asociación de Familiares e Amigos de 

Insubmisos co noso paisano Rouco Varela, pedíndolle a 

súa intervención; e ben que a :fixo-. 

Eu si que fago obxección de conciencia, pero a esta 

Conferencia Episcopal. E a próxima vez que escoite 

nunha manifestación -na que non haberá ninguén da 

xerarquía, P<?r suposto, non coma nas do "foro da fami

lia" ou as das "vítimas do terrorismo - sección amigos e 

afiliados ao PP" - esa frase de "Hai que queimar a con

ferencia episcopal por machista e patriarcal", dareilles eu 

mesmo a caixa de inistos. 
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O NOSO TABOLEIRO 

Remol 
Pnrt1oror~crlt1brorufena nom tt'rro 

DEVS ESTENDE A SÚA MAN: ESPERTA 

Signo 
Cada domingo presentaremos un vngón de lrcn, no que destacaremos unhn frase do 
Evanxeo corrcspondente. Os catro vagóns van enganchando a medida que nvnnzn o 
Advento. O dio de Nada!. n locomotom., Xesús, cngadirnse oos vagóns dos ca1ro 
domingos de Advcnto. 

PÓRTICO 

T:r esperanzo é síntoma de vida. Nodo hai m<\is positivo e 
exuvenecedor que esperar con ilusión un ocontecemento, sobre todo. 
e o sobemos cercano e extraordinario. Os cristións e os cristiás 

ternos que ser persoas do esperanzo, dispost@s o empezar sempre, o 
levantamos por ribo dos nosos fracasos, feblezas e angurias, porque 
sabemos, unha vez melis , que Deus nos tende a súa man. 
Hoxe comezamos o tempo litúrxico da esperanza: o odvento. Advento é 
poslbilidade, descubrlmento. achegamento, 
abaixamento, conversión, discemimento, 
contemplación, asombro, espera, profecía, 
ledicia, esperanzo, confianza, comiño , festa ... 
Advento é Xesús de Nozaret. 
Celebrar o Advento significa deixar que Deus, 
coa súa man e a súa Palabra, toque o noso 
corazón, focéndoo confortable, serenóndoo, 
enchéndoo de paz. de sit io para acollelo. 
No Advento Deus estende a súa man. Non 
deixemos escapar esta nova oportunídade. 

ACTO PENITENCIAL 

• Porque os veces véncenos a rutina, o desconfianza e deíxdmonos levar 
polos circunstancias sen poñer da noso porte empeño e renovación, 
SEÑOR, CONVERTE O NOSO CORAZÓN. 

• Porque. o noso egolsmo fai que pouco a pouco esmoreza a nosa esperanza, 
SEÑOR. CONVERTE O NOSO CORAZÓN. 

• Porque o noso frivolidade e a nosa superficialidode .impiden que sexamos 
capaces de descubrir a liberación que se achega, SEÑOR, · CONVERTE o 
NOSO CORAZÓN. 

1 DOM INGO DE ADVENTO (CICLO C) 

AVISO 

REMOL: XA VAN ALÓ 3 ANOS! 

Remol, o servizo litúrxico irimego leva xa TRES 

ANOS de andaina. Máis de 300 persoas reciben cada 

semana no seu correo electrónico todo o necesario 

para as celebracións do domingo: peticións, comen-

tarios ás lecturas, posibles cantos... e outras ideas 

para facer unha liturxia máis acolledora. 

A distribución do REMOL é electrónica, así que 

todo aquel que queira recibir, totalmente gratis, no 

seu ordenador o servizo litúrxico só ten que pedilo 

a irimia@wanadoo.es 

O encontro con lvone Gebar.a que os compañeiros da 

parroquia do Cristo da Vitoria de Vigo teñen prepa

rado para o 16 de decembro cambia de hora. A char

la coa teólog~ brasileira vai ser ás 5 da tarde e non ás 

6 como se anunciaba no número anterior. 
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Bea Cedrón 
...... ·: ....... ........ ...................................... ~ .............. · ...................... ~ .................................................................................. ................ ............................. ........................................... .............. . 

VIOLENCIA 
- Como te chamas? • )'? 

}e. 
r que? 

- Violencia. 
- Cales son os teus a_l?e . 

- Só teño un: Hum a 
- Tes descendencia? 
- Si. Brotan de min as violencias de xénero, laboral, reli-

xiosa, militar, escolar, familiar, filial, parental, fraternal, a 
xenofobia, a fame, a insolidariedade, a globalización e, · 
para non alongarme, todas as da miña estirpe: Humana, 
. en calquera das súas formas. 

- Para quen traballas? 
· - Para os que nalgún momento non re.cibiron todo o 

amor que lles correspondía e polo tanto, non saben dar 
o que non tiveron. 

- Quen foron teus proxenitores? 
- Son tres: o Abandono, a Soidade e o Medo . . 
- Onde vives? 
- Construín a miña casa, a sociedade, con ladrillos desi

guais , de cascallos. Por iso lace descompensada. Por iso 
e porque está cimentada sobre o W ~ o . 

• - Cobras mo · o o t us e s 
- N on son · - ita. Son apre dida. Vou de xeración en 

xeración; de iguais a iguais. 
- E resulta difícil aprenderte? 

. . 
- En absoluto. Pódeseme 

Repara serrón na Ill.iña de · 

/ ~ O fácil é ver o que fago, pero non or que e como o 

que . fago, por iso son f~rte. • por que" ? 
- Falaremos outro dia? ( • 
- Falaremos. Ou non ... Quen sabe. 

e······ ············ 
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FALANDO DA LINGUA 

Entoando 

Falabamos do "i" o outro día e hoxe recuncamos, 

recuncamos porque os nosos políticos -ós que xa lles 
deramos un toque no número anterior- tamén o apren- · 

deron! Ou máis ben a cuestión estará en que a maioría 

non aprendeu o "e"? E que por non aprender tampouco 

aprenderon o -n- vefar, nin a pronuncia do - x- , e menos 

as vogais abertas e pechad~s . Vamos, que en fonética 

CERO! 
E xa comprobamos tamén que a gramática tampouco a 

tiñan moi interiorizada. Pero hoxe darémoslles un repasi

ño pala súa fonética, que ó final é o que a xente oe. E que 

galegofalante que estea escoitando ao señor Touriño 

-poñamos poi caso (e poñámolo por ser o noso máximo 

representante)- pero non estea prestando moita atención, 

sabe cando fala en galego e cando o fai en castelán.? Ten 

unha dicción idéntica nas dúas linguas, feito ó que hai que 

unirlle que as vogais para el só son cinco, cando en gale

ga hai sete. Daquela oímos dúas veces a palabra "presa" 

pero non sabemos se ten "présa ~n ver feita a presa de 

auga" ou é que "a presa foi feita con présa". Isto se cadra 

polo contexto aínda se saca, pero dar dito que "pola póla 

vai unha pola" xa é misión imposible. 

E se só foran as vogais .abertas e pechadas!! Está a cues

tión do n velar, ese que a maioría dos galegas pronuncia

mos a final de palabra, que é o mesmo que dicimos en 

"unha". Ese que parece que acaba en "g". Así é que di 

cousas como: "no-nhai problema co lume". E nós volta a 

insistir: que ten que ser "nonG", coma se o "n" acabase en 

U TA 
)E GALICIA 

XUNTA DE GALICIA 
Prt'sidi •11f<' -Dese asunto sa se ocupa a Sunta! 

"g". Pero é que tampouco pronuncia o ,x, o outro son 

característico noso. Así que 0 señor Touriño, ocupa o 

posto preeminente na "Sunta de Galicia" e sería ben que 

aprendese ·a chamarlle ben ó lugar de traballo na lingua 

propia de Galicia, que é como se .denomina, o galego no 

noso Estatuto de Autonomía actual. A ver se para cando 

aproben a reforma do devandito documento xa é capaz 

de dicilo ben e. ademais de imitar a prosodia galega. De 

feito ás veces non se sabe se é el o que fala ou é Zapatero, 

se parece que ·os mandaron á mesma escola de entoa

ción .... 

Impaís 
EL P AIS Este neoloxismo de Xaquín Marín habería que engadilo á listaxe de alternativas 

que o anterior trasno ofrecía para chamar a este anaco de codia polo que atrocha-· 
mos. Alguén dixo que se nos visitase un extraterrestre e tivese o terráqueo costume de ler xornais e revistas 
non se había decatar de que hai unha lingua que se chama galego. Non moito mellor lles había ir coas emi
soras de radio e televisión. Agora acaba de chegar ao quiosco a edición galega de El País. Outra vaca no millo! 
Xa na publicidade previa atopabamos o harmónico slogan "El país galego". Para pouco máis lles dá este roman
ce occidental. Tamén prometían para o suplemento do venres "páginas en gallego". O que ofrece son as mes
mas carencias e falsidades que o resto da prensa galega: a tradución ao castelán dunha vida feita en galego. Hai 
algúns anos, cando Alfredo Conde publicou unha novela en castelán, houbo quen case se prende lume ao 
bonzo; agora xa ternos a algún "dos nosos" opinando en castelán neste "país galega" pero estamos tan afeitas 
a que o castelán veña de serie cos medios que ningúen di media palabra. A óptica prisiana tampouco non vai 
dar re piro ao galego. . 

A.Q . 
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